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เอกสำรประกอบกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อกำรจัดท ำร่ำงรำยงำนและมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรโรงงำนผลิตน้ ำตำลทรำย ของบริษัท โรงงำนน้ ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด 

1. บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 โรงงานน้ าตาลของ บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด อยู่ในกลุ่มบริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งอยู่ที่  237 หมู่  2 บ้านสาวเอ้ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เริ่มเปิดด าเนินการ 
โรงงาน ผลิตน้ าตาลทรายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ 3-11(3)-1/15 บร มีก าลัง
ผลิตที่ได้รับอนุญาต 12,000 ตันอ้อย/วัน โดยมีความเป็นมาของโครงการดังนี้ 

 ในปี พ.ศ. 2552 โครงการได้ด าเนินการขอขยายก าลังการผลิตจาก 12,000 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 17,000 
ตันอ้อยต่อวัน ตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมที่ อก 0609/3253 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ซึ่งโครงการ
ไม่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและไม่ได้รับความเห็นชอบรายงานฯ  
จากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใน 3 ปี ดังนั้นจึงถือว่าการขอขยาย
ก าลังการผลิตในครั้งนี้สิ้นสุดลง  

 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2558 โครงการได้ด าเนินการขอขยายก าลังการผลิตใหม่จาก 12,000 ตันอ้อยต่อวัน 
เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรปลูกอ้อยเพ่ือส่งให้โรงงานมากขึ้น ท าให้ช่วงฤดูหีบ
อ้อยที่ผ่านมามีอ้อยส่งเข้าหีบที่โรงงานเป็นจ านวนมาก โดยการด าเนินงานในปัจจุบัน โครงการได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเพ่ือเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จากข้อมูลรายงานการผลิตอ้อยและ
น้ าตาลทรายฉบับปิดหีบ ส านักบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย (http://www.ocsb.go.th/ เข้าถึงเมื่อวันที่  
10 มิถุนายน 2562) และข้อมูลปีการผลิต 2561/62 ซึ่งเป็นข้อมูลการผลิตปีล่าสุด แสดงดังตำรำงที่ 1.1-1 
พบว่า ในปีการผลิต 58/59 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเฉลี่ย 16,354 ตันอ้อย/วัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ได้รับ
อนุญาต คือ 12,000 ตันอ้อย/วัน 

ตำรำงท่ี 1.1-1  สถิติปริมาณอ้อยเข้าหีบของโครงการ 

ปีกำรผลิต 
จ ำนวนวัน 
หีบอ้อย 

ปริมำณอ้อยเข้ำหีบ 
รวมปริมำณ
อ้อยเข้ำหีบ 

เฉลี่ยปริมำณอ้อย
เข้ำหีบ 

(ตัน/วัน) อ้อยสด (ตัน) อ้อยไฟไหม้(ตัน) 

56/57 1/ 155 636,945.52 1,123,509.68 1,760,455.2 11,358 
57/58 1/ 158 629,832.44 1,321,414.68 1,951,247.12 12,350 
58/59 1/ 126 643,176.36 1,417,473.29 2,060,649.65 16,354 
59/60 1/ 148 782,953.74 1,429,782.89 2,212,736.63 14,951 
60/61 1/ 179 1,025,581.47 2,129,005.02 3,154,586.49 17,623 
61/62 2/ 153 1,349,316.48 1,581,960.54 2,931,277.02 20,3563/ 

ที่มา : 1/ ข้อมูลปีการผลิต 56/57 ถึง 60/61 เป็นข้อมูลรายงานการผลิตอ้อยและน้ าตาลทรายฉบับปิดหีบส านักบริหารอ้อยและน้ าตาลทราย 
 2/ ข้อมูลปีการผลิต 61/62 เป็นข้อมูลจาก บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) 
        3/ ข้อมูลปีการผลิต 61/62 เป็นข้อมูลเฉลี่ยปริมาณอ้อยเข้าหีบที่หักวันที่เครื่องจักรหยุดท างาน หรือท างานได้ไม่เต็มก าลังการผลิต  

http://www.ocsb.go.th/%20เข้าถึง
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 ปัจจุบันโรงงานจึงมีก าลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 20,500 ตันอ้อย/วัน ซึ่งเกินก าลังการผลิตที่ได้รับ
อนุญาตที่ 12,000 ตันอ้อย/วัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขอเพ่ิมก าลังการผลิต โดยจะ  
ท าการติดตั้งเครื่องจักร และระบบต่างๆ เพ่ือรองรับก าลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้น (โครงการด าเนินการติดตั้ง
เครื่องจักรในส่วนเพ่ิมก าลังการผลิตเรียบร้อยแล้ว) ส าหรับการเพ่ิมก าลังการผลิตในครั้งนี้ไม่ส่งผลให้ขนาด
พ้ืนที่ของโครงการเปลี่ยนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกันจะท าการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบ
บ าบัดน้ าเสียและส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สะดวกและเอ้ืออ านวย
ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่รวมทั้งลดปัญหาต้นทุนค่าขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นในการศึกษารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเล่มนี้จึงด าเนินการศึกษาที่ก าลังการผลิตปัจจุบัน 20,500 ตันอ้อย/วัน และจะเพ่ิมเป็น 
23,000 ตันอ้อย/วัน   

 การเพ่ิมก าลังการผลิตในครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้ออกหนังสืออ้างถึง
หนังสือที่ อก 0609/3280 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รับรองว่าโครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครบถ้วนทุกประการ และมีสิทธิขยายก าลังการผลิตโรงงานน้ าตาล  บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด จากก าลังการผลิต 12 ,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน อย่างไรก็ตาม  
ในข้อก าหนดดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายก าหนดให้การขยายโรงงานต้องด าเนินการ
ขออนุญาตขยายโรงงานน้ าตาลให้แล้วเสร็จและเริ่มประกอบกิจการส่วนที่ขยายภายใน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับ
การรับรองหากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ถือว่าการรับรองสิ้นสุดลงการผลิตส าหรับกิจกรรมการผลิตน้ าตาล
ทรายของโครงการในรอบปีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหีบอ้อยและช่วงฤดูละลายน้ าตาล ส าหรับช่วง
ฤดูหีบอ้อยเป็นกิจกรรมการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน้ าตาลทรายดิบและช่วงละลายน้ าตาลเป็นกิจกรรมเพ่ือผลิต
น้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์มีระยะเวลาการผลิตโดยรวมในแต่ละปีประมาณ 150 และ  
120 วัน ตามล าดับ 

 จากข้อก าหนดดังกล่าวขา้งต้นโครงการต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
ได้ก าหนดให้การด าเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าตาลทุกขนาด (การท าน้ าตาล
ทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
พิจารณาโดย บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
(บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าเสนอต่อ สผ. ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเปรียบเทียบ
ปัจจุบันและหลังเพ่ิมก าลังการผลิตรวมทั้งการพิจารณาทบทวนพ้ืนที่ผังโครงการ ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการจริง 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งชี้
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยน าข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการปัจจุบันภายหลัง
เพ่ิมก าลังการผลิตต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลด
ปัญหาได้ท้ังพ้ืนที่ภายหลังการเพ่ิมก าลังการผลิต   

5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 

2. รำยละเอียดโครงกำร 

2.1 พื้นที่ตั้งโครงกำร 

2.1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษำและบริเวณโดยรอบ 

  โรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 2 
บ้านสาวเอ้ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์รวม 665.21 ไร่ โดย
โรงงานน้ าตาลมีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 631.48 ไร่ และพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงไฟฟ้าในโรงงาน
น้ าตาล 33.73 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ของโครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังรูปที่ 2.1.1-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

  ทิศเหนือ  จรดถนนสาธารณประโยชน์และถัดไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม   
      (ปลูกอ้อยและนาข้าว) 

   ทิศใต ้    จรดพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกอ้อย ยางพารา และนาข้าว) 

   ทิศตะวันตก  จรดถนนสาธารณประโยชน์ และถัดไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  
          (ปลูกอ้อย ยางพารา และนาข้าว) 

   ทิศตะวันออก  จรดพ้ืนที่วัดสาวเอ้ และถัดไปเป็นชุมชนบ้านสาวเอ้ รวมถึงพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(ปลูกอ้อย) 
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รูปที่ 2.1.1-1 รูปที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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2.1.2 ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โครงการมีการจัดวางผังอาคารส าหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาคารที่ท าการ
และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
โครงการแสดงดังตำรำงท่ี 2.1.2-1 

ตำรำงที่ 2.1.2-1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ปัจจุบัน ภำยหลังเพิ่มก ำลังกำรผลิต 

ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 
1. พื้นที่ส่วนของโรงงำนผลิตน้ ำตำลทรำย 
  1.1 ส านักงาน 4.69 0.74 4.69 0.74 
  1.2 พื้นท่ีอาคารส่วนการผลิต 25.00 3.96 25.00 3.96 
  1.3 อาคารสิ่งแวดล้อม 1.25 0.20 1.25 0.20 
  1.4 อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ 2.69 0.43 2.69 0.43 
  1.5 อาคารเตรียมน้ า 0.63 0.10 0.63 0.10 
  1.6 อาคารลดค่าสี (รีไฟน์) 0.54 0.09 0.54 0.09 
  1.7 อาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ 0.08 0.01 0.08 0.01 
  1.8 ถังเก็บกากน้ าตาล 9.38 1.49 9.38 1.49 
  1.9 ลานจอดรถกากตะกอนหม้อกรอง 0.47 0.07 0.47 0.07 
  1.10 หอหล่อเย็น 4.38 0.69 4.38 0.69 
  1.11 อาคารยานยนต์ 0.75 0.12 0.75 0.12 
  1.12 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 156.25 24.74 156.25 24.74 
  1.13 บ่อเก็บน้ าดิบ 305.63 48.40 305.63 48.40 
  1.14 บ่อตกตะกอน 0.41 0.06 0.41 0.06 
  1.15 บ่อสูบน้ าดิบ 1.56 0.25 1.56 0.25 
  1.16 อาคารจอดรถตัดอ้อย/รถบรรทุก 12.50 1.98 12.50 1.98 
  1.17 เพาะช าต้นไม้ 2.13 0.34 2.13 0.34 
  1.18 พื้นท่ีสีเขียว 11.30 1.79 34.56 5.92 
  1.19 แนวตาข่ายชะลอลม 0.47 0.07 0.47 0.07 
  1.20 พื้นท่ีว่างรอการใช้ประโยชน์ 91.37 14.47 68.11 10.34 

รวมพื้นที่โรงงำนน้ ำตำล 631.48 100.00 631.48 100.00 
2. พื้นที่ส่วนของโรงไฟฟ้ำชีวมวลในโรงงำนน้ ำตำล 
  2.1 อาคารหม้อไอน้ า 5.31 15.74 5.31 15.74 
  2.2 ลานกองชานอ้อย 1 16.06 47.61 16.06 47.61 
  2.3 ลานกองชานอ้อย 2 1.75 5.19 1.75 5.19 
  2.4 พื้นท่ีกองใบอ้อย 0.75 2.22 0.75 2.22 
  2.5 อาคารเก็บชานอ้อย 1.73 5.13 1.73 5.13 
  2.6 อาคารโรงไฟฟ้า 0.60 1.78 0.60 1.78 
  2.7 คูลลิ่งทาวน์เวอร์ 0.04 0.12 0.04 0.12 
  2.8 แนวตาข่ายชะลอลม 1.69 5.01 1.69 5.01 
  2.9 พื้นท่ีสีเขียว 1.03 3.05 1.84 5.46 
  2.10 พื้นท่ีว่างรอการใช้ประโยชน์และอื่น ๆ 4.77 14.14 3.96 11.73 

รวมพื้นที่โรงไฟฟ้ำ 33.73 100.0 33.73 100.0 
รวมทั้งหมด 665.21 100.00 665.21 100.00 

หมายเหตุ :  ปัจจุบันได้ด าเนินการกอ่สร้างอาคารและระบบเสริมการผลิตเรียบรอ้ยแล้ว จึงท าให้สัดส่วนการใช้ประโยชนท์ี่ดินภายหลังเพิ่มก าลังการผลิตมีพืน้ที่
เท่ากับปัจุบัน ยกเว้นบริเวณพื้นที่สีเขียว 

ที่มา: บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.1.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานน้ าตาล 
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2.2 วัตถุดิบ สำรเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

1) วัตถุดิบ อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการในการผลิตน้ าตาล ซึ่งโครงการมีการเพ่ิมก าลังการผลิต
จากปัจจุบัน 20,500 ตันอ้อย/วัน เป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน (แต่ละฤดูหีบมีการหีบอ้อยโดยรวมประมาณ  
150 วัน/ปีและละลายน้ าตาล 120 วัน) โครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วนใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริม
การปลูกอ้อยของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง 

2) สำรเคมี รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในโครงการ ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระบบเสริมการผลิต
และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น การท าน้ าอ้อยใสในกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายดิบ ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของวัตถุดิบและสารเคม ีแสดงดังตำรำงท่ี 2.2-1 

3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ของโครงการ คือ น้ าตาลทรายดิบ (Raw sugar) (ได้แก่ 
High Pol Sugar และ VHP Sugar) น้ าตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine 
Sugar) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.2-1 และตำรำงท่ี 2.2-2 

โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี 
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ อ้างถึงตำรำงท่ี 2.2-1 

  

 

รูปที่ 2.2-1  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโครงการปัจจุบัน 



-8- 

ตำรำงที่ 2.2-2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโครงการ 

ผลิตภัณฑ ์

ปริมำณกำรผลิต 
(ตัน/วัน)  

กำรจ ำหน่ำย 
ปัจจุบนั 

ภำยหลังเพ่ิม
ก ำลังกำรผลิต 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก    
1.1 ช่วงฤดูหีบอ้อย    

- น้ าตาลทรายดิบ    
- น้ าตาลทรายดิบ (High Pol Sugar) 355 399 ส่งขายตลาดต่างประเทศ 
- น้ าตาลทรายดิบ (Very High Pol Sugar) 427 479 ส่งขายตลาดต่างประเทศ 
- น้ าตาลทรายขาว (White Sugar) 427 479 ส่งขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

1.2  ช่วงฤดูละลำยน้ ำตำล    
- น้ าตาลทรายดิบ (Very High Pol Sugar) 586 - ส่งขายตลาดต่างประเทศ 
- น้ าตาลทรายขาว (White Sugar) 587 100 ส่งขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
- น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine Sugar) - 1,100      ส่งขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

2. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้    
- กากชานอ้อย 5,740 6,440 ส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ตั้งอยู่

ในพื้นที่เดียวกัน 
- กากน้ าตาล 820 920 จ าหน่ายภายในประเทศ 
- กากตะกอนหม้อกรอง 820 920 ส่งให้บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด น าไป

เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
ที่มา :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 
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 ตำรำงท่ี 2.2-1 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สำรเคมี/ผลิตภัณฑ์ กำรใช้ประโยชน ์

ปริมำณ  
(ตัน/ปี) 

วิธีกำรขนส่ง/กำรเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ควำมถี่กำรขนส่ง  
(เท่ียว/ปี) 

ปัจจุบนั 
หลังเพ่ิม 

ก ำลังกำรผลิต 
ปัจจุบนั 

หลังเพ่ิม 
ก ำลังกำรผลิต 

1. วัตถุดิบ 
1.1 อ้อย - เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตน้ าตาลทราย 20,500  

(ตัน/วัน) 
23,000 
(ตัน/วัน) 

- รถบรรทุกจอดรอในพื้นที่โครงการ เพื่อ
รอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต 

รถบรรทุก 1,345 
(เที่ยว/วัน) 

1,508 
(เที่ยว/วัน) 

2. สำรเคมี 
2.1 น้ ายาฆ่าเชื้อ (Benzalkonium 

chloride : C17H30ClN) 
- สารช่วยฆ่าเช้ือราใช้ในขั้นตอน
การหีบสกัดอ้อย 

13.6 15.3 - เก็บในถังขนาด 200 ลิตร ในพื้นที่
จัด เก็บสารเคมีของแผนกลูกหีบ A    
ลูกหีบ B และหม้อต้ม 

รถบรรทุก 8 10 

2.2 น้ ายาฆ่าเชื้อ (Maneb : 
C4H6MnN2S4) 

- สารช่วยฆ่าเช้ือราใช้ในขั้นตอน
การหีบสกัดอ้อย 

13.7 15.4 - เก็บในถังขนาด 200 ลิตร ในพื้นที่
จัด เก็บสารเคมีของแผนกลูกหีบ A    
ลูกหีบ B และหม้อต้ม 

รถบรรทุก 8 10 

2.3 น้ ายาพักใส (Polyacrylamide : 
(C3H5NO)X) 

- สารช่วยรวมตะกอนในขั้นตอน
การท าใสน้ าอ้อย 

10 11 - เก็บในถุงขนาด 25 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกหม้อต้ม 

รถบรรทุก 10 12 

2.4 น้ ายาป้องกันตะกรันในหม้อตม้ 
(Bio-Perge : C8H9ClN2O2S2)  

- สารป้องกันการเกิดตะกรันใน
หม้อต้ม 

21 24 - เก็บ ในถั งขนาด 25 ลิ ตร ในพื้ นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกหม้อต้ม 

รถบรรทุก 14 16 

2.5 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium hydroxide 50%: NaOH) 

- ใช้ล้างหม้อต้ม ล้างตะกรันใน
หม้อต้ม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

750 841 - เก็บในถังขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 
จ าน วน  2 ถั ง  แล ะ  ถั งขน าด  20 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง และใน
พื้นที่จัดเก็บสารเคมีของแผนกหม้อต้ม 

รถบรรทุก 8 10 

2.6 โซเดียมไฮดรอกไซด์เกล็ด 98% 
(Sodium hydroxide : NaOH) 

- ล้างหม้อเคี่ยว 21 24 - เก็บในถังขนาด 35 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกหม้อเคี่ยว 

รถบรรทุก 6 6 

2.7 น้ ายาช่วยเคี่ยว (Docusate Sodium 
: C20H37N9O7S) 

- ใช้เป็นน้ ายาช่วยเคี่ยวในกระบวน 
การผลิตน้ าตาล 

1.07 1.20 - เก็บ ในถั งขนาด 25 ลิ ตร ในพื้ นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกหม้อเคี่ยว 

รถบรรทุก 2 2 
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 ตำรำงท่ี 2.2-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สำรเคมี/ผลิตภัณฑ์ กำรใช้ประโยชน ์

ปริมำณ  
(ตัน/ปี) 

วิธีกำรขนส่ง/กำรเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ควำมถี่กำรขนส่ง  
(เท่ียว/ปี) 

ปัจจุบนั 
หลังเพ่ิม 

ก ำลังกำรผลิต 
ปัจจุบนั 

หลังเพ่ิมก ำลัง
กำรผลิต 

2.8 หัวเช้ือหม้อเคี่ยว  
(Powdered Sugar) 

- สารที่ใช้ผสมหัวเช้ือในการเคี่ยว
น้ าตาล 

0.90 1.00 - เก็บในถุงขนาด 450 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกหม้อเคี่ยว 

รถบรรทุก 2 2 

2.9 กรดเกลือ  
(Hydrochloric Acid : HCl) 

- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

13.7 15.0 - เก็บในถุงขนาด 25 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกซ่อมบ ารุง 

รถบรรทุก 2 2 

2.10 กรดมะนาว (Citric monohydrate  
 acid : C6H10O8) 

- ใช้ในการซ่อมบ ารุง 0.04 0.05 - เก็บในถุงขนาด 25 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกซ  ่อมบ ารุง 

รถบรรทุก 4 4 

2.11 โซเดยีมไฮโปรคลอไรด์ (Sodium  
  hypochlorite : NaOCl) 

- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 16.5 18.5 - เก็บ ในถั งขนาด 25 ลิตร  ในพื้ นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกซ  ่อมบ ารุง 

รถบรรทุก 10 12 

2.12 ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) 
  (Calcium oxide : CaO) 

- ใช้ในการปรับค่าความเป็นกรด – 
ด่าง ของน้ าอ้อยในขั้นตอนการ
ท าน้ าอ้อยใสและใช้ในกระบวน 
การผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

1,381 2,686 - จัดเก็บในไซโลจัดเก็บปูนขาว ขนาด 
120 ตัน 

รถบรรทุก 76 92 

2.13 โซเดยีมคลอไรด ์ 
  (Sodium chloride : NaCl) 

- ใช้ในการฟื้นฟูประสิทธ์ิภาพ
ของเรซิ่น 

22 24.50 - เก็บ ในถั งขนาด 25 ลิตร  ในพื้ นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกซ  ่อมบ ารุง 

รถบรรทุก 4 4 

2.14 สารช่วยสร้างตะกอน (Polymer) - ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 0.12 0.13 - เก็บในถุงขนาด 25 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกซ  ่อมบ ารุง 

รถบรรทุก 2 2 

2.15 โพลีอะลูมิเนยีมคลอไรด์  
  (Poly Aluminum Chloride :  
  (Al2(OH)nCl6-n)m) 

- สารที่ช่วยในการตกตะกอนใน
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

6.0 7.0 - บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรัมในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกซ  ่อมบ ารุง 

รถบรรทุก 2 2 

2.16 สารลดคา่สีในน้ าเชื่อม  
  (Poly Dimethyl-dioctadecyl  
  ammonium chloride : C38H80ClN) 

- ใช้ในการลดค่าสีน้ าเชื่อมใน
กระบวนการลดค่าส ี

- 21.60 - เก็ บ ใน ถุ งขน าด  1 ,000 กิ โลก รั ม  
ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีของแผนกรีไฟน์ 

รถบรรทุก - 6 
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 ตำรำงท่ี 2.2-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สำรเคมี/ผลิตภัณฑ์ กำรใช้ประโยชน ์

ปริมำณ  
(ตัน/ปี) 

วิธีกำรขนส่ง/กำรเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ควำมถี่กำรขนส่ง  
(เท่ียว/ปี) 

ปัจจุบนั 
หลังเพ่ิม 

ก ำลังกำรผลิต 
ปัจจุบนั 

หลังเพ่ิมก ำลัง
กำรผลิต 

2.17 สารลดคา่สีในน้ าเชื่อม 
   (Wood carbon-based  
   adsorbent : C) 

- สารที่ ช่วยลดค่าสีน้ า เช่ือม ใน
กระบวนการลดค่าสี 

- 54.80 - เก็บในถุงขนาด 500 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกรีไฟน์ 

รถบรรทุก - 6 

2.18 สารช่วยกรอง (Flux-Calcined  
  Diatomaceous Earth) 

- สารที่ช่วยกรองในกระบวนการ
ผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

- 10.00 - เก็บในถุงขนาด 20 กิโลกรัม ในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกรีไฟน์ 

รถบรรทุก - 6 

2.19 ตะกั่ว (Lead (II) acetate :  
  Pb(C2H3O2)2.2Pb(OH)2) 

- ใช้ในการทดสอบค่าความหวาน
อ้อย 

0.10 0.11 - เก็บในถังขนาด 25 กิโลกรัมในพื้นที่
จัดเก็บสารเคมีของแผนกเคมี 

รถบรรทุก 2 2 

3. ผลิตภัณฑ์ 
3.1 ช่วงหีบอ้อย 
3.1.1 น้ าตาลดิบ เกรด A  

          (A-Raw Sugar) 
- เก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว 
และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  

782 
(ตัน/วัน) 

878 
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก 

 

54 
เที่ยว/วัน 

60 
เที่ยว/วัน 

3.1.2 น้ าตาลดิบ เกรด B  
        (B-Raw Sugar) 

- เก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
น้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว 
และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  

427 
(ตัน/วัน) 

479 
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ รถบรรทุก 30 
เที่ยว/วัน 

32 
เที่ยว/วัน 

3.1.3 น้ าตาลทรายดิบ 
        (High Pol Sugar) 

- ส่งขายตลาดต่างประเทศ 355 
(ตัน/วนั) 

399 
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก 30 
เที่ยว/วัน 

34 
เที่ยว/วัน 

3.1.4 น้ าตาลทรายดิบ 
        (Very High Pol Sugar) 

- ส่งขายตลาดต่างประเทศ 427 
(ตัน/วัน) 

479 
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก 38 
เที่ยว/วัน 

42 
เที่ยว/วัน 

3.1.5 น้ าตาลทรายขาว (White Sugar) - ส่งขายตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

427 
(ตัน/วัน) 

479 
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก 38 
เที่ยว/วัน 

42 
เที่ยว/วัน 
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 ตำรำงท่ี 2.2-1 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

วัตถุดิบ/สำรเคมี/ผลิตภัณฑ์ กำรใช้ประโยชน ์

ปริมำณ  
(ตัน/ปี) 

วิธีกำรขนส่ง/กำรเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ควำมถี่กำรขนส่ง  
(เท่ียว/ปี) 

ปัจจุบนั 
หลังเพ่ิม 

ก ำลังกำรผลิต 
ปัจจุบนั 

หลังเพ่ิมก ำลัง
กำรผลิต 

3.2 ช่วงละลำยน้ ำตำล 
3.2.1 น้ าตาลทรายดิบ 
        (Very High Pol Sugar) 

- ส่งขายตลาดต่างประเทศ 586 
(ตัน/วัน) 

- 
 

- อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก 40 
เที่ยว/วัน 

- 

3.2.2 น้ าตาลทรายขาว 
        (White Sugar) 

- ส่ งขายตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

587 
(ตัน/วัน) 

100 
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก 50 
เที่ยว/วัน 

- 

3.2.3 น้ าตาลทรายขาว 
        บริสุทธ์ิ (Refine) 

- ส่ งขายตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- 1,100      
(ตัน/วัน) 

- อาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก - 92 
เที่ยว/วัน 

4. ผลพลอยได้ซ่ึงถือเป็นสิ่งปฏิกลูและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
4.1 กากน้ าตาล 
 

- เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไป
จ าหน่ายต่อไป 

820 
(ตัน/วัน) 

920 
(ตัน/วัน) 

- น าไปเก็บพักที่ถังเก็บกากน้ าตาลเพื่อ
รอจ าหน่าย 

รถบรรทุก 90 
เที่ยว/วัน 

102 
เที่ยว/วัน 

4.2 ชานอ้อย - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไป
เป็นเช้ือเพลิงส าหรับหม้อไอน้ า
ของโรงไฟฟ้ าที่ ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่
เดียวกับโรงงานน้ าตาล  และ
จ าหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าในเครือ 

 

5,740 
(ตัน/วัน) 

6,440 
(ตัน/วัน) 

- น าไปกองพักที่ลานกองชานอ้อย ก่อน
ทยอยน าไป เป็ น เช้ือ เพลิ งส าหรับ 
หม้อไอน้ าของโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เดียวกับโรงงานน้ าตาลและบางส่วน
จ าหน่ายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท
ในเครือ 

ระบบ
สายพาน

ล าเลียง และ 
รถบรรทุก 

738 
เที่ยว/วัน 

850 
เที่ยว/วัน 

4.3 กากตะกอนหม้อกรอง 
     (filter Cake) 

- ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่
น าไปท าปุ๋ยอินทรีย์ 

820 
(ตัน/วัน) 

920 
(ตัน/วัน) 

- รวบรวมส่งให้บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ 
จ ากัด น าไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

รถบรรทุก 54 
เที่ยว/วัน 

60 
เที่ยว/วัน 

ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด, 2562
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2.3 กระบวนกำรผลิต 

  การผลิตน้ าตาลของโครงการจะด าเนินการผลิตในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูหีบ” 
มีระยะเวลาการด าเนินการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน้ าตาลทรายดิบโดยรวมแต่ละปีประมาณ 150 วัน (อ้างอิงข้อมูล
จ านวนวันการผลิตย้อนหลัง 5 ปี) ส าหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน้ าตาลหรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” ซึ่งช่วง 
ฤดูปิดหีบโครงการจะท าความสะอาด พร้อมทั้งซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานในฤดูหีบปีต่อไป 

 ปัจจุบันโครงการด าเนินการโดยประกอบกิจการ โรงงานล าดับที่ 11 (3) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือ
น้ าตาลทรายขาว กระบวนการผลิตน้ าตาลของโครงการมีจ านวน 2 สายการผลิต โดยการเพ่ิมก าลังการผลิตใน
ครั้งนี้จะไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันได้ท าการติดตั้งเครื่องจักรที่สามารถรองรับการเพิ่ม
ก าลังการผลิต 23,000 ตันอ้อย/วัน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของการติดตั้งเครื่องจักรก่อนได้รับอนุญาตนั้น 
หน่วยงานผู้อนุญาตได้มีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยหยุดการประกอบกิจการผลิตน้ าตาล
ทรายขาวในส่วนขยายไว้จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานได้ และให้ด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 อ้างถึงหนังสือที่ บร.0033 (2) /629 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ส าหรับเครื่องจักรที่ 
ท าการติดตั้งจะแบ่งตามส่วนการผลิตต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการท างานและดูแลตรวจสอบ เครื่องจักรที่ติดตั้ง
เพ่ิมเป็นเครื่องจักรในส่วนการต้ม-เคี่ยว-ปั่นน้ าตาลและในส่วนของการกรองและลดค่าสีน้ าเชื่อม 

 ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต โครงการจะเพ่ิมประเภทกิจการ โรงงานล าดับที่ 11 (4) (การท าน้ าตาล
ทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์) ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ส าหรับการผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ได้ออกหนังสือรับรอง ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีสิทธิขยายก าลัง
การผลิตโรงงานน้ าตาล จากก าลังการผลิต 12,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน ออกหนังสืออ้างถึง
หนังสือที่ อก 0609/3280 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้สามารถแบ่งกระบวนการผลิตน้ าตาลออกเป็น 4 
กระบวนการผลิตหลัก คือ การรับอ้อย การเตรียมอ้อยและการหีบอ้อย การผลิตน้ าตาลทราบดิบและน้ าตาล
ทรายขาว และการผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  ส าหรับผังขั้นตอนการผลิตน้ าตาลทรายภายหลังเพ่ิมก าลัง
การผลิต แสดงดังรปูท่ี 2.3-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 กระบวนกำรรับอ้อย กำรเตรียมอ้อย และกำรหีบอ้อย 

1) กำรรับอ้อย (Cane Receiving)  

 ขั้นตอนการรับอ้อยในปัจจุบันและภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตไม่แตกต่างจากเดิม อ้อยจะ
ถูกขนส่งจากแหล่งต่าง ๆ เข้าสู่พ้ืนที่โครงการ โดยรถบรรทุกจะเข้ามาจอดบริเวณ ลานจอดรถอ้อยของโครงการ 
จากนั้นจะเคลื่อนรถมายังห้องชั่งที่ติดตั้งตาชั่งแบบดิจิตอลท าให้ได้ผลการชั่งน้ าหนักที่ถูกต้องและแม่นย า  
เพ่ือชั่งน้ าหนักอ้อยและรับใบล าดับคิวชั่ง ซึ่งระบุวันเวลา ที่ชั่ง น้ าหนักอ้อย ทะเบียนรถและหมายเลขรถที่ชั่ง 
หลังจากนั้นรถบรรทุกอ้อยที่ผ่านการชั่งน้ าหนักเรียบร้อยแล้วจะมาจอดเรียงเป็นแถวหน้ากระดานเพ่ือรอเข้า
แท่นเท (Truck Tippers) โดยโครงการมีแท่นเทที่ด าเนินการติดตั้งทั้งหมด 5 แท่น แท่นละ 2 ชุด (รวมทั้งหมด 
10 แท่น)  ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับการเพ่ิมก าลังการผลิตและเมื่อเทอ้อยหมดแล้วจึงกลับไปชั่งน้ าหนัก
รถบรรทุกเปล่าที่ห้องชั่งเดิมเพ่ือทราบน้ าหนักสุทธิของอ้อย   
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2) กำรเตรียมอ้อย (Cane Preparation)  

 ขั้นตอนการเตรียมอ้อยในปัจจุบันและภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตไม่แตกต่างจากเดิม  
เมื่อรถบรรทุกอ้อยถูกจัดขึ้นแท่นเทแล้ว อ้อยที่เทลงแท่นเทจะไหลลงสะพานขวาง (Cross Carrier) โดยจะถูก
ล าเลียงผ่านเครื่องแยกดินทรายซึ่งจะเขย่ากองอ้อยท าให้ดินทรายที่ติดมาร่วงลงด้านล่าง จากนั้นอ้อยจะถูก
ส่งไปยังสะพานหลัก (Main Cane Carrier) ซึ่งจะล าเลียงอ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ (Leveller) ผ่านใบมีด 
(Cutter) ชนิดหมุน 3 ขั้นตอน เพ่ือทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง แล้วจะล าเลียงอ้อยผ่านสะพานล าเลียง
ชุดที่ 2 เพ่ือน าอ้อยไปผ่านแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Separator) เพ่ือดูดเหล็กท่ีติดมากับรถบรรทุกอ้อย เช่น 
เหล็กข้อโซ่กระบะ และมีดตัดอ้อยของชาวไร่ เป็นต้น เป็นการป้องกันไม่ให้เศษเหล็กเข้าไปท าความเสียหาย
กับเครื่องจักรอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิต จากนั้นจะส่งอ้อยลงในเครื่องย่อยอ้อย (Shredder) ซึ่งใช้ไอน้ าจาก 
บริษััท บุรีรัมย์พลังงาน จากัด (BEC) บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด  (BPP) และบริษััท บุรีรัมย์เพาเวอร์ 
จากดั (BPC) ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เพ่ือฉีกย่อยท่อนอ้อยให้เป็นฝอยละเอียด โดยภายในเครื่องย่อยอ้อย 
ประกอบด้วย ฆ้อนหมุนเหวี่ยงอยู่ในลักษณะประชิดกับท่อนเหล็กที่ติดอยู่กับที่ ซึ่งท่อนอ้อยที่ถูกส่งเข้ามาจะ
ถูกตีให้ขาดเป็นเส้นฝอยละเอียด (Fibrous Structure) จากนั้นสะพานหลังเครื่องย่อยอ้อย (Shredded 
Cane Elevator) จะล าเลียงอ้อยเข้าสู่เครื่องหีบหรือลูกหีบต่อไป 

3) กำรหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ ำอ้อย (Cane Milling) 

 เมื่อผ่านการเตรียมน้ าอ้อยจนเป็นฝอยละเอียดแล้ว อ้อยจะถูกล าเลียงเข้าสู่ชุดลูกหีบ 
(Cane Milling) ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 2 ชุด แต่ละชุดจะมีสะพานล าเลียงอ้อยระหว่างกัน เรียกว่า Intermediate 
Cane Carrier ลูกหีบชุดที่ 1 จะบีบหรือคั้นน้ าอ้อยออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นกากอ้อยที่ออกจากลูกหีบ  
ชุดที่ 1 จะถูกพรมด้วยน้ าอ้อยที่คั้นจากลูกหีบชุดที่ 3 แล้วเข้าสู่ลูกหีบชุดที่ 2 ซึ่งน้ าอ้อยที่คั้นหรือสกัดได้จาก
ลูกหีบชุดที่ 2 จะถูกรวมกับน้ าอ้อยที่สกัดได้จากลูกหีบชุดที่ 1 เรียกว่า น้ าอ้อยรวม (Mixed Juice) ส าหรับ
กากอ้อยที่ออกจากลูกหีบชุดที่ 3 จะถูกพรมด้วยน้ าร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียล ซึ่งลักษณะ
การพรมน้ าแบบนี้เรียกว่า Compound Imbibitations หลังจากน้ าอ้อยที่ได้จากลูกหีบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
มารวมกันเป็นน้ าอ้อยรวม (Mixed Juice) แล้ว น้ าอ้อยรวมจะถูกส่งผ่านตะแกรงกรองกากอ้อย (Rotary 
Screen) เพ่ือกรองกากอ้อยละเอียด จากนั้นน้ าอ้อยที่ได้จากการกรองจะถูกส่งไปยังหม้ออุ่นฮีตเตอร์ (Heater) 
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการท าใสต่อไป  

 ชานอ้อย (Bagasse) ที่ออกจากลูกหีบชุดที่ 5 จะถูกล าเลียงไปเป็นเชื้อเพลิงของหม้อ 
ไอน้ าของโรงไฟฟ้าชีวมวลภายในโรงงานน้ าตาล และส่วนที่เหลือจะถูกล าเลียงตามสายพานไปเก็บยังลานกอง
ชานอ้อยเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์ 
จ ากัด และบริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 
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2.3.2 กระบวนกำรผลิตน้ ำตำลทรำยดิบ 

1) ขั้นตอนกำรท ำใส (Clarification Process) 

เนื่องจากน้ าอ้อยที่ได้จากการสกัดน้ าอ้อยจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ซึ่งมีทั้งสารแขวนลอย 
สารที่ไม่ละลายตัวและสารที่ละลายตัวในน้ าอ้อย ก่อนที่จะน าน้ าอ้อยไปต้มเคี่ยวจ าเป็นต้องมีการกรอง 
สิ่งสกปรกปนเปื้อนออกก่อน โดยใช้วิธีการตกตะกอน (Defecation Method) ซึ่งจะส่งน้ าอ้อยเข้าสู่เครื่องอุ่น
น้ าอ้อยชุดที่ 1 (Primary Heater) โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ าอ้อยที่ออกจากเครื่องอุ่นประมาณ  55-90  
องศาเซลเซียส จากนั้นน้ าอ้อยจะไหลผ่านเข้ามารวมกับน้ าปูนขาว และถูกส่งเข้าสู่เครื่องอุ่นน้ าอ้อยชุดที่ 2 
(Secondary Heater) เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ าอ้อยกับน้ าปูนขาวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิ 
ประมาณ 102-105 องศาเซลเซียส แล้วจึงส่งน้ าอ้อยเข้าสู่ถังระบายไอ (Flash Vapor Tank) ซึ่งอยู่ด้านบน
ของถังพักใส เพ่ือให้ฟองอากาศท่ีปนอยู่ในน้ าอ้อยแตกตัวระเหยไป จากนั้นจึงเติมสารโพลิเมอร์ หรือน้ ายาพักใส 
เพ่ือช่วยในการตกตะกอนแล้วจึงส่งน้ าอ้อยไปตกตะกอนและท าใสในถังพักใส โดยในถังพักใส (Clarified Tank) 
สิ่งสกปรกต่าง ๆ จะตกตะกอนอยู่ที่ก้นถังกลายเป็นโคลน (Mud Juice) ส่วนน้ าอ้อยใสที่ลอยอยู่ชั้นบนของถัง
จะถูกปล่อยลงสู่ตะแกรงละเอียด (Screen) เพ่ือแยกเอากากอ้อยเล็ก ๆ ที่อาจปนมากับน้ าอ้อยออก ส่วน
น้ าอ้อยที่กรองแล้วในขั้นตอนนี้เรียกว่า “น้ าอ้อยใส (Clarified Juice)” จะถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหย
ต่อไป ส าหรับโคลน (Mud Juice) ที่จมอยู่ก้นถังพักใสจะถูกดึงมาผสมกับกากอ้อยละเอียด (Bagaccillo) 
ในถังผสม (Bagaccillo Mixing Tank) ท าการเติมน้ ายาฆ่าเชื้อ เพ่ือลดจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ 
แล้วน าไปกรองที่หม้อกรองระบบสุญญากาศ (Vacuum Filter) เพ่ือแยกน้ าอ้อยอีกครั้ง น้ าอ้อยที่ได้จากเครื่อง
กรองสุญญากาศจะถูกวนกลับไปใช้ประโยชน์ที่ถังผสมปูนขาวต่อไป ส่วนกากตะกอนที่ไม่ผ่านการกรองเรียกว่า 
“กากตะกอนหม้อกรอง หรือ filter cake” มีคุณสมบัติที่จัดได้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง จะถูกส่งให้กับ
บริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด ส่วนของน้ าอ้อยที่แยกออกมาได้จะส่งกลับไปยังถังพักน้ าอ้อยผสมปูนขาวอีกครั้ง  

2) ขั้นตอนกำรต้มระเหยน้ ำอ้อย (Evaporation Process) 

การเปลี่ยนสภาพน้ าอ้อยใสให้กลายเป็นน้ าเชื่อม (Syrup) จะต้องท าการต้มน้ าอ้อยใสใน
หม้อต้มระเหย (Evaporator) ให้เป็นน้ าเชื่อมก่อนที่จะถูกน าไปเคี่ยวเพ่ือประหยัดพลังงานและเวลาในการเคี่ยว 
โดยจะต้มในหม้อต้มแบบ Multiple Effect Evaporator ที่ออกแบบมาพิเศษมีหม้อต้มมาตรฐาน จ านวน  
5 ชุด โดยจะต้มระเหยน้ าอ้อยที่เดินทางจากหม้อที่ 1 ไปยังหม้อที่ 5 จนได้น้ าเชื่อมสุดท้าย ที่มีความเข้มข้ น
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 50 บริกซ์ ซึ่งเรียกว่า “น้ าเชื่อมดิบ (Syrup)”่โดยหม้อต้มชุดที่ 5 มีการควบคุมความดัน
สุญญากาศภายในหม้อให้อยู่ที่ 24 มิลลิเมตรปรอท และจะเก็บไว้ในถังพักน้ าเชื่อม (Syrup Tank) เพ่ือส่งเข้าสู่
กระบวนการเคี่ยวและปั่นน้ าตาลทรายดิบต่อไป ส่วนไอที่เกิดจากการระเหยของน้ าอ้อยจะถูกน าไปใช้ใน
กระบวนการอุ่นน้ าอ้อย รวมทั้งการเคี่ยวน้ าตาลด้วย ส าหรับไอน้ าที่ใช้ระเหยน้ าอ้อยที่หม้อต้มชุดที่ 1 ซึ่งเป็น
ไอเสียที่ได้จากระบบดีซุปเปอร์ฮีต จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ าที่เรียกว่า “คอนเดนเสท (Condensate)”่จะถูก
ส่งไปยังถังพักเพ่ือเตรียมส่งเข้าสู่หม้อไอน้ าของโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ าตาลอีกครั้ง โดยส่วนหนึ่งจะส่งกลับ
โรงไฟฟ้าในเครือ (BEC,BPC และ BPP) ส่วนไอระเหยของหม้อต้มชุดที่ 2 ถึงหม้อต้มชุดที่ 5 และหม้ออุ่น
น้ าอ้อยเมื่อกลั่นตัวเป็นคอนเดนเสทแล้ว ทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่ถังพักน้ าร้อน เพ่ือน ากลับไปใช้พรมกากอ้อยที่
ลูกหีบ การต้มและการเค่ียวน้ าตาลด้วย ส่วนน้ าที่ได้จาก Jet condenser จะถูกส่งกลับไปที่ Cooling Tower  
เพ่ือท าให้เย็นและวนกลับมาใช้ที่ Jet condenser อีกครั้ง 
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3) ขั้นตอนกำรเคี่ยวน้ ำตำล (Crystallization Process) 

 การเคี่ยวน้ าตาลเป็นการท าน้ าเชื่อมให้ตกผลึกน้ าตาลหรือเปลี่ยนรูปจากของเหลวเป็น
ของแข็งโดยใช้ความร้อน น้ าเชื่อมที่ส่งมาจากถังพักน้ าเชื่อม (Syrup Tank) จะถูกน ามาเคี่ยวจนมีความเข้มข้น
มากขึ้น จนกระทั่งเกิดผลึก เมื่อน้ าเชื่อมอยู่ในลักษณะที่เต็มที่ด้วยผลึกน้ าตาลเรียกว่า“แมสควิท (Massecuite)” 
ซ่ึงจะมีน้ าเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 3-5 หลักการเคี่ยวน้ าตาลจะอาศัยการแลกเปลี่ยนความร้อนของไอน้ ามา
จากหม้อต้มระเหยชุดที่ 1 กับน้ าเชื่อมดิบโดยผ่านท่อสแตนเลสและควบคุมอุณหภูมิจุดเดือดของน้ าตาลให้ 
ต่ ากว่าจุดเดือดของบรรยากาศคือให้ภายในหม้อเคี่ยวมีสภาพเป็นสูญญากาศที ่26 นิ้วปรอทขึ้นไป ซึ่งจะท าให้
จุดเดือดของน้ าตาลในหม้อเคี่ยวอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ความดันไอน้ าที่ใช้ในการเคี่ยวน้ าตาล 
0.5 บาร์ขึ้นไป โดยไอที่เกิดจากการเคี่ยวน้ าตาลจะถูกพาออกจากหม้อเคี่ยวโดยเครื่องกลั่นไอน้ า (Condenser) 
ส่วนไอน้ าทีใช้เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ าเชื่อมดิบแล้วจะกลั่นตัวเป็นน้ าส่งไปเก็บไว้ที่ถังพักและน ากลับไปใช้
ในกระบวนการผลิตต่อไป 

2.3.3 ขั้นตอนกำรผลิตน้ ำตำลทรำยขำว (White Sugar Production Process) 

   ปัจจุบันการผสมจะเริ่มโดยการน าน้ าตาลเอ มาล้างผลึกออกและไปละลายเป็นน้ าเชื่อมที่มีค่า  
บริกซ์ ที่ 58-60 บริกซ์ แล้วผ่านการกรองเอาสิ่งสกปรกออกแล้วน าเข้าสู่กระบวนการฟอกสีด้วยระบบ CO2 
แล้วถูกส่งผ่านหม้ออุ่น เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้กับน้ าเชื่อมก่อนเข้าชุดหม้อกรองความดันเพ่ือกรองสิ่งสกปรกออก 
กลายเป็นน้ าเชื่อมใส ส่งไปยังถังพัก แล้วดูดเข้าหม้อเคี่ยวเพ่ือเคี่ยวน้ าตาลทรายขาวให้ได้ขนาดและคุณภาพ
ตามที่ก าหนด จากนั้นปล่อยลงสู่รางกวนนอนและปล่อยเข้าหม้อปั่นแบบ bath type เพ่ือปั่นแยกโมลาสออก
น้ าตาลที่ได้เรียกว่าน้ าตาลทรายขาว ถูกล าเลียงโดยสายพานเข้าสู่หม้ออบเพ่ือท าให้ น้ าตาลแห้ง จากนั้นจะ
ส่งผ่านไปยังชุดคัดแยกขนาดเล็ก ล าเลียงโดยสายพานล าเลียงแล้วน าไปเก็บยังโกดัง เพ่ือรอจ าหน่วยต่อไป 

2.3.4 ขั้นตอนกำรผลิตน้ ำตำลขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar Production Process) 

 ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต โครงการจะเพ่ิมประเภทกิจการ โรงงานล าดับที่ 11 (4) (การท า
น้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์) ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งการเพ่ิมผลิตภัณฑ์น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์มีลักษณะใส สะอาด ไร้สี ค่าสีไม่เกิน 45 
ICUMSA Unit มีปริมาณซูโครสไม่ต่ ากว่า 99.90% มีเถ้าไม่เกิน 0.04% และมีความชื้นไม่เกิน 0.03% โดยมี
รายละเอียดแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

 1) กำรละลำยน้ ำตำลทรำยดิบและกำรก ำจัดสี 

     น้ าตาลทรายดิบชนิดเอ (A-Sugar) และชนิดบี (B-Sugar) จะถูกน าเข้าสู่กระบวนการ
เคี่ยวเพื่อท าเป็นแมกม่า จากนั้นจะถูกล าเลียงไปละลายน้ าหรือน้ าหวานที่ถังละลาย โดยต้องละลายให้ได้ความ
ข้นสูงที่สุด (ประมาณ 60 บริกซ์) หลังจากละลายแล้วต้องผ่านตะแกรงกรองเอากากอ้อยหรือสิ่งสกปรกต่างๆ 
ออกแล้วจึงส่งเข้าสู่เครื่องอุ่นน้ าเชื่อมแบบเพลท (Plate Heater) ให้มีอุณหภูมิอยู่ที่ 85 องศาเซลเซียส ก่อนที่
จะส่งไปผสมปูนขาวที่มีความเข้มข้น 12-15 องศาโบเม่ และปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้ได้ pH ประมาณ 
10.5 ส าหรับน้ าเชื่อมที่ผสมปูนขาวเข้ากันดีแล้วจะไหลไปเข้าถัง Carbonator จ านวน 3 ถัง ที่ต่อกันแบบ
อนุกรม เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะดูดสีที่มีอยู่ในน้ าเชื่อมออก โดยถัง Carbonator 
ถังแรกจะอุ่นน้ าเชื่อมให้ร้อนถึง 70-85 องศาเซลเซียสและควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้ได้ pH อยู่ที่     
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9.0-10.5 น้ าเชื่อมที่ออกจากถัง Carbonator ถังสุดท้ายเรียกว่า “Carbonated่Liquor”่ต้องควบคุมค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ให้ได้ 7.5-8.0 ก่อนปล่อยลงสู่ถังพักเพ่ือรอการกรอง 

  2) กำรท ำควำมสะอำดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

    ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปล่องของหม้อไอน้ า (ของบริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์ จ ากัด 
(BPC) และ บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) จะต้องท าให้สะอาดและท าให้เย็นก่อนส่งไปท า
ปฏิกิริยาในถัง Carbonator โดยต้องผ่านชุดท าความสะอาดก๊าซเพ่ือแยกเขม่าออกให้มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 
12 จากไซโคลน และท าให้ก๊าซเย็นตัวลงโดยใช้ก๊าซสคลับเบอร์ หลังจากนั้นจะปั๊มส่งไปยังถัง Carbonator 
โดยใช้คอมเพรสเซอร์ 

3) กำรกรองและลดค่ำสีน้ ำเชื่อม 

  น้ าเชื่อมที่ท าปฏิกิริยาจากถัง Carbonator แล้วจะเกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต  
ซึ่งดูดซับสีไว้ ดังนั้นจึงต้องกรองเอาตะกอนนี้ออกก่อนโดยใช้หม้อกรองแบบความดัน  (Pressure Filters) 
ควบคู่กับสารเคมีที่ใช้ในการลดค่าสี 2 ชนิด และท าการกรอง 2 ครั้ง ในการกรองครั้งแรกน้ าเชื่อมจะมีการ
ผสมสารลดค่าสีซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายเรซินคือ High Performance Decolorant (HPD) ซึ่งมีลักษณะของการ
ท าปฏิกิริยาคล้าย Phosphatation โดยจะจับสีชนิด Melanoidins, Caramals และ ADF หลังจากนั้นจะปั๊ม
น้ าเชื่อมที่ท าปฏิกิริยาแล้วอัดเข้าไป ซึ่งการกรองจะมีลักษณะเป็น flow continuous ซึ่งการกรองในครั้งแรก
จะใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง หลังจากนั้นโคลนจะพอกหนาขึ้นเรื่อยๆ และจะกรองได้น้อยลงจึงหยุดกรอง
ถ่ายน้ าเชื่อมออก แล้วใช้น้ าชะล้างโคลนออกจากผ้ากรองลงถังพัก จากนั้นน้ าเชื่อมจะถูกผสมด้วยสารลดค่าสี 
ที่มีคุณสมบัติเป็น Activated Carbon คือ High Performance Adsorbents (HPA) เพ่ือรอการปั๊มเข้าสู่การ
กรองครั้งที่ 2 โดยต้องเคลือบผ้ากรองด้วยสาร Filter Aid ช่วยในการจับโมเลกุลของน้ าเชื่อม โดยมีขั้นตอน
การกรองเหมือนการกรองครั้งแรกแต่ใช้เวลามากกว่า จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นจะได้น้ าเชื่อมที่มีค่าสีลดลง 
80% ส่วนโคลนจากหม้อกรองที่ล้างออกมาแล้วจะถูกล าเลียงผ่านสายพานและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4) กำรเคี่ยว ปั่น อบแห้งและบรรจุน้ ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 

 การเคี่ยวน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จะใช้วิธีการเคี่ยวแบบเคี่ยววนน้ าเหลือง โดยจะได้
น้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์มี 1 เกรด ซึ่งเริ่มต้นจากการต้มน้ าเชื่อมที่ผ่านการกรองและลดค่าสีแล้ว จะผ่านผ้า
กรอง Check filter ขนาด 1 micron เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ าเชื่อม เรียกน้ าเชื่อมที่ผ่านผ้ากรอง
แล้วว่า “Fine่Liquor” ก่อนส่งเข้าเครื่องอุ่นน้ าเชื่อม (Heater) เพ่ือท าการอุ่นน้ าเชื่อมให้มีอุณหภูมิ 85-90 
องศาเซลเซียส จากนั้นจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการต้มโดยใช้ Plate Evaporator จ านวน 3 ชุด เพ่ือระเหยน้ า
ออกให้มีความเข้มข้น 68-72 บริกซ์ จากนั้นจึงน าน้ าเชื่อมเข้าสู่หม้อเคี่ยว เพ่ือเคี่ยวให้ได้ความเข้มข้นตามที่
ต้องการจากนั้นเติมเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อซีที่ใช้เคี่ยวน้ าตาลทรายดิบ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมค่าสีของน้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ภายหลังการปั่นแล้วไม่ให้เกิน 45 ICUMSA Unit แมสควิทที่ได้จะถูกน าเข้าหม้อปั่นเพ่ือแยก
น้ าเหลืองและน้ าตาลออกจากกัน โดยระหว่างการปั่นจะฉีดน้ าร้อน ซึ่งได้จากกระบวนการเคี่ยวน้ าตาล เพ่ือ
แยกผลึกน้ าตาลให้สะอาดที่สุดเพ่ือให้น้ าตาลที่ได้มีคุณภาพสูงก่อนส่งไปอบแห้งที่หม้ออบ จากนั้นจะล าเลียง
น้ าตาลไปบรรจุเก็บไว้ในโกดัง ส่วนน้ าเหลืองจะถูกส่งกลับไปหม้อเคี่ยวเพ่ือวนเคี่ยวน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
หม้อต่อไป จนกระท่ังน้ าเหลืองขาวมีค่าสีเพ่ิมสูงขึ้นเกินค่าที่ก าหนดจึงส่งกลับไปเคี่ยวน้ าตาลดิบเอต่อไป 
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รูปที่ 2.3-1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ าตาลดิบและน้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
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2.4 ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานน้ าตาลดังนั้นในการบริหารจัดการและการใช้
ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็นระบบเสริม
ในการผลิต ทั้งนี้โรงไฟฟ้าได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวรายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 
2.4-1 และดังรูปที่ 2.4-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตำรำงท่ี 2.4-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ าตาล 
ระบบ 

สำธำรณูปโภค 
ปริมำณ 

กำรด ำเนินกำร 
ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก ำลังกำรผลิต 

1. โรงงำนน้ ำตำล 
1.1 ชานอ้อย 5,740 

ตันต่อวัน 
 

6,440 
ตันต่อวัน 

ปัจจุบันโรงงานน้ าตาลจัดส่งชาน
อ้อยให้กับโรงไฟฟ้าในปริมาณวันละ 
5,740 ตัน/วัน และภายหลังขยาย
ก าลังการผลิต จะจัดส่งในปริมาณ
วันละ 6,440 ตัน/วัน โดยโรงไฟฟ้า
เป็นผู้ด าเนินการส่งขายชานอ้อย
ให้กับบริษัทในเครือ รวมทั้งพัฒนา
ระบบล าเลียงและพื้นที่กักเก็บชาน
อ้อยให้สามารถป้องกันและลด
ผลกระทบทั้งด้านฝุ่นละอองและน้ า
ชะลานกองเก็บชานอ้อยเพือ่ป้องกัน
การส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1.2 น้ าประปา/
น้ าอ่อน 
 

1.ฤดูหีบออ้ย 
   1.1 ส่ งให้ โรงไฟฟ้ าชีวมวลใน
โรงงานน้ าตาล 6.45 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

1.ฤดูหีบออ้ย 
   1.1 ส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวลใน
โรงงานน้ าตาล 6.3 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

รับผิดชอบผลิตน้ าประปา/น้ าอ่อน
ให้ โรงงานไฟฟ้ า ตามปริมาณที่
ต้องการ 

1.3 น้ า RO 
 

1. ฤดูหีบอ้อย   
   ใช้  make up ประมาณ  234 
ลู ก บ า ศ ก์ เม ต ร / วั น  กั บ น้ า 
condensate จากกระบวนการ
ผลิตน้ าตาล ก่อนส่งให้ โรงไฟฟ้าชีว
มวลในโรงงานน้ าตาลและบริษัทใน
เครือฯ 
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล  
   ใ ช้  make up กั บ น้ า 
condensate จากกระบวนการ
ผลิตน้ าตาล  ก่อนส่งให้บริษัทใน
เครือฯ 

1. ฤดูหีบอ้อย 
    ใช้ make up ประมาณ 234 
ลู ก บ า ศ ก์ เม ต ร / วั น  กั บ น้ า 
condensate จากกระบวนการ
ผลิตน้ าตาล ก่อนส่งให้ โรงไฟฟ้า
ชีวมวลในโรงงานน้ าตาลและ
บริษัทในเครือฯ 
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล  
    ใ ช้  make up กั บ น้ า 
condensate จากกระบวนการ
ผลิตน้ าตาล ก่อนส่งให้บริษัทใน
เครือฯ 

รับผิดชอบผลิตน้ า RO ให้โรงงาน
ไฟฟ้า และบริษัทฯ ในเครือตาม
ปริมาณที่ต้องการ 
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ตำรำงท่ี 2.4-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ าตาล 
ระบบ 

สำธำรณูปโภค 
ขนำดก ำลังกำรผลติหรือควำมสำมำรถในกำรรองรับ 

กำรด ำเนินกำร 
ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก ำลังกำรผลิต 

1.4 ระบบบ าบัด
น้ าเสีย 
 

1. ฤดูหีบออ้ย 
   รับน้ าทิ้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
โรงงานน้ าตาลประมาณ  234.47 
ลูกบาศก์ เมตร/วัน  ส่งไปยังระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล  
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล     
    โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล
ไม่ได้เดินเคร่ืองจักร เน่ืองจากรับไอน้ า
และไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ ซ่ึงมี
ระบบจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้ง แยกจาก
โรงงานน้ าตาล 

1. ฤดูหีบอ้อย 
   รับน้ าทิ้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
โรงงานน้ าตาล 234.65 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ทั้งน้ีน้ าทิ้งต้องผ่านการ
ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง
ให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดก่อน
ส่งไปยังบ่อพักน้ าทิ้งของโรงน้ าตาล 
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล     
   โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล
ไม่ได้เดินเคร่ืองจักร เน่ืองจากรับ 
ไอน้ าและไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ 
ซ่ึงมีระบบจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้ง แยก
จากโรงงานน้ าตาล 

โรงงานน้ าตาลเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสีย/น้ าทิ้ งโดยการ
ออกแบบพิ จารณ าปริมาณ 
น้ า เสี ย / น้ า ทิ้ ง  ที่ เกิ ด จ า ก
กิจกรรมของโรงไฟฟ้าร่วมด้วย
เพื่ อ ให้ ครอบคลุ มและการ
ท างานของระบบมีประสิทธิภาพ
โดย โรงไฟ ฟ้ าท าก ารจัดส่ ง 
น้ าเสีย/น้ าทิ้งเข้าระบบบ าบัด
น้ าเสียทางท่อ 

2. โรงไฟฟ้ำชีวมวล 
2.1 ไอน้ า 1. ฤดูหีบออ้ย 

    ส่งไอน้ าให้ โรงงานน้ าตาล  195 
ตัน/ชั่วโมง 
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล  
    โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล
ไม่ได้เดินเคร่ืองจักร เน่ืองจากรับไอน้ า
และไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ  

1. ฤดูหีบอ้อย 
   ส่งไอน้ าให้โรงงานน้ าตาล 195 
ตัน/ชั่วโมง 
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล  
    โรงไฟ ฟ้ าชี วม วล ใน โรงงาน
น้ า ต า ล ไม่ ไ ด้ เดิ น เค ร่ื อ ง จั ก ร 
เน่ืองจากรับไอน้ าและไฟฟ้าจาก
บริษัทในเครือ  

รับผิดชอบผลิตและจัดส่งไอน้ า
ให้โรงงานน้ าตาล ตามปริมาณ
ที่โรงงานน้ าตาลต้องการ  

2.2 ไฟฟ้า 1. ฤดูหีบออ้ย 
   ส่งไฟฟ้าให้โรงงานน้ าตาล 9 เมกะ
วัตต ์
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล  
   โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล
ไม่ได้เดินเคร่ืองจักร เน่ืองจากรับไอน้ า
และไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ  

1. ฤดูหีบอ้อย 
   ส่งไฟฟ้าให้โรงงานน้ าตาล  12.5 
เมกะวัตต ์
2. ฤดูละลำยน้ ำตำล  
    โรงไฟ ฟ้ าชี วม วล ใน โรงงาน
น้ า ต า ล ไม่ ไ ด้ เดิ น เค ร่ื อ ง จั ก ร 
เน่ืองจากรับไอน้ าและไฟฟ้าจาก
บริษัทในเครือ  

รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้โรงงาน
น้ าตาลตามปริมาณที่ โรงงาน
น้ าตาลต้องการ  

3.บริษัทฯ ในเครือ 1/ 
3.1 ไอน้ า 1.ฤดูหีบอ้อย 

   บริษัทในเครือ ส่งไอน้ าให้โรงงาน
น้ าตาล 94 ตัน/ชั่วโมง 
2.ฤดูละลายน้ าตาล บริษัทในเครือ  
ส่งไอน้ าให้ โรงงานน้ าตาล 90 ตัน/
ชั่วโมง 

 1.ฤดูหีบอ้อย 
  บริษัทในเครือ ส่งไอน้ าให้โรงงาน
น้ าตาล 104 ตัน/ชั่วโมง 
2.ฤดูละลายน้ าตาล บริษัทในเครือ 
ส่ งไอ น้ า ให้ โรงงาน น้ าต าล  90  
ตัน/ชั่วโมง 

ผลิตและจัดส่งไอน้ าให้โรงไฟฟ้า
และโรงงานน้ าตาล ของ บริษัท 
โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

3.2 ไฟฟ้า 1. ฤดูหีบอ้อย 
  บริษัทในเครือ ส่งไฟฟ้าให้โรงงาน
น้ าตาล 7.2 เมกะวัตต ์
2.ฤดูละลายน้ าตาล  
   บริษัทในเครือ ส่งไฟฟ้าให้โรงงาน
น้ าตาล 7.2 เมกะวัตต ์

1. ฤดูหีบอ้อย 
  บริษัทในเครือ ส่งไฟฟ้าให้โรงงาน
น้ าตาล 7.2 เมกะวัตต ์
2.ฤดูละลายน้ าตาล  
   บริษัทในเครือ ส่งไฟฟ้าให้โรงงาน
น้ าตาล 7.2 เมกะวัตต ์

ผลิตและจัดส่งไฟฟ้าให้โรงงาน
น้ าตาล ของ บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

หมายเหตุ : บริษัทในเครือ คอืบริษัท บุรีรมัย์พลังงาน จ ากัด (BEC) บริษัท บุรรีัมย์พาวเวอร์ จ ากดั (BPC) และบริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากดั (BPP) 
ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ จ ากดั, 2562
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รูปที่ 2.4-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ าตาลและบริษัทในเครือ  

บ่อเก็บน้ าดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

อาคารส านักงาน 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลิง 

ระบบผลิตน้ าประปา 

ระบบผลิตน้ าอ่อน 

อาคาร/ลาน            
กองชานอ้อย 

โรงไฟฟ้ำชีวมวล 

ไฟฟ้าใช้ในโรงงานน้ าตาล 

น้ าเสีย 

โรงงำน               
ผลิตน้ ำตำล ไอน้ าแรงดันต่ า 

 

จ าหน่ายให้          
บริษัทในเครือ 

 เชื้อเพลิง 
 

บริษัทในเครือ1/ 

ออ  

         - ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานน้ าตาล 
          - ไอน้ า 
          - ไฟฟ้า 
          - น้ าเสีย 
          - ชานอ้อย 

 

ไฟฟ้า 3/ 

1/ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC) บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์ จ ากัด (BPC) และบริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) 

ไอน้ าแรงดันต่ า 2/ 

  

2/ บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) ส่งไอน้ าแรงดันต่ าให้กับโรงงานน้ าตาล 

ไอน้ าแรงดันต่ า 4/ 

 

3/ บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) ส่งไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล  
4/ บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) ส่งไอน้ าแรงดันต่ าให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล 



-22- 

2.4.1  น้ ำใช้ 

      ความต้องการใช้น้ าส่วนใหญ่ของโรงงานน้ าตาลจะใช้ในกระบวนการผลิตน้ าตาล แต่เนื่องจาก
ในพ้ืนที่โครงการมีโรงไฟฟ้าอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน รวมถึงน้้าใช้ ดังนั้น
การคิดปริมาณน้้าใช้และน้้าเสียจะรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้้าตาลด้วย การด าเนินการผลิต
จะผลิตเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อยประมาณเดือนธันวาคมถึงเมษายนของแต่ละปี และช่วงละลายน้ าตาล
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  ส าหรับในช่วงนอกฤดูหีบอ้อยหรือฤดูปิดหีบจะหยุดการผลิต
น้ าตาล แต่ยังมีการใช้น้ าส าหรับกิจกรรมการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะมีการ
ใช้น้ าเฉพาะในส่วนของส านักงานและการล้าง/ท าความสะอาดเครื่องจักร โครงการมีบ่อเก็บกักน้ าดิบ จ านวน 
13 บ่อ เพ่ือรวบรวมและเก็บกักน้ าฝนเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการผลิตน้ าตาลและไฟฟ้า โดยปริมาณความ
ต้องการใช้น้ าในช่วงระยะด าเนินการของโรงงานน้ าตาลร่วมกับโรงไฟฟ้า พบว่า ช่วงหีบอ้อยในปัจจุบันมีความ
ต้องการใช้น้ าในกระบวนการผลิตประมาณ 2,611 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีความ
ต้องการใช้น้ าในกระบวนการผลิตเพ่ิมมากขึ้นเป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้นประมาณ 89 ลูกบาศก์
เมตร/วัน) ส าหรับช่วงละลายน้ าตาลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ าในกระบวนการผลิตอยู่ประมาณ 1,300
ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีความต้องการใช้น้ าในกระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้นในช่วง
ละลายน้ าตาลเป็น 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมข้ึนประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ตามล าดับ 

2.4.2   ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 

 1)   ระบบผลิตน้ ำประปำ ระบบผลิตน้ าประปา มีความสามารถในการผลิตน้ าประปาได้
สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ านวน 2 ชุด ขั้นตอนการผลิตน้ าประปาเริ่มจากสูบน้ าจากบ่อเก็บน้ าดิบ
ของโครงการผ่านระบบท่อน้ าซึ่งจะมีการเติมสารอะลูมิเนียมซัลเฟตเ พ่ือช่วยรวมตะกอนก่อนป้อนเข้าสู่ถัง
ตกตะกอน เพ่ือแยกน้ าใสกับตะกอนออกจากกัน โดยน้ าใสจะไหลล้นออกทางด้านบนของถังตกตะกอน ซึ่งจะ
รวบรวมเข้าถังกรองทราย เพ่ือก าจัดสารแขวนลอยในน้ าออกอีกครั้งก่อนเก็บพักไว้ในถังพักน้ าใสขนาด 100 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือรอการน าไปใช้ต่อไป ส่วนกากตะกอนที่เกิดขึ้นในถังตะกอนจะถูกน าไปปรับสภาพพ้ืนที่
ภายในโครงการหรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการไปก าจัดต่อไป 

 2)  ระบบผลิตน้ ำอ่อน (Softening water plant) ท าการรับน้ าจากระบบผลิตน้ าประปา
เพ่ือน าไปผลิตน้ าอ่อน ซึ่งมีก าลังการผลิตสูงสุดประมาณ 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ านวน 2 ชุด ระบบผลิต
ประกอบด้วยการบ าบัดเบื้องต้นหรือการก าจัดอนุภาคขนาดเล็ก ก าจัดสีและกลิ่น (Carbon Filter) และการ
ก าจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย mixed bed exchanger ส าหรับน้ าอ่อนที่ผลิตได้จะถูก
น าไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ าอ่อนขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ก่อนน าน้ าอ่อนที่ผลิตได้ไปใช้ในกิจกรรมการผลิตไอน้ า
ให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล และจ าหน่ายให้บริษัทในเครือต่อไป  

 3)  ระบบผลิตน้ ำ RO (รีเวอร์ส ออสโมซิส) ระบบผลิตน้ า RO จะผลิตน้ าเพ่ือ Make up 
ให้กับถัง Condensate ปริมาณวันละ 234 ลูกบาศก์เมตร มีก าลังการผลิตสูงสุดประมาณ 250 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง โดยผลิตน้ า 5 ชั่วโมง/ครั้ง ระบบผลิตประกอบด้วยการบ าบัดเบื้องต้นหรือการก าจัดอนุภาค
ขนาดเล็ก (เช่น cartridge filter) การก าจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย mixed bed 
exchanger ส าหรับน้ า RO ที่ผลิตได้จะถูกน าไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ าอ่อนขนาด 6,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนน า
น้ า RO ที่ผลิตได้ไปใช้ต่อไป 
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 2.4.3 ระบบหล่อเย็น  

   มีหน้าที่หล่อเย็นเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งเป็นการหล่อเย็นโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านผิวของ
เครื่องจักรเพ่ือป้องกันเครื่องจักรเกิดความเสียหายเพราะความร้อน โครงการออกแบบให้ระบบหล่อเย็นเป็น
แบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในระบบน้ าหล่อเย็นเพ่ือใช้แลกเปลี่ยนความร้อนของ 
น้ าหล่อเย็น หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ าแล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครั้งโดยใช้อากาศ
ภายนอกเข้ามาระบายความร้อน และใช้พัดลม (Cooling Tower fan) ในการพาความร้อนออกไป ซึ่งเริ่มต้น
ที่น้ าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็น จะถูกสูบไปยังเครื่องควบแน่น เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ าน้ าหลังจากที่
แลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ าแล้วจะกลายเป็นน้ าร้อน แล้วถูกดูดกลับมาที่ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูก
ท าเป็นหยดฝอยน้ าและถูกปล่อยลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ จากนั้นพัดลมจะดูดความร้อนของ
น้ าออกทางด้านบนของหอหล่อเย็น ส่วนน้ าหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแล้วจะเกิดการเย็นตัวจน
กลายเป็นน้ าเย็นแล้วตกลงมาทางด้านล่างของหอหล่อเย็น จากนั้นจะสูบน้ าไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่อง
ควบแน่นต่อไป  

 2.4.4 ระบบควบแน่นน้ ำระเหยจำกน้ ำอ้อย 

 มีหน้าที่ควบแน่นหรือดันไอน้ าบางส่วนที่ถูกระเหยออกจากน้ าอ้อยที่หม้อต้ม (evaporator) 
และหม้อเคี่ยว (vacuum pan) ทั้งนี้เพ่ือน าน้ าที่ถูกควบแน่นที่ได้จากการระเหยน้ าอ้อยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
การควบแน่นแบบนี้เป็นการน าน้ าจากบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิบรรยากาศฉีดพ่นเข้าไปในระบบ
คอนเดนเซอร์ (jet condenser) ให้สัมผัสกับไอน้ าที่ระเหยออกมาจากหม้อต้มและหม้อเคี่ยวโดยตรง ทั้งนี้ 
น้ าควบแน่นที่เกิดขึ้นยังคงมีอุณหภูมิประมาณ 43 องศาเซลเซียส จึงต้องน าเก็บพักที่บ่อคอนเดนเซอร์ เพ่ือให้
น้ าควบแน่นสัมผัสกับอากาศท าให้น้ าบางส่วนระเหยไปในบรรยากาศ และน้ าที่เหลือจะมีอุณหภูมิลดลง  
ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้ าที่ jet condenser ต่อไป โดยทั่วไปการใช้น้ าในกระบวนการผลิตจะใช้ระบบ
หมุนเวียนภายในเป็นหลักที่ส าคัญ คือ น้ าในอ้อยที่ส่งเข้าหีบ ซึ่งได้จากขั้นตอนการสกัด การระเหยน้ าออก 
และน้ าอ้อย ตามล าดับ นอกจากนี้  ยังใช้น้ าที่ผ่านการใช้งาน แต่ยังมีคุณภาพดีหรือผ่านการบ าบัดแล้ว
หมุนเวียนไปใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น น้ าร้อนเหลือใช้หลังผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว รวมถึงน้ าดิบ
จากบ่อน้ าดิบของโครงการ 

 ส าหรับน้ าคอนเดนเสท เมื่อโครงการรับไอน้ าจากหน่วยผลิตไอน้ าและไฟฟ้า มาขับเคลื่อน
ระบบลูกหีบ ไอน้ าจะลดความดันลงเป็นไอน้ าความดันต่ าเพ่ือน าไปใช้ในระบบการต้มระเหยน้ าอ้อย น้ าเชื่อม 
ในกระบวนการผลิต จะเกิดน้ าคอนเดนเสทจากไอน้ าที่ใช้และน้ าระเหยจากน้ าอ้อยที่ส่งมาจากลูกหีบมาใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต โดยน้ าคอนเดนเสทที่ได้จากการควบแน่นของไอน้ าโดยตรง (น้ าคอนเดน
เสทหม้อต้มชุดที่ 1) จะเป็นน้ าคอนเดนเสทที่มีความบริสุทธิ์สูง จะส่งกลับไปยังหน่วยผลิตไอน้ าเพ่ือหมุนเวียน
กลับไปใช้ที่หม้อไอน้ าทั้งหมด ส่วนน้ าคอนเดนเสทจากหม้อต้มและแหล่งอ่ืน ๆ ของโครงการที่มีความบริสุทธิ์
รองลงมาจะใช้เป็นน้ าร้อนในกระบวนการผลิต ในสภาพปกติน้ าคอนเดนเสทจากหม้อต้มชุดอ่ืน ๆ นี้มีปริมาณ
มากเกินพอ จะมีน้ าคอนเดนเสทที่เหลือใช้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะท าให้เย็นลงและสามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 
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2.5 ระบบระบำยน้ ำฝนและกำรป้องกันน้ ำท่วม 

 ระบบระบายน้ าที่มีอยู่เดิมที่ออกแบบให้ระบบระบายน้ าฝนแยกออกจากระบบรวบน้ าเสียยังคงสามารถ
รองรับปริมาณน้ าฝนที่ตกภายในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีการรวบรวมน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการเข้าสู่
บ่อพักน้ าฝนของโครงการจ านวน 13 บ่อ มีความจุโดยรวมประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สามารถน า
น้ าฝนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ (บริเวณที่ไม่ท าให้น้ าฝนปนเปื้อน) น ามาใช้ในโครงการต่อไป อีกทั้งเป็นการลด
ผลกระทบต่อการระบายน้ าฝนนอกพ้ืนที่โครงการอีกด้วย ซึ่งบ่อพักน้ าฝนท าหน้าที่เปรียบเสมือนบ่อหน่วงน้ า 
ส าหรับการจัดการน้ าฝนที่อาจปนเปื้อนที่ตกภายในพ้ืนที่ลานถังเก็บกักน้ าตาล ลานกองชานอ้อย โครงการ 
จะติดตั้งระบบรวบรวมน้ าฝนที่เกิดข้ึนจากพ้ืนที่ดังกล่าวเข้าสู่บ่อบ าบัดน้ าเสีย  

2.6 มลพิษและกำรควบคุม 

2.6.1 มลพิษทำงอำกำศ 

1) ระยะก่อสร้ำง 

มลพิษหลักทางอากาศในระยะการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพ้ืนที่ 
การขุดหรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการ
ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้ก าหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจ ากัดความเร็วของรถต่างๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ก าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิด
และ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่หรือการฟุ้งกระจายและห้ามเผา
ท าลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นท่ีก่อสร้าง 

2) ระยะด ำเนินกำร  

ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศจำกกำรเผำไหม้ เนื่องจากโครงการโรงงานน้ าตาล
ไม่มกีระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยโครงการจะรับไอน้ าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน จึงไม่
มีผลกระทบจากแหล่งก าเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแต่อย่างใด  

(2) แหล่งก ำเนิดมลพิษที่ไม่ใช่กำรเผำไหม้ โครงการมีแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การ
เผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

     (2.1) ฝุ่นละอองจำกบริเวณลำนจอดรถบรรทุกอ้อย ซึ่งในช่วงที่อากาศแห้งและมี
ลมพัดแรงของช่วงฤดูหีบอ้อย มีโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอดรถบรรทุก
อ้อยได้ง่ายเนื่องจากมีรถวิ่งเข้า-ออกตลอดวันและอาจมีสิ่งปนเปื้อนมากับรถบรรทุกอ้อย อย่างไรก็ตาม  
การฉีดพรมน้ าบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จะสามารถลดโอกาสในการเกิดการ  
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 



-25- 

     (2.2) ฝุ่นละอองจำกที่เกิดจำกกำรขนถ่ำยปูนขำว การขนถ่ายปูนขาวเข้าไซโล  
จะมีฝุ่นละอองปูนขาวฟุ้งกระจายเกิดขึ้น แต่การขนถ่ายปูนขาวด าเนินการในระบบปิด มีระบบก าจัดฝุ่นแบบ 
Bag Filter ท าหน้าที่ดักฝุ่นปูนขาว แล้วน าปูนขาวที่รวบรวมได้หมุนเวียนกลับไปใช้ ในการเตรียมน้ าปูนขาว 
ดังนั้น จึงไม่มีฝุ่นละอองปูนขาวฟุ้งออกมาข้างนอก 

     (2.3) ฝุ่นละอองจำกที่เกิดจำกกำรล ำเลียงกำกตะกอนหม้อกรองด้วยรถบรรทุก 
กากตะกอนหม้อกรองจากกระบวนการผลิตจะท าการล าเลียงด้วยระบบสายพานล าเลียงแบบปิดคลุมมาเก็บ
ไว้ที่ยุ้งเก็บกากตะกอนหม้อกรอง เพ่ือใช้งานในการล าเลียงกากตะกอนหม้อกรองจากยุ้งเก็บกากตะกอนหม้อ
กรองไปยังบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด โดยจะใช้รถบรรทุกเปล่าวิ่งไปยังไซโล จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ท าการ
เปิดวาล์วเพ่ือปล่อยกากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะท าการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อกรองล้น
หรือหกลงพ้ืน ก่อนจะจัดส่งให้ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-43(1)-61/55 บร น าไป
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป  

2.6.2 น้ ำเสียและกำรจัดกำร 

 แหล่งก าเนิดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมผลิตน้ าตาล และน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้า มีการจัดการน้ าเสียตามลักษณะของน้ าเสียในแต่ละ
แหล่งก าเนิดเพ่ือบ าบัดให้เหมาะสมก่อนน าน้ าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการ
ระบายออกสู่ภายนอก แสดงดังตำรำงที่ 2.6.2-1 

2.6.3  เสียงและกำรควบคุม 

 เครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณสะพานล าเลียงอ้อย 
เทอร์ไบน์ลูกหีบ โรงกลึง บริเวณหม้อปั่น และหอหล่อเย็น ทั้งนี้โครงการได้ก าหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่
เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและก าหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัย
ต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวนี้จะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางครั้งคราวเท่านั้นเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด ทั้งนี้ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ 
โครงการได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากความดังของเสียงตั้งแต่ ต้นทางโดยการวางผัง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิด
เสียงดังภายในอาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้โครงการได้ก าหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้ว
โรงงานให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานบริเวณริมรั้วโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
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ตำรำงที่ 2.6.2-1 ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า  

   รำยกำร 

ปริมำณน้ ำ (ลบ.ม./วัน) 

กำรจัดกำร 
ช่วงหีบออ้ย ช่วงละลำยน้ ำตำล 

ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก ำลังกำรผลิต ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก ำลังกำรผลิต 
น้ ำเสยี น้ ำท้ิง น้ ำเสยี น้ ำท้ิง น้ ำเสยี น้ ำท้ิง น้ ำเสยี น้ ำท้ิง 

1. ปริมำณน้ ำเสยี/น้ ำท้ิงของโรงงำนน้ ำตำล          
1.1  น้ าเสียจากอาคารส านักงาน 9.2 - 8.68 - 7.4 - 4.68 - ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป 
1.2  น้ าเสียในแผนกต่าง ๆ ในโรงงานน้ าตาล 38.6 - 39.6 - 34.84 - 33.4 - รวบรวมสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 

โดยติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง กรณีที่ คุณภาพ 
น้ าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดจะถูกสูบเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง  
แต่หากคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด จะสูบ
กลับไปบ าบัดใหม่อีกคร้ังที่ บ่อบ าบัดไร้อากาศบ่อที่  1 
(Anaerobic Pond No.1) โดยน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งที่ผ่าน
มาตรฐานจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการฉีดพรมชานอ้อย  
รดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า
ต่อไป 

1.3  น้ าเสียจากการล้างหม้อต้ม หม้อเคี่ยว 1/ 94.8 - 106.5 - 45.925 - 50.5 - 
1.4  น้ าเสียจากการล้างพื้น/เคร่ืองจักร 38 - 42.5 - 38 - 42.5 - 
1.5  น้ าระบายทิ้งจากหอหลอ่เย็น - 20.52 - 20.52 - 10.44 - 10.44 
1.6  น้ าเสียจากระบบกรองทราย  

(Multi&Sand Filter) 
57.50 - 57.50 - 51.25 - 51.25 - 

1.7  น้ าเสียจากระบบรีเวอร์ส ออสโมซิส (RO) - 441 - 441 - 252 - 252 

รวมน้ ำเสีย/น้ ำท้ิง 
ของโรงงำนน้ ำตำล 

238.10 461.52 254.78 461.52 177.415 262.44 182.33 262.44  
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ตำรำงที่ 2.6.2-1 ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า 

   รำยกำร 

ปริมำณน้ ำ (ลบ.ม./วัน) 

กำรจัดกำร 
ช่วงหีบออ้ย ช่วงละลำยน้ ำตำล 

ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก ำลงักำรผลติ ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก ำลงักำรผลติ 
น้ ำเสยี น้ ำท้ิง น้ ำเสยี น้ ำท้ิง น้ ำเสยี น้ ำท้ิง น้ ำเสยี น้ ำท้ิง 

2. ปริมำณน้ ำเสีย/น้ ำท้ิงของโรงไฟฟ้ำ          
2.1  น้ าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น - 0.47 - 0.65 - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ( Inspection 

pit) และท าการตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS 
Checker กรณีที่พบว่ากรณีค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐาน 
จะสูบลงบ่อพักน้ าทิ้งและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการ
รดน้ าต้นไม้ในพื้นท่ีสีเขียวของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า
ต่อไป แต่หากพบว่า TDS ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะ
รวบรวมและติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

2.2  น้ าระบายทิ้งจากหม้อไอน้ า - 234 - 234 - - - - 

2.3  น้ าเสียจากลานกองชานอ้อย 
 (กรณีฝนตก) 

585 - 585 - 585 - 585 - ติดตั้งระบบรวบรวมน้ าฝนที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่ดังกล่าวโดยมี
บ่อตกตะกอน โดยในช่วงระยะเวลา 15 นาทีแรกของช่วง
ฝน (ซึ่งเป็นระยะเวลาการรวมตัวของน้ าจากลานกองต่างๆ 
มายังบ่อตกตะกอน) ติดตั้งเครื่องสูบน้ าโดยสูบน้ าจากบ่อ
ดักตะกอนไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล 

2.4  น้ าเสียจากพนักงานโรงไฟฟ้า 5.16 - 5.0 - 4.72 - 3.68 - ระบบบ าบดัน้ าเสียส าเร็จรูปและรวบรวมเข้าระบบบ าบดั
น้ าเสียโรงงานน้ าตาล 

รวมน้ ำเสยี/น้ ำท้ิงของโรงไฟฟ้ำ 590.16 234.47 590 234.65 589.72 - 588.68 -  
รวมน้ ำเสีย/น้ ำท้ิงท้ังหมด 828.26 695.99 844.78 696.17 767.135 262.44 771.01 262.44  

หมายเหตุ :  1/  การล้างหม้อต้มหม้อเค่ียวจะท าการล้างทุก 40 วัน โดยมีน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 4,240 ลูกบาศก์เมตร ทุก 40 วัน  
ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 



 

-28- 

2.6.4 กำกของเสียและกำรจัดกำร 

1)  ระยะก่อสร้ำง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและของเสียจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1)  ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเศษไม้และเศษปูน ซึ่งบางส่วน
สามารถน าไปจ าหน่ายหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะคัดแยกส่วนที่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการน าไปก าจัดต่อไป 

1.2)  มูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างซึ่งมีจ านวนคนงาน
สูงสุด 50 คน เกิดขึ้นประมาณ 40 กิโลกรัม/วัน พิจารณาอัตราการเกิดของเสีย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน 
(ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555) โดยของเสียดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
เศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด าและถังขนาด 200 ลิตร 
พร้อมฝาปิดมิดชิด วางกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ รองรับของเสียที่เกิดขึ้นและ
ก าหนดให้มีการคัดแยกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการก าจัด  

2) ระยะด ำเนินกำร ของเสียในช่วงด าเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากการผลิต มีรายละเอียดดังนี้  

2.1)  มูลฝอยท่ัวไปจำกอำคำรส ำนักงำน โครงการปัจจุบันมีพนักงานจ านวน 1,195 คน 
ซึ่งจะท าให้มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นประมาณ 1.20 ตัน/วัน หรือเท่ากับ 179 ตัน/ปี และภายหลังการ
เพ่ิมก าลังการผลิตจะมีการรับพนักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 1,207 คน (เพ่ิมขึ้น 12 คน) จึงคาดว่าจะท าให้ปริมาณมูล
ฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 1.21 ตัน/วัน หรือประมาณ 181 ตัน/ปี ทั้งนี้  โครงการได้
จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปโดยแยกประเภทของถังขยะให้เป็นไปตามหลัก 3R คือ ของเสียทั่วไป ของ
เสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน าไปวางตามสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ 
ส าหรับการจัดการมูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงานแต่ละประเภท ได้แก่ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ
ของเสียโดยแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน าไป
วางตามสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ 

2.2)  ของเสียจำกกระบวนกำรผลิต  

ก) ผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

(ก) กำกน้ ำตำล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว 
ได้จากการท าน้ าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้ าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 820  
ตัน/วัน ส าหรับภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต เพ่ิมขึ้นเป็น 920 ตัน/วัน ก่อนรวบรวมในถังกักเก็บกากน้ าตาล
ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนของบริษัทคู่สัญญา 

(ข) ชำนอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบสกัดอ้อยมีลักษณะ
เป็นเส้นใยสีเหลืองอ่อนมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 5,740 ตัน/วัน ส าหรับภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
เพ่ิมข้ึนเป็น 6,440 ตัน/วัน ล าเลียงผ่านสายพานล าเลียงเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง  
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(ค) กำกตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท าน้ าอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 820 ตัน/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต
เพ่ิมขึ้นเป็น 920 ตัน/วัน โดยโครงการจะท าการวิเคราะห์ความเป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งให้บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด เลขทะเบียน
โรงงาน 03-43(1)-61/55บร น าไปหมักท าปุ๋ย หรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น 

ข) ของเสียจำกกระบวนกำรผลิต 

(ก)   กระดำษกรองปนเปื้อนตะกั่ว เป็นของเสียที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์จากขั้นตอนการทดสอบความหวานของอ้อย มีลักษณะเป็นกระดาษกรองที่ปนเปื้อน lead 
subacetate ปัจจุบันมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 4 ตัน/ปี ส าหรับภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตคาดว่าจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 5 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้นประมาณ 1 ตัน/ปี) โดยของเสียชนิดนี้จะถูกบรรจุไว้ในถังขนาด 200 
ลิตร และน าไปเก็บไว้ภายในโรงเก็บขยะที่มีการจัดสรรพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการเก็บกักของเสียที่เกิดข้ึน ก่อนส่ง
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัดตามรหัสการจัดการของเสีย 075 
คือ การเผาท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste 
incinerator) 

(ข) น้ ำปนเปื้อนตะกั่ว ปัจจุบันมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 2.2 ตัน/ปี 
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต เพ่ิมขึ้นเป็น 2.5 ตัน/ปี (เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3 ตัน/ปี) มีลักษณะเป็นสารละลายที่
ผ่านการกรองที่มี lead sub acetate และวิธีการจัดการตามประเภท 075 เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ
ส าหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator) โดยรวบรวมของเสีย
ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

2.7 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

 2.7.1  อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้นจะท าการส ารวจหาชนิดและ
จ านวนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนท าการจัดท าอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ก าหนดมาตรฐานการใช้และจัดท าป้ายเตือน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้งาน ตลอดจนก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 2.7.2  อุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัย โครงการได้ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบ
ระงับอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบระบบน้ าดับเพลิง
และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ในโรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้
การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อก าหนดทางราชการ 
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 2.7.3  กำรตรวจสุขภำพพนักงำน โครงการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้ง
ก่อนรับเข้าท างาน และส าหรับพนักงานประจ าการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และจดบันทึก
และรวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อก าหนดกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

 2.7.4  สถิติอุบัติเหตุ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 60 ครั้ง มีทั้งการท างานในลักษณะ
ไม่ถูกการยศาสตร์ (Ergonomics) หรือการกระท าที่ไม่ปลอดภัย/สภาพแวดล้อมการท างานไม่ปลอดภัย  
ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละแผนก ซึ่งระดับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกัน ได้แก่ ท าให้เกิดการบาดเจ็บของ
อวัยวะบางส่วน ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งการหยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
อย่างไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีการบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน ซ่ึงโครงการ 
มีการจัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน 

 2.7.5  กำรตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยท าการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และ
เสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงพ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฯ) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

ทางโครงการได้ก าหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 โดยปัจจุบันใช้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค 
จ ากัด ส าหรับรายละเอียดของใบอนุญาตประกอบกิจการของหน่วยงานข้างต้น 

ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อนรับเข้าท างาน และ
ส าหรับพนักงานประจ าการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งตรวจโดยศูนย์ตรวจฮิวแมนทัช 
เฮลท์แคร์ ลาโบราทอรี่ จ ากัด  
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2.8 คนงำนและพนักงำน 

  ในช่วงการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบ ปัจจุบันโรงงานน้ าตาลมีการจ้างพนักงาน
ประมาณ 1,036 คน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีการจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 1,049 คน (เพ่ิมขึ้น 13 คน) 
ส าหรับในช่วงฤดูละลายน้ าตาลปัจจุบันจะมีจ านวนพนักงานประมาณ 897 คน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมี
การจ้างพนักงานลดลงเป็น 859 คน (ลดลง 38 คน) ส าหรับช่วงปิดหีบไม่มีกระบวนการผลิตเนื่องจากในช่วง
ดังกล่าวการด าเนินงานจะเป็นการซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีพนักงาน 
463 คน และภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีการจ้างพนักงานลดลงเป็น 440 คน (ลดลง 23 คน) เนื่องจาก
บริษัทมีนโยบายลดจ านวนพนักงานลง โดยพัฒนาและเพ่ิมความสามารถให้กับพนักงานให้สามารถท างานได้
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นจึงปรับพนักงานให้ไปท างานใน
บริษัทในเครือ ดังนั้นภายหลังการเพ่ิมก าลังการผลิตช่วงเปิดหีบจึงมีพนักงานเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และช่วงปีดหีบ
จึงมีพนักงานลดลง นอกจากนี้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีบริษัทในเครือ (บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด) ท างานอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานด้วย ดังนั้นจึงได้
แสดงรายละเอียดจ านวนพนักงานของบริษัทในเครือที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่โรงงาน เนื่องจากมีการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคของโรงงานน้ าตาลร่วมกัน โดยในช่วงการด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบ 
ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานประมาณ 159 คน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีการจ้างพนักงานลดลงเป็น  
158 คน (ลดลง 1 คน) ส าหรับในช่วงฤดูละลายน้ าตาลปัจจุบันจะมีจ านวนพนักงานประมาณ 160 คน 
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีการจ้างพนักงานลดลงเป็น 154 คน (ลดลง 6 คน) ส าหรับช่วงปิดหีบไม่มี
กระบวนการผลิตเนื่องจากในช่วงดังกล่าวการด าเนินงานจะเป็นการซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 
เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีพนักงาน 141 คน และภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีการจ้างพนักงานลดลงเป็น 139 คน 
(ลดลง 2 คน) 

  ทั้งนี้ โครงการมีความต้องการแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ 
และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา  ทักษะด้านสติปัญญา เช่น ความช านาญในด้านต่างๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ท างาน เช่น ระยะเวลาในการท างาน รวมทั้งผ่านการท างานมาแล้วกี่ปี และ
คุณลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เช่น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และเหมาะสม
กับงาน อย่างไรก็ตามแรงงานในการด าเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าท างานโดย
พิจารณาแรงงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก 

2.9 พื้นที่สีเขียว 

 ปัจจุบันโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นประมาณ 11.30 ไร่ (ร้อยละ 1.79 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 34.56 ไร่ (ร้อยละ 5.47 ของพ้ืนที่ทั้งหมดโดย
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 23.26 ไร่) และพ้ืนที่สีเขียวในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้ามีขนาดพ้ืนที่ 1.84 ไร่ รวมพ้ืนที่สี
เขียวทั้งหมด 36.40 ไร่ โดยต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้น ามาปลูกในพ้ืนที่โครงการ
เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่จัดหาได้ง่ายในพ้ืนที่ท้องถิ่น เช่น ยางนา พิกุล และสนประดิพัทธ์ เป็นต้น มีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพ
อากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงานไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีความเหมาะสมตามหลัก      
ภูมิสถาปัตย์ 
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2.10 ชุมชนสัมพนัธ์และกำรรับเรื่องร้องเรียน  

 2.10.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

 แผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ และการประเมินผล
ด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการ
ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการด าเนินการของโครงการ 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้นโดยมีการจ าแนกกิจกรรมออกเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 

1) ประเภทกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี  

2) ประเภทกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

3) ประเภทกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

4) ประเภทกิจกรรมบริจาค-สนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 2.10.2 กำรรับเรื่องร้องเรียน 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการ
และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า  หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับ
โครงการ ดังนั้น เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท าแผนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์และก าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่ เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการ 
กรณีที่โครงการได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดย
โครงการได้จัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจากการด าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด าเนินงานการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.10.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส านักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) การท าบันทึกข้อความ 

(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
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รูปที่ 2.10.2-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 

จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผา่นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ดังนี้ 

-  ส านักงาน/ป้อมยามหนา้โรงงาน: ด้านสิ่งแวดล้อม 
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-659-020 ต่อ 114 

-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : opicsrbrr@gmail.com 

-  จุดรับเรื่องร้องเรยีนบรเิวณป้อมยามด้านหนา้โรงงาน 

ตรวจสอบ 

1-2 วัน ท าการ 

1-2 วัน ท าการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อ
รับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแกไ้ขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรยีนทราบ
ข้อเท็จจริง หรือแจ้งวิธีการแก้ไข 

ข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผล
ด าเนินการแกไ้ขของโครงการ 

 
 พิจารณาข้อร้องเรียน 

แล้วด าเนินการตามกรณ ี

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มสีาเหตุจากโครงการ 

 
โครงการด าเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก าหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตุเกดิจากโครงการ 

แจ้งผล 

กรณีแกไ้ขปัญหาไมไ่ด ้
ในระยะสั้น ให้ด าเนินการ 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1/  
ทราบความคืบหนา้ทุก ๆ 7 วัน 

1/ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ประกอบดว้ย ตวัแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก ่กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ 
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3.  สภำพแวดล้อมปัจจุบัน 

3.1 คุณภำพอำกำศ 

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่ศึกษาได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศในบริเวณชุมชน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 -30 กันยายน 2560 เพ่ือเป็นตัวแทน 
ลมใต้ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2561 เพ่ือเป็นตัวแทนของ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 สถานี ได้แก่ วัดศิลาเรือง โรงเรียน
บ้านสระประค า วัดหนองไผ่ และวัดสาวบ้านเอ้ โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังตำรำงท่ี 3.1-1 และสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 
2560 ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของลมทิศใต้ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน) พบว่า วัดศิลาเรือง (A1)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บ้านสระประค า (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.022 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.028 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 
วัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.023-0.038 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็น
ตัวแทนของคุณภาพอากาศของลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม)) พบว่า วัดศิลาเรือง (A1)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.056-0.080 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บ้านสระประค า (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.058-0.087 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.095-0.128 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้าน
สาวเอ้ (A4) 0.120-0.167 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 
0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านสาวเอ้ (A4) ในเดือนช่วง
เดือนมีนาคม 2561 มีค่า 0.167 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50.61 ของค่ามาตรฐาน 

2) ฝุ่นละอองท่ีมีขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

 จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 
ในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของลมทิศใต้ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)) พบว่า 
วัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.006-0.0015 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.007-0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศของลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม)) พบว่าวัดศิลา
เรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.043-0.068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
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0.047-0.063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.044-0.083 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.061-0.096 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 0.120 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณท่ีมีค่าความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านสาวเอ้ (A4) ในเดือนช่วง
กันยายน 2560 มีค่า 0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของค่ามาตรฐาน 

3) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ในเดือน
กันยายน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของลมทิศใต้ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน) พบว่าวัดศิลาเรือง 
(A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.009-0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.012-0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.011-0.014 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็น
ตัวแทนของคุณภาพอากาศของลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม) พบว่าวัดศิลาเรือง (A1) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.005-0.006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.007 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.007มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้าน
สาวเอ้ (A4) 0.008-0.014 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.300 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดศิลาเรือง (A1) ในเดือนกันยายน 2560 มีค่า 0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของค่ามาตรฐาน 

4) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ในเดือน
กันยายน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของลมทิศใต้  (เดือนเมษายน -เดือนกันยายน) พบว่า  
วัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.021 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.008-0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.006-0.016 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.002-0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศของลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม) พบว่า  
วัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.002-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.002-0.011 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.006-0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 
0.780 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณที่มีค่า 
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระประค า (A2)  
ในเดือนกันยายน 2560  มีค่า 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 2.95 ของค่ามาตรฐาน 

5) ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ในเดือน
กันยายน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของลมทิศใต้  (เดือนเมษายน -เดือนกันยายน) พบว่า  
วัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0002-0.0152 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.0094-0.0151 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0141 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.0019-0.0128 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2 ใน
เดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศของลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม)
พบว่า วัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0009-0.0014 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า 
(A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0015-0.0094 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0023-
0.0149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.0056-0.0184 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.320 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณท่ีมีค่าความเข้มข้นของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านสาวเอ้ (A4) ในเดือนมีนาคม 2561 มีค่า 
0.0184 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของค่ามาตรฐาน 
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 ตำรำงท่ี 3.1.4-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถำนีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

1. วัดศิลาเรือง (A1) 23-24/09/60 0.021 0.006 0.016 0.007-0.021 0.0008-0.0152 
24-25/09/60 0.015 0.007 0.013 0.004-0.020 0.0019-0.0137 
25-26/09/60 0.018 0.007 0.012 0.001-0.017 0.0019-0.0137 
26-27/09/60 0.014 0.005 0.010 0.002-0.019 0.0008-0.0134 
27-28/09/60 0.019 0.006 0.011 0.002-0.029 0.0006-0.0137 
28-29/09/60 0.023 0.008 0.009 0.002-0.021 0.0004-0.0135 
29-30/09/60 0.016 0.007 0.009 0.002-0.014 0.0002-0.0130 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.014-0.023 0.005-0.008 0.009-0.016 0.001-0.021 0.0002-0.0152 
24-25/03/61 0.061 0.047 0.005 0.004-0.007 0.0011-0.0143 
25-26/03/61 0.056 0.043 0.006 0.003-0.008 0.0009-0.0032 
26-27/03/61 0.070 0.053 0.005 0.003-0.007 0.0013-0.0043 
27-28/03/61 0.080 0.068 0.006 0.004-0.008 0.0017-0.0036 
28-29/03/61 0.061 0.047 0.005 0.004-0.006 0.0024-0.0040 
29-30/03/61 0.074 0.052 0.005 0.004-0.006 0.0015-0.0038 
30-31/03/61 0.065 0.047 0.006 0.004-0.008 0.0013-0.0038 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.056-0.080 0.043-0.068 0.005-0.006 0.003-0.008 0.0009-0.0143 

2. โรงเรียนบ้านสระ  
    ประค า (A2) 

23-24/09/60 0.016 0.006 0.016 0.011-0.020 0.0009-0.0120 
24-25/09/60 0.011 0.005 0.014 0.009-0.021 0.0019-0.0151 
25-26/09/60 0.021 0.006 0.016 0.008-0.022 0.0024-0.0098 
26-27/09/60 0.013 0.008 0.014 0.009-0.023 0.0019-0.0094 
27-28/09/60 0.022 0.010 0.014 0.009-0.021 0.0038-0.0103 
28-29/09/60 0.016 0.006 0.013 0.009-0.019 0.0038-0.0098 
29-30/09/60 0.020 0.009 0.012 0.008-0.017 0.0019-0.0105 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.011-0.022 0.005-0.010 0.012-0.016 0.008-0.023 0.0009-0.0151 
24-25/03/61 0.085 0.057 0.007 0.005-0.010 0.0024-0.0094 
25-26/03/61 0.062 0.047 0.007 0.005-0.008 0.0019-0.0068 
26-27/03/61 0.086 0.063 0.005 0.003-0.006 0.0023-0.0073 
27-28/03/61 0.086 0.061 0.005 0.004-0.008 0.0023-0.0056 
28-29/03/61 0.087 0.061 0.004 0.002-0.005 0.0015-0.0064 
29-30/03/61 0.058 0.048 0.005 0.004-0.006 0.0015-0.0055 
30-31/03/61 0.065 0.053 0.004 0.002-0.006 0.0021-0.0055 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.058-0.087 0.047-0.063 0.004-0.007 0.002-0.010 0.0015-0.0094 
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 ตำรำงท่ี 3.1.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถำนีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

3. วัดหนองไผ ่(A2) 23-24/09/60 0.012 0.006 0.011 0.008-0.014 0.0028-0.0141 
24-25/09/60 0.018 0.011 0.011 0.006-0.015 0.0019-0.0085 
25-26/09/60 0.020 0.010 0.011 0.008-0.014 0.0038-0.0064 
26-27/09/60 0.014 0.011 0.011 0.006-0.015 0.0021-0.0066 
27-28/09/60 0.028 0.015 0.012 0.009-0.015 0.0034-0.0077 
28-29/09/60 0.022 0.014 0.011 0.008-0.016 0.0026-0.0081 
29-30/09/60 0.021 0.014 0.011 0.008-0.014 0.0021-0.0064 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.012-0.028 0.006-0.015 0.011-0.012 0.006-0.016 0.0019-0.0141 
24-25/03/61 0.107 0.069 0.007 0.005-0.011 0.0041-0.0149 
25-26/03/61 0.118 0.067 0.006 0.002-0.008 0.0023-0.0064 
26-27/03/61 0.128 0.083 0.005 0.003-0.006 0.0034-0.0045 
27-28/03/61 0.097 0.044 0.005 0.003-0.007 0.0028-0.0094 
28-29/03/61 0.108 0.048 0.004 0.003-0.006 0.0038-0.0103 
29-30/03/61 0.101 0.058 0.005 0.003-0.008 0.0034-0.0113 
30-31/03/61 0.095 0.044 0.005 0.003-0.008 0.0047-0.0120 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.095-0.128 0.044-0.083 0.004-0.007 0.002-0.011 0.0023-0.0149 

4. วัดบ้านสาวเอ้ 
(A4) 

23-24/09/60 0.023 0.007 0.014 0.008-0.020 0.0019-0.0103 
24-25/09/60 0.024 0.010 0.014 0.002-0.020 0.0019-0.0109 
25-26/09/60 0.024 0.008 0.012 0.003-0.019 0.0019-0.0103 
26-27/09/60 0.030 0.012 0.013 0.008-0.017 0.0019-0.0102 
27-28/09/60 0.038 0.020 0.012 0.008-0.017 0.0028-0.0122 
28-29/09/60 0.038 0.014 0.011 0.007-0.014 0.0028-0.0128 
29-30/09/60 0.027 0.011 0.011 0.009-0.015 0.0019-0.0120 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.023-0.038 0.007-0.020 0.011-0.014 0.002-0.020 0.0019-0.0128 
24-25/03/61 0.141 0.084 0.008 0.006-0.009 0.0062-0.0124 
25-26/03/61 0.135 0.090 0.009 0.008-0.012 0.0058-0.0132 
26-27/03/61 0.148 0.082 0.014 0.009-0.017 0.0071-0.0100 
27-28/03/61 0.167 0.096 0.012 0.009-0.016 0.0066-0.0143 
28-29/03/61 0.144 0.081 0.010 0.009-0.010 0.0070-0.0117 
29-30/03/61 0.124 0.081 0.011 0.009-0.013 0.0056-0.0126 
30-31/03/61 0.120 0.061 0.011 0.010-0.012 0.0060-0.0184 
ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 0.120-0.167 0.061-0.096 0.008-0.014 0.006-0.017 0.0056-0.0184 

มำตรฐำน 0.3301/ 0.1201/ 0.3001/ 0.7802/ 0.3203/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 

  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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3.2 ระดับเสียง 

ท าการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนบริเวณบ้านที่ใกล้กับพ้ืนที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเป็นตัวแทนของ
การได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตที่ใกล้ที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบันก่อนมีการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 24-31 
มีนาคม 2561 โดยมีสถานีตรวจวัด 4 จุด ได้แก่ วัดศิลาเรือง (N1) วัดหนองไผ่ (N2) วัดสาวบ้านเอ้ (N3) และ
บ้านโนนกลาง (N4) ดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ระดับเสียงพ้ืนฐาน 
(L90) ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ซึ่งผลการตรวจวัด แสดงดัง
ตำรำงท่ี 3.2-1 และสามารถสรุปรายละเอียดของได้ดังนี ้

จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 
2560 พบว่า วัดศิลาเรือง (N1) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 46.5-64.7 เดซิเบลเอ 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 66.5-111.5 เดซิเบลเอ วัดหนองไผ่ (N2) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 48.4-66.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 67.3-
98.3 เดซิเบลเอ วัดสาวบ้านเอ้ (N3) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 61.5-69.7  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 82.0-108.1 เดซิเบลเอ บ้านโนนกลาง (N4) มีค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 45.6-66.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 
76.2-98.8 เดซิเบลเอ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทั้ง 4 สถานีดังกล่าว กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ก าหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า ค่าระดับเสียงทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ตำรำงท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ล ำดับที ่ สถำนีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐำน 
(L90) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 
(Lmax) 

1. วัดศิลาเรือง (N1)  
 

23-24/9/60 48.2-71.2 42.2-63.3 59.9 105.8 
24-25/9/60 45.1-62.6 41.7-56.1 54.5 92.6 
25-26/9/60 46.3-77.6 42.7-61.0 64.7 111.5 
26-27/9/60 44.0-51.9 42.5-51.0 49.5 68.6 
27-28/9/60 49.8-52.9 48.3-52.1 51.4 66.5 
28-29/9/60 46.3-55.9 40.6-51.8 51.9 82.9 
29-30/9/60 45.5-70.5 37.5-50.9 59.0 93.3 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 44.0-77.6 37.5-63.3 49.5-64.7 66.5-111.5 
24-25/3/61 39.2-57.0 37.5-41.6 50.1 82.3 
25-26/3/61 43.0-55.0 38.5-43.8 48.5 74.7 
26-27/3/61 39.9-58.9 37.5-57.0 49.7 78.2 
27-28/3/61 39.8-60.9 37.5-40.5 49.7 77.3 
28-29/3/61 42.5-50.8 37.5-39.6 46.5 70.9 
29-30/3/61 40.0-59.0 37.5-58.6 49.4 78.1 
30-31/3/61 36.6-56.5 37.5-41.9 47.7 78.5 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 36.6-60.9 37.5-58.6 46.5-50.1 70.9-82.3 
2. วัดหนองไผ ่(N3)  

 
23-24/9/60 51.7-65.6 42.8-60.9 59.5 98.3 
24-25/9/60 51.7-76.7 49.5-66.3 66.3 90.3 
25-26/9/60 53.2-67.1 51.7-63.0 60.8 89.5 
26-27/9/60 53.0-62.2 52.1-61.7 57.7 83.2 
27-28/9/60 42.6-73.4 41.0-70.1 66.5 89.2 
28-29/9/60 43.6-51.8 42.8-51.3 48.4 67.3 
29-30/9/60 42.6-67.9 38.9-52.0 55.3 92.6 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 42.6-76.7 38.9-70.1 48.4-66.5 67.3-98.3 
24-25/3/61 44.6-57.8 39.4-46.5 52.0 88.7 
25-26/3/61 43.1-58.6 39.3-47.7 53.3 91.6 
26-27/3/61 43.4-60.9 40.4-46.2 52.9 92.7 
27-28/3/61 43.8-65.6 38.5-54.6 54.9 87.3 
28-29/3/61 39.4-65.7 37.7-48.3 55.0 94.0 
29-30/3/61 39.5-64.7 37.7-47.3 55.5 92.7 
30-31/3/61 44.8-54.5 39.0-47.7 50.4 78.4 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 39.4-65.7 37.7-54.6 50.4-55.5 78.4-94.0 
ค่ำมำตรฐำน1/ - - 70 115 
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 ตำรำงท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ล ำดับที ่ สถำนีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐำน 
(L90) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 
(Lmax) 

3. วัดสาวบ้านเอ้ (N3)  23-24/9/60 62.3-72.5 56.7-70.5 68.5 98.1 
24-25/9/60 61.1-75.4 57.4-75.5 67.5 97.6 
25-26/9/60 60.3-76.7 57.1-72.5 69.7 108.1 
26-27/9/60 61.9-78.8 59.6-67.5 68.8 95.7 
27-28/9/60 62.5-68.1 60.8-63.2 64.4 87.3 
28-29/9/60 59.8-73.1 57.3-72.4 64.1 82.0 
29-30/9/60 59.7-76.7 56.8-72.2 67.9 108.1 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 59.7-78.8 56.7-75.5 64.1-69.7 82.0-108.1 
24-25/3/61 55.9-67.9 51.9-55.4 61.5 89.1 
25-26/3/61 55.4-67.8 52.0-54.8 61.6 91.7 
26-27/3/61 54.9-70.3 52.0-58.7 63.0 97.5 
27-28/3/61 54.4-70.8 51.9-62.1 62.9 97.7 
28-29/3/61 57.2-68.1 53.6-62.7 62.6 98.5 
29-30/3/61 56.7-70.9 51.9-59.4 63.5 106.0 
30-31/3/61 54.5-74.3 51.6-61.7 65.7 104.8 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 54.5-74.3 51.6-62.7 61.5-65.7 89.1-106.0 
4. บ้านโนนกลาง (N4) 23-24/9/60 45.4-76.8 37.5-65.8 66.1 98.8 

24-25/9/60 41.3-61.5 37.5-56.3 52.2 92.4 
25-26/9/60 45.5-64.6 37.5-51.8 56.0 94.1 
26-27/9/60 43.0-61.7 37.5-54.7 53.1 90.8 
27-28/9/60 42.9-55.8 37.5-49.4 49.3 88.3 
28-29/9/60 38.2-61.0 37.5-44.6 50.0 93.8 
29-30/9/60 40.7-51.4 37.5-44.1 45.6 76.2 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 38.2-76.8 37.5-65.8 45.6-66.1 76.2-98.8 
24-25/3/61 52.7-59.0 47.9-53.2 55.3 91.6 
25-26/3/61 51.1-60.8 47.0-53.0 55.6 87.7 
26-27/3/61 53.0-60.7 47.2-53.7 56.6 92.3 
27-28/3/61 51.5-60.8 46.6-52.8 55.7 87.5 
28-29/3/61 48.7-57.9 43.2-52.8 53.5 87.6 
29-30/3/61 47.8-56.1 42.6-50.6 53.8 84.1 
30-31/3/61 48.5-60.7 45.6-52.1 54.7 79.9 

ค่ำต่ ำสุด-สูงสุด 47.8-60.8 43.2-53.7 53.5-56.6 79.9-92.3 
ค่ำมำตรฐำน1/ - - 70 115 

มาตรฐาน  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2561 
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3.3 คุณภำพน้ ำผิวดิน  

 การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพน้ าในปัจจุบันและข้อมูล
พ้ืนฐานก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต พร้อมกับการก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าในอนาคต ส าหรับ
คุณภาพน้ าผิวดินในพื้นที่ที่บริษัทที่ปรึกษาเลือกเก็บตัวอย่าง คือ คลองลึก และคลองขมิ้น ซึ่งเป็นแหล่งน้ าใช้ที่
อยู่ใกล้กับพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยท าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 มีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ คลองลึก (คลองขมิ้น) ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 2.8 
กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองดุมน้อย (SW1) คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 3.6 กิโลเมตร 
บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) คลองขม้ิน ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย 
(SW3) ดัชนีที่ท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ของแข็งละลาย
ทั้งหมด (TDS) ออกซิเจนละลายน้ า (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ไนเตรท-
ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) สารหนู (As) 
แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) โซเดียม (Na) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แบคทีเรีย 
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) ซึ่งผล
การตรวจวัดแสดงดังตำรำงท่ี 3.3-1 และสามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละสถานีได้ ดังนี้ 

1)   คลองลึก (คลองขม้ิน) ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร ประมำณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้ำนหนอง 
ดุมน้อย (SW1) 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.07 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 8.1 NTU ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 88 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
มีค่าเท่ากับ 3.27 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างทั้งหมด (Total 
Hardness) มีค่าเท่ากับ 31.8 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) มีค่า
น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0015 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.001 
มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 14.15 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
แมงกานีส (Mn) ค่าเท่ากับ 0.26 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) ค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรีย 
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 1.3 x 102 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และ 
สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตร 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของคลองลึก (คลองขม้ิน) บริเวณบ้านหนองดุม
น้อย กับมาตรฐานควบคุมแหล่งน้ าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า 
ผิวดินประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ า 
ผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองลึก (คลองขม้ิน) บริเวณดังกล่าวมีฝายน้ าล้นกั้นลักษณะน้ าในคลองค่อนข้าง
นิ่งและสภาพโดยทั่วไปของล าคลองปกคลุมด้วยพืชน้ าที่ขึ้นคอนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทราย 
ปนโคลนที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซ่ึงแบคทีเรียในแหล่งน้ าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลาย
ซากพืช ซากสัตว์ ในแหล่งน้ านั้น จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ า 
นั้นต่ า 

2)  คลองขม้ิน ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร ประมำณ 3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้ำนโศกนำค (SW2)  

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.14 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 10.3 NTU ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 78 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
มีค่าเท่ากับ 2.18 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างทั้งหมด (Total 
Hardness) มีค่าเท่ากับ 34.3 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0019 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่า 
น้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 
0.002 มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 9.51 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 
มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) ค่าเท่ากับ 0.10 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) ค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร 
แบคที เรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ  2.4 x 103 เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อย
กว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของคลองขมิ้น บริเวณบ้านโศกนาค กับ
มาตรฐานควบคุมแหล่งน้ าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองขมิ้น บริเวณดังกล่าวมีฝายน้ าล้นกั้นลักษณะน้ าในคลองค่อนข้างนิ่งและสภาพ
โดยทั่วไปของล าคลองปกคลุมด้วยพืชน้ าที่ขึ้นคอนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทรายปนโคลนที่เกิดจาก
การทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งน้ าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ 
ในแหล่งน้ านั้น จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ านั้นต่ า  

 

 

 

 



 

-44- 

3)  คลองขม้ิน ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร ประมำณ 4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้ำนโนนมำลัย (SW3) 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.81 ความขุ่น (Turbidity)  
มีค่าเท่ากับ 8.2 NTU ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 72 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายน้ า 
(DO) มีค่าเท่ากับ 3.89 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างทั้งหมด 
(Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 37.9 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เล้นท์(Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0021 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม 
(Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่า
เท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 10.81 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 
0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) ค่าเท่ากับ 0.22 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) ค่าน้อยกว่า 0.04 
มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 2.2 x 103 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total rganochlorine Pesticides) มีค่า
น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ าของคลองขมิ้น บริเวณบ้านโนนมาลัย  
กับมาตรฐานควบคุมแหล่งน้ าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองขมิ้น บริเวณดังกล่าวมีฝายน้ าล้นกั้นลักษณะน้ าในคลองค่อนข้างนิ่งและสภาพ
โดยทั่วไปของล าคลองปกคลุมด้วยพืชน้ าที่ขึ้นคอนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทรายปนโคลนที่เกิดจาก
การทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งน้ าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์  
ในแหล่งน้ านั้น จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ านั้นต่ า 
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ตำรำงท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  

ดัชน ี หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ ค่ำมำตรฐำน1/ 

สถำนี 1 (SW1) สถำนี 2 (SW2) สถำนี 3 (SW3) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
1. ความเป็นกรด-ดา่ง (pH)  - 7.07 7.14 6.81 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ความขุ่น (Turbidity) NTU 8.1 10.3 8.2 - - 
3. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) mg/L 88 78 72 - - 
4. ออกซิเจนละลายน้ า (DO) mg/L 3.21 2.18 3.89 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 
5. บีโอดี (BOD) mg/L <1 2 2 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 
6. ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO3 31.8 34.3 37.9 - - 
7. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 5.0 ไม่เกิน 5.0 
8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 5.0 ไม่เกิน 5.0 
9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
10. สารหนู (As) mg/L 0.0015 0.0019 0.0021 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.01 
11. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 
12. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
13. นิกเกิล (Ni) mg/L <0.001 0.002 0.001 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
14. โซเดียม (Na) mg/L 14.15 9.51 10.81   
15. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
16. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.26 0.10 0.22 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
17. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
18. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 ไม่เกิน 4,000 - 

19. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 mL 1.3x102 2.4x103 2.2x103 ไม่เกิน 20,000 - 
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ตำรำงท่ี 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชน ี หน่วย 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ ค่ำมำตรฐำน1/ 

สถำนี 1 (SW1) สถำนี 2 (SW2) สถำนี 3 (SW3) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
20. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนท้ังหมด 

(Total Organochlorine Pesticides) 
µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 

- Aldrin µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
- cis-Chlordane µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- Trans-Chlordane µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- 4,่4’่-DDE µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- 4,่4’่-DDT µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
- Dieldrin µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
- Endrin µg/L <0.01 <0.01 <0.01 Not detectable Not detectable 
- alpha-HCH µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.02 ไม่เกิน 0.02 
- Heptachlor µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.2 
- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B) µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer A) µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 

  มาตรฐาน :    1/   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ืองมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
  หมายเหตุ  :     สถานีเกบ็ตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดนิ จ านวน 3 สถานี ได้แก ่

1)   คลองลึก (คลองขมิ้น) ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองดุมน้อย (SW1) 
2)   คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 
3)   คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3) 

  ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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4.  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 โครงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ และแผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตำรำงท่ี 
4-1 และรูปที่ 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 ในระหว่ำงเริ่มต้นโครงกำร โดยรับฟังความคิดเห็นต่อการก าหนดขอบเขตการศึกษา
และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 
ครั้งที่ 1 คือ เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษาได้รับทราบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อ
โครงการ และเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น.                   
ณ อาคารอเนกประสงค์ สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  และ
ภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โดยจัดท า
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้ งข้อคิดเห็น และค าชี้แจงของหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 

2) กำรส ำรวจและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส ารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบที่
ด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในระดับหน่วยงานราชการและผู้น าชุมชน 2) การสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม 
เป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยในการส ารวจ
จะมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยท าการส ารวจเมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2561 จ านวน 
24 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 689 ตัวอย่าง ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่าชุมชนบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการปัจจุบันประสบปัญหาด้านสังคม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหายาเสพติด รองลงมาปัญหาการลักขโมย 
และปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน/การประกอบ
อาชีพ รองลงมาปัญหาความยากจน และปัญหารายได้ต่ า ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรก ได้แก่ 
ปัญหาเขม่า/ควัน รองลงมาปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาเสียงดังรบกวน โดยปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่ ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน จากการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่ วยงาน
ราชการ ผู้น าชุมชน และครัวเรือนจะน ามาผนวกรวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง  ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป 



 

-48- 

3) ครั้งที่ 2 ในระหว่ำงกำรจัดเตรียมท ำร่ำงรำยงำน  วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นใน
ครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่ างมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยโครงการก าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลำ 08.30-12.00 น. ณ อำคำรอเนกประสงค์ สมำคม
ชำวไรอ้อยบุรีรัมย์ ต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ทั้งนี้ โครงการจะด าเนินการแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการจัดประชุม และเผยแพร่
เอกสารโครงการภายใน 15 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะน าความคิดเห็นประเด็น
ห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  ครั้งที่ 2  
มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานและจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งความเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 
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ตำรำงท่ี 4-1 แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รำยละเอียด ช่วงเวลำ วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีกำร 

1. การจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ กันยายน-ตุลาคม 2560 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียด
เบื้องต้นของโครงการ 

- จัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ 
เอกสารก าหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

2. การเข้าพบหน่วยงานราชการ               
และการประชาสัมพันธ์โครงการ 

1-3 พฤศจิกายน 2560 - เพื่อเผยแพร่ข้อมลูรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

3. การเข้าพบ ผู้น าชุมชน และการ
ประชาสมัพันธ์โครงการระดับครัวเรือน 

6-8 พฤศจิกายน 2560 - เพื่อเผยแพร่ข้อมลูรายละเอียดโครงการ - ผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

4. ส่งหนังสือเชิญประชุม ครั้งท่ี 1  
และปิดประกาศเชิญประชุม ครั้งที่  1  

3-6 พฤศจิกายน 2560 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น าชุมชนและประสานงานให้ผู้น า
ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน
สถานที่ต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า เป็นต้น  

5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 1 

 

22 พฤศจิกายน 2560 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อการ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

6. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรบัฟัง 
ความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

4-7 ธันวาคม 2560 - น าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดยน า
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียมาประกอบกับการก าหนดขอบเขตและแนวทาง
ในการศึกษาพร้อมทั้งค าช้ีแจง 

- จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความคิดเห็น และค าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้ทราบ 
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ตำรำงท่ี 4-1 (ต่อ) แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รำยละเอียด ช่วงเวลำ วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีกำร 

7. ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณค์วาม
คิดเห็น ตัวแทนหน่วยงานราชการ 

9-12 มกราคม 2561 - เพื่ อประสานงานและก าหนดวันเวลาในการเข้าพบ/
สัมภาษณ์ความคิดเหน็ต่อโครงการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อนัดวันเวลาในการเข้าพบ/
สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

8. สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทน
หน่วยงานราชการ 

23-25 มกราคม 2561 - เพื่อเป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการ
ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วย
ราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

9.   สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้น า
ชุมชน 

3-7 เมษายน 2561 - เพื่อเป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการ
ประเมินและการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชน  

10. ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  24-28 มิถุนายน 2562 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น าชุมชนและประสานงานให้ผู้น า
ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

11. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น               
(ครั้งท่ี 2) ต่อร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่าง
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1 สิงหาคม 2562 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบสมบูรณ์ของร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ รวมถึงน าเสนอ
ข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

12. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครั้งท่ี 2  13-16 สิงหาคม 2562 - น าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยน าประเด็นห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาและมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 

- จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและค าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนรับทราบ 

ที่มา : จากการด าเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
 
 
 



 

-51- 

  
การประชาสัมพนัธ์ระดับครัวเรือน 

  

ส่งหนังสือเชิญประชุม คร้ังที่ 1 

  

การจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 

  

การจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 
รูปที่ 4-1 การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งสรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

  

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน/ครัวเรือน 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5.  กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้น ามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและน ามากลั่นกรองประเด็น
สิ่งแวดล้อมต่างๆเพ่ือท าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตำรำงท่ี 5-1 

ตำรำงท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
กำรพิจำรณำผลกระทบ 

จำกกจิกรรมของโครงกำร 
ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 

1.ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 
1.1 ลักษณะภมูิ
ประเทศ 

กิจกรรมก่อสร้างของโครงการเป็นการปรับถมพื้นที่ให้
เหมาะสมเพื่อท าการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คือ 
บ่อเก็บน้ าดิบและระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อคืนทางน้ า
สาธารณะ โดยด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะ
ด าเนินการในช่วงละลายน้ าตาล และช่วงปิดหีบ 
กิจกรรมหลักเป็นการปรับระดับดิน โดยใช้ดินที่ขุด
ได้มาปรับระดับพื้นที่ ในบริ เวณ โครงการ ซึ่ งเป็น
กิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จ ากัด
โดยเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่
โครงการ 

ประ เด็ น ผลกระทบฯ  ที่ ต้ อ งท าการ
วิ เคราะห์ ในรายละ เอี ยด เนื่ อ งจากมี
ผลกระทบจากการการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้ อ งท าก ารวิ เค ร าะห์ ผ ล ก ระท บ ใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ ก าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจากท่ีตั้งโครงการไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามที่กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างเนื่องจากโครงการมีการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค คือ ปรับปรุงบ่อเก็บน้ าดิบและระบบ
บ าบัดน้ าเสีย เพื่อคืนทางน้ าสาธารณะ จึงต้องมีการขุด
หน้าดินท าให้มีที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน จึงมี
กิจกรรมที่ต้องมีการน าดินมาปรับระดับพื้นที่ของ
โครงการ ส าหรับระยะด าเนินโครงการไม่มีการใช้ดิน
เป็นตัวกลางในการบ าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการน าน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งมาใช้ในการรดพื้นที่สี
เขียวในพ้ืนท่ีโครงการ  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4 สภาพ
ภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ 

เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
โดยจะรับไอน้ าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน แต่โครงการมักจึงมีผลกระทบจากลานจอดรถ
อ้อย อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ าตาลจะท าการศึกษา
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้ง
แหล่งก าเนิดมลพิษที่อยู่โดยรอบในพื้นที่ศึกษา  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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ตำรำงท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำร ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
1.5 เสียง แหล่งก าเนิดเสียงจากกิจกรรมการปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภคและส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น งานปรับพื้นท่ี เพื่อ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คือ บ่อเก็บน้ าดิบและ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อคืนทางน้ าสาธารณะบริเวณ
โค รงก าร  ส าห รับ ระย ะด า เนิ น ก าร เสี ย งจ าก
กระบวนการผลิต เช่น กิจกรรมการหีบสกัดอ้อย 
บริเวณสะพานล าเลยีงอ้อยและบริเวณเทอร์ไบน์ลูกหีบ 
กิจกรรมการปั่นน้ าตาล ซึ่งเสียงจากกิจกรรมการผลิต
อาจจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู้ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ าผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ าผิวดินมีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค คือ ปรับปรุงบ่อเก็บน้ าดิบและระบบ
บ าบัดน้ าเสียเพื่อคืนทางน้ าสาธารณะบริเวณโครงการ 
รวมไปถึงจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโครงการ ความ
เพียงพอของระบบบ าบัดน้ าน้ าเสีย การจัดการน้ าทิ้ง 
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ าของแหล่ง
น้ าท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ าใต้ดินมีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าจากบ่อน้ า
บาดาลที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ เนื่องจากโครงการมี
การน าน้ าบาดาลมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่
ส านักงานของโครงการ นอกจากนี้การออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการออกแบบให้มีระบบ lining 
โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้พื้นระบบบ าบัดด้วย
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene : 
HDPE เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเสียในระบบบ าบัดปนเปื้อน
กับน้ าใต้ดินและป้องกันการซึมของน้ าจากภายนอกเขา้
สู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2. ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพ 
2.1 ทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร 
และพรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืชเกษตรและพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย ข้าว เป็นต้น การประเมินผล
กระทบด้ านทรัพยากรชีวภาพบนบกจะด าเนิน
การศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตำรำงท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำร ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
2.2 ทรัพยากร
ชีวภาพในน้ า 

กิจกรรมระยะด าเนิน โครงการที่ อาจก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า อาจมีผลท าให้
เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์
ตอน (พืชและสัตว์) และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3. คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2560 จากข้อก าหนด
ดั งกล่ าวการด า เนิ นงานของโครงการไม่ ขั ดกับ
ข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังจังหวัดบุรีรัมย์แต่
อย่างใด โดยการประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ 11 
(3) และ 11(4) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ และโรงงานล าดับที่ 88 (2) การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน มิได้อยู่ในข้อห้ำมตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงฯ แต่ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กิจการอื่นตามข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
วรรคหนึ่ง ดังนั้น ให้ด ำเนินกำรหรือประกอบกิจกำร
ได้ในอำคำรที่ไม่ใช่อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่ 
ทั้งนี้ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ด้วย  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

3.2 การเกษตรกรรม 
 

พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า
ประเด็นน้ าทิ้ งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผล
กระทบต่อเกษตรกรรม เนื่องจากน้ าทิ้งจากโครงการ
โดยส่วนใหญ่เป็นน้ าที่เกิดจากการล้างพื้น/อุปกรณ์
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโครงการ ก่อนหมุนเวียนน้ าทิ้งไปใช้
รดพื้นที่สีเขียวของโครงการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
โรงงานน้ าตาลเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ต้องพึ่งพา
วัตถุดิบ (อ้อย) จากเกษตรการดังนั้นจึงได้จัดให้มี
นักวิชาการเกษตรให้ความรู้ในด้านการเกษตร 

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เค ร าะห์ ใน ร าย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก 
มีผลกระทบจากการการด าเนินโครงการ
ซึ่ งต้องท าการวิ เคราะห์ผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน เพื่ อ ก าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3 คมนาคมขนส่ง การขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่ โรงงานเพื่อน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบ โดยการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากเกษตร
ล าเลียงเข้าสู่โรงงานซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนเที่ยวการจราจรจากรถขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยสู่
พื้นที่โรงงาน อาจส่งผลต่อสภาพปัญหาการจราจร 
สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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ตำรำงท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำร ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
3.4 การใช้น้ า โครงการไม่มีการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาตินอก 

เนื่องจากมีการสะสมน้ าดิบจากน้ าฝนภายในโครงการ
เอง โดยพื้นที่ที่สามารถสะสมน้ าได้ของโครงการ คือ
พื้นที่การระบายน้ าตามแนวรางระบายน้ า พื้นที่สีเขียว
บางส่วน และพื้นที่บ่อเก็บน้ าต่างๆ ทั้งนี้แหล่งการใช้
น้ าของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า เป็นการใช้น้ า
แหล่งเดียวกับในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรน้ าใช้ในที่นี้จึงเป็นการ
ประเมินในภาพรวมของความต้องการใช้น้ าของพื้นที่
ในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการใช้น้ าของทั้งสอง
โครงการที่เพิ่มก าลังการผลิต 

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เคราะห์ ในรายละเอี ยด เนื่ อ งจากมี
ผลกระทบจากการการด าเนินโครงการซึ่ง
ต้ อ งท าก ารวิ เค ราะห์ ผ ลก ระท บ ใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน เพื่ อ ก าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.5 การระบายน้ า
แ ล ะ ก า ร ป้ อ งกั น 
น้ าท่วม 

โรงงานน้ าตาลได้ออกแบบระบบระบายน้ าฝนแยกออก
จากระบบรวบรวมน้ าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบ
ระบายน้ าฝนออกเป็น 2 ส่วน เพื่อความเหมาะสมใน
การจัดการ ได้แก่ ระบบระบายน้ าฝนที่ไม่มีโอกาส
ปนเปื้อนและระบบระบายน้ าฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน 
โดยโรงงานน้ าตาลได้ท าการ ศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะ
ใช้ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และ
แนวทางการระบายน้ าที่เหมาะสม ส าหรับการเพิ่ม
ก าลังการผลิตที่มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมจะท าการเช่ือมต่อระบบแนวท่อเพื่อรวบรวม
น้ าฝนเข้าบ่อหน่วงน้ าและน้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อน 
(น้ าฝนจากลานกองต่ างๆ ) จะรวม รวม เข้ าบ่ อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าและมีการตรวจสอบค่า  pH, 
TDS, COD, DO และอุณหภูมิ 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

3.6 การใช้ไฟฟ้า ฤดูหีบอ้อยโรงงานน้ าตาลรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นหลัก นอกจากนี้ โครงการยัง
ซื้ อ ไอน้ าและไฟฟ้ าจากบริษัท ใน เครือ  มาใช้ ใน
กระบวนการผลิต  ส าหรับ ช่วงฤดูละลายน้ าตาล
โรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่จะไม่มีการเดินระบบ แต่
จะรับซื้อไอน้ าและไฟฟ้าจากบริษัทในเครือ มาใช้ใน
กระบวนการผลิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน
เพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

3.7 การจัดการ 
ของเสียและขยะ 
มูลฝอย 

ประเภทและการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการจะด าเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ก าจัดสิ่ งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ ว พ .ศ . 2548 
นอกจากนี้โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่
แหล่งก าเนิด และการป้องกันมลพิษ มาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการของเสียของโครงการ กลยุทธ์ในการแยก
ของเสียหรือลดของเสียที่แหล่งก าเนิด ซึ่งมีการน า 
ของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับน าไปใช้  

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เคราะห์ ในรายละเอี ยด เนื่ อ งจากมี
ผลกระทบจากการด า เนิ น โครงการ 
ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบฯ  
ในรายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ 
เฉพาะที่เหมาะสมต่อไป 
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ตำรำงท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ กำรพิจำรณำผลกระทบจำกกิจกรรมของโครงกำร ผลกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
3.7 การจัดการ 
ของเสียและขยะ 
มูลฝอย (ต่อ) 

ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถลด
ปริมาณของวัตถุดิบที่น ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่
สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะท า
การส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการเพื่อรับไปก าจัดต่อไป  

 

3.8 การบรรเทา 
สาธารณภัย 

โครงการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการจัดการให้มี
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
ลักษณะงาน การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการ
ใช้เครื่องมือและเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดตั้ง
ป้านเตือน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ
พนักงานเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบ
ในระดับต่ าหรือไม่มีนัยส าคัญ ซึ่ งเป็น
ผลกระทบที่ ส ามารถควบคุม ได้ ด้ วย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
ได้ ถู กก าหนด ให้ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
โดยทั่วไปในขั้นตอนการด าเนินงานของ
โครงการอยู่แล้ว 

4. คุณค่ำคุณภำพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับ
ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ทั้ งนี้ 
โครงการจะพิจารณารับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และวุฒิ
การศึกษา ตามต าแหน่งที่ต้องการ ซึ่งการเพิ่มอัตรา
การจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมการ
ค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการจ้างงาน 

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เค ร าะห์ ใน ร าย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก 
มีผลกระทบจากการการด าเนินโครงการ
ซึ่ งต้องท าการวิ เคราะห์ผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน เพื่ อ ก าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 สุขภาพ ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีปริมาณจราจร
เพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจาก
การขนส่งและเสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรม 
การผลิตของโครงการ รวมทั้งน้ าเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือ
สภาวะความเครียดในการด ารงชีวิต 

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เค ร าะห์ ใน ร าย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก 
มีผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบฯ  
ในรายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ 
เฉพาะที่เหมาะสมต่อไป 

4.3 สุนทรียภาพ
และการท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ศึกษาจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ของ
ส านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และ
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียน
แหล่งโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของ
ฝ่ายทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  
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5.1 ผลกำรศึกษำทรัพยำกรดิน 

 การศึกษาทรัพยากรดินโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต) ซึ่งในการ
พิจารณาเลือกจุดตรวจวัดคุณภาพดิน จุดเก็บตัวอย่าง 4 จุด ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานกองชานอ้อย พ้ืนที่
สีเขียวบริเวณบ่อคอนเดนเสท พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย (Anaerobic Pond) บ่อที่ 2 พ้ืนที่สีเขียว
บริเวณบ่อ Facutative Pond ดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ความชื้น (Moisture) 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(Organic Matter) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
สารหนู (As) ซิลีเนียม (Se) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
โซเดียม (Na) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) นิเกิลในรูปของเกลือที่
ละลายน้ าได้ (Ni) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกดัชนี และก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบการสะสมของโลหะหนักในดิน พร้อมทั้งเฝ้าระวังการสะสมตัวของโลหะหนักในดิน เพ่ือเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบและใช้อ้างอิงเพ่ือประชาสัมพันธ์และให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพ
และไม่ส่งผลต่อการสะสมของโลหะหนักในดิน ดังนั้นผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการด าเนินการของ
โครงการจึงส่งผลกระทบในระดับต่ า 

5.2 ผลกำรศึกษำด้ำนคุณภำพอำกำศ 

 ระยะก่อสร้าง การประเมินปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปรับพ้ืนที่ในระยะก่อสร้าง 
บริษัทที่ปรึกษาจะอ้างอิงค่า Emission Factor (AP-42) มาประยุกต์ใช้ประเมินค่า Emission Factor ของ
การเกิดฝุ่นละอองของโครงการ และได้มีมาตรการให้ผู้รับเหมาท าการฉีดพรมน้ าบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) ซึ่งจากข้อมูลของ AP-42 พบว่า การฉีดพรมน้ าให้เปียกจนทั่ว 
ผิวดินอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน จะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่อากาศได้ถึงประมาณร้อยละ 50 

 ระยะด าเนินการ โครงการไม่มีกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไอน้ าและไฟฟ้าเนื่องจากรับจาก
โรงไฟฟ้าในพ้ืนที่แต่มีกิจกรรมการขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่โครงการดังนั้นจึงพิจารณาประเมินคุณภาพอากาศจาก
การขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่ลานจอดรถอ้อยซึ่งมีการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งโครงการก าหนดให้มีพ้ืนที่ลานจอด
รถอ้อย ส าหรับกิจกรรมขนส่งจะก่อมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ปริมาณฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้น เช่น ลักษณะและขนาดของงาน ความชื้นของดิน ความเร็วลม ระยะเวลาของ
การด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ เป็นต้น โดยฝุ่นละอองที่เกิดมักมีขนาดใหญ่สามารถตกลงสู่พ้ืนได้ง่าย จึงฟุ้งกระจาย
ได้ไม่ไกลและตกอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ   
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5.3 ผลกำรศึกษำด้ำนระดับเสียง 

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการด าเนินโครงการในที่นี้ เป็นการค านึงถึง
ผลกระทบในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง อีกท้ังได้ค านึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่เดิม
ในปัจจุบันร่วมด้วย (ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต) เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
เรียบร้อยส าหรับโครงการแล้ว แต่จะมีเพียงการงานขุดดินเพ่ือปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย และงานเก็บ
รายละเอียดพ้ืนที่ ซึ่งจะด าเนินการในช่วงละลายน้ าตาล และช่วงปิดหีบเท่านั้น ดังนั้นการประเมินผลกระทบ
ด้านระดับเสียงจึงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้าง (ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการ และปรับปรุงทางน้ าสาธารณะ) มุ่งเน้นศึกษาที่พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการมากที่สุด คือ บริเวณวัดหนองไผ่ มีระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง (ระบบบ าบัดน้ าเสีย) ไปทาง
ทิศตะวันตก ประมาณ 340 เมตร (จุดตรวจวัด N2 บริเวณวัดหนองไผ่) และระยะด าเนินการ มุ่งเน้นศึกษาที่
พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่การผลิตของโครงการมากที่สุด คือ บริเวณวัดบ้านสาวเอ้ มีระยะห่างจาก
แหล่งก าเนิดเสียง (ชุดลูกหีบ) ที่ใกล้ที่สุดของโครงการไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 60 เมตร (จุดตรวจวัด 
N3 บริเวณวัดบ้านสาวเอ้) ซึ่งการประเมินผลกระทบครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดย
ใช้ผลการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 24-31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยทั่วไป (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ระยะก่อสร้ำง ระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (บริเวณวัดหนองไผ่ (บ้านหนองไผ่)) ที่อยู่
ใกล้เคียงแนวการก่อสร้าง (การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ) โดยมีระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่ 
ไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน 
ที่ก าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะ
หมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ า 

2) ระยะด ำเนินกำร ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ที่วัดบ้านสาวเอ้ หลังเปิดด าเนินโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดที่วัดบ้านสาวเอ้ เมื่อที่ 24-31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 65.7 เป็น 67.0 เดซิเบลเอ หรือเพ่ิมขึ้น 1.3 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96 ของค่า
มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียง
รบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนก าหนดที่ 10 
เดซิเบลเอ) โดยระดับเสียงรบกวนสูงสุดเท่ากับ 19.0 เดซิเบลเอ ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดมาตรการฯ เพ่ือลด
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบ
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุม
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เสียงตั้งแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง 
รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

5.4 ผลกำรศึกษำด้ำนคุณภำพน้ ำ 

 1)  ระยะก่อสร้ำง น้ าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้ าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 
และน้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการที่มีจ านวนคนงานสูงสุดประมาณ 50 คน (อย่างไรก็ตามในระยะก่อสร้างจะไม่มีการก่อสร้าง
อาคาร/งานโครงสร้าง /ตอกเสาเข็ม/งานตัดหัวเสาเข็ม/ฐานราก ตอม่อ/งานโครงสร้าง ค.ส.ล/งานโครงหลังคา
เหล็ก/งานระบบสาธารณูปโภค/งานสถาปัตย์ เพ่ือติดตั้งเครื่องจักรเนื่องจากได้ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
เครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว แต่จะมีการงานขุดดินเพ่ือปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย และงานเก็บรายละเอียดพ้ืนที่  
ซึ่งจะด าเนินการในในช่วงละลายน้ าตาล และช่วงปิดหีบเท่านั้น) โดยมีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 2.8 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้ าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดน้ าเสียโดยทั้งหมด) ทั้งนี้ โรงงานน้ าตาลก าหนดให้
บริษัทรับเหมาจัดให้มีระบบบ าบัดส าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ  ส าหรับน้ าเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ น้ าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณที่น้อยและเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ โดยโรงงานน้ าตาลจะปล่อยลงในพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือให้ไหลซึมตามธรรมชาติต่อไป ดังนั้น 
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระยะก่อสร้างจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินในระดับต่ า 

 2) ระยะด ำเนินกำร การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  ควำมเพียงพอของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่โรงงานน้ าตาลมีพ้ืนที่
บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าและมีการ 
ใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันบางส่วนซึ่งรวมถึงระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย โดยการด าเนินการช่วงฤดูหีบอ้อย 
(เป็นช่วงที่มีน้ าเสียเกิดขึ้นสูงสุด) มีน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งในส่วนของโรงงานน้ าตาลและ
โรงไฟฟ้าและถูกรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดขึ้นสูงสุด ปัจจุบันช่วงหีบอ้อยจะมีการเกิดน้ าเสียประมาณ 
828.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีน้ าเสียเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 844.78 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ส่วนช่วงฤดูละลายน้ าตาล ปัจจุบันมีน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ 767.135 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลัง
เพ่ิมก าลังการผลิตจะมีน้ าเสียเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 771.01 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโรงงานน้ าตาลถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ 1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือมีปริมาณน้ าเสียเข้า
สู่ระบบบ าบัดน้ าเสียสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 46.93 ของค่าการออกแบบ ซึ่งเห็นได้ว่าระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียของ
โรงงานน้ าตาลสามารถรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากในส่วนกระบวนการผลิตไฟฟ้าและน้ าตาลได้อย่าง
เพียงพอ 

  (2)  ประสิทธิภำพของกำรบ ำบัดน้ ำเสีย การตรวจสอบค่าการออกแบบระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย
ของวิศวกรวิชาชีพ โดยพิจารณาค่าการออกแบบของโครงการเปรียบเทียบกับค่าการออกแบบที่แนะน าโดย
สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าก าหนด การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย, 2540 พบว่า 
ค่าการออกแบบของระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลมีความสอดคล้องกับค่าการออกแบบที่แนะน าไว้ 
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  (3)  กำรป้องกันกลิ่นจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ผลกระทบจากกลิ่นเนื่องจากการออกแบบเป็น
ระบบแอนแอโรบิกนั้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมีย่อมมีปัญหาเรื่องกลิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการออกแบบ
เพ่ือปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ด าเนินการในปัจจุบันโดยได้ทบทวนรายละเอียดระบบบบ าบัดน้ าเสียซ่ึง
น้ าวนกลับจากบ่อแฟคคัลเททีฟ บ่อที่ 1 (Facultative Pond No.1) มาช่วยก าจัดแก๊ส H2S (Alkaline Water 
Recirculation) ซึ่งน้ าจะมีสภาพความเป็นด่างอ่อนๆ เมื่อผสมกับแก๊ส H2S ซึ่งมีความเป็นกรดก็จะกลายเป็น
กลางไปได้ และช่วยลดแก๊ส H2S ท าให้กลิ่นเหม็นลดลง ทั้งนี้โครงการยังได้ก าหนดให้มีบ่อกรด (Used 
caustic) จ านวน 2 บ่อ เพ่ือรับน้ าเสียจากน้ าใช้ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว (เป็นน้ าที่ใช้สารเคมี กรดไฮโดรคลอริก
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการล้างเครื่องจักร) (จะท าการล้างทุก 40 วัน) โดยท าหน้าที่เติมอากาศเพ่ือย่อย
สลายสารอินทรีย์และท าหน้าที่แยกสลัดจ์ด้วยการตกตะกอนภายในถังเดียวกันเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดกลิ่น
อีกด้วย 

  (4)  กำรจัดกำรน้ ำทิ้ง น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งและสามารถระบายทิ้งลงแหล่งน้ าสาธารณะได้ อย่างไรก็ตามโครงการจะไม่มีการ
ระบายน้ าทิ้งดังกล่าวออกสู่ภายนอกหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

  (5)  กำรป้องกันผลกระทบต่อคุณภำพน้ ำใต้ดินและน้ ำผิวดิน โดยก าหนดให้มีการรองก้นบ่อ
และขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพ่ือป้องกันการรั่วโดยก าหนดให้มีการ
ออกแบบขอบบ่อบ าบัดน้ าเสียต่างๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) อีกทั้งเพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังผลกระทบ โครงการก าหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณรอบพ้ืนที่บ่อบ าบัดน้ าเสีย
เพ่ือตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 

5.5 ผลกำรศึกษำด้ำนทรัพยำกรชีวภำพในน้ ำ 

 การศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน ้า (ระบบนิเวศน์สัตว์น้ า) ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช 
แพลงก์ตอนสัตว์สัตว์หน้าดิน เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนต่อ
นิเวศวิทยาทางน้ าจากการด าเนินโครงการ โดยด าเนินการศึกษาจ านวน 3 จุด ประกอบด้วย คลองลึก (คลอง
ขมิ้น) ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 3,000 เมตร คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 3 ,800 เมตร
และคลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ ประมาณ 4,200 เมตร เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและ
ปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน ้า (ระบบนิเวศน์สัตว์น้ า) บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ท าการศึกษา ได้แก่ 
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์สัตว์หน้าดิน และวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อนิเวศวิทยาสัตว์น้ าจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ า
ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินสถานภาพ ศักยภาพ ผลกระทบทางด้าน
นิเวศวิทยาสัตว์น้ าที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

5.6 ผลกำรศึกษำด้ำนทรัพยำกรชีวภำพบนบก 

ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ตั้งโครงการมิได้อยู่ใกล้หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แต่อย่างใด ทั้งนี้พ้ืนที่ศึกษาอยู่ในอ าเภอคูเมือง และอ าเภอแคนดง สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
พ้ืนที่บ้านพักอาศัย โดยพรรณไม้ที่พบบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นชุมชนไม่ได้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ หรือมีกลุ่ม
สังคมพืชป่าไม้ที่สลับซับซ้อน และมีบางส่วนที่มีพ้ืนที่เป็นสภาพป่า แต่ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นอุทยาน วนอุทยาน 
และเขตอนุรักษ์ ซึ่งการด าเนินโครงการไม่ได้ขยายขอบเขตพ้ืนที่จากเดิมแต่อย่างใด รวมทั้งการด าเนินการของ
โครงการเป็นอุตสาหกรรมด้านการเกษตร กล่าวคือ ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และการขยาย
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พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย ส าหรับการด าเนินโครงการได้ก าหนดให้เกษตรกรคู่สัญญาทราบว่าต้องไม่รุกล้ า
พ้ืนที่ป่าในการเพาะปลูก  

5.7 ผลกำรศึกษำด้ำนคมนำคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ท าการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบน ทางหลวงหมายเลข 
4060 2074 2226 219 2073 288 2208 218 226 และ 2445 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและสาย
รองที่สามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ โดยจะท าการประเมินเพ่ือคาดการณ์ทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะเปิดด าเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และนอกชั่วโมงเร่งด่วน เพ่ือคาดการณ์
ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่กรณีมีโครงการ อย่างไรก็
ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้ก าหนดมาตรการด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือเป็น
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด  

5.8 ผลกำรศึกษำด้ำนกำรใช้น้ ำ 

        1)   ระยะก่อสร้ำง การใช้น้ าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณสูงสุด (ในบางช่วงโดยรวมน้ าใช้จากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโรงไฟฟ้าด้วย) 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งกิจกรรมก่อสร้างของโครงการเป็นการปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียในช่วงละลายน้ าตาล และช่วงปิดหีบ โดยโครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหามาให้อย่าง
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการมีบ่อเก็บน้ าดิบ และใช้น้ าฝนที่รวบรวมได้ภายในบ่อเก็บน้ าดิบเป็นแหล่งน้ าใช้
ในช่วงก่อสร้าง ส าหรับน้ าดื่มส าหรับคนงานก่อสร้างจะใช้น้ าดื่มบรรจุขวดซึ่งก าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้
จัดหามาให้เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ าที่โครงการใช้ในช่วงก่อสร้างเป็นคนละแหล่งกับน้ าใช้ชุมชน ซึ่งชุมชนใน
พ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่จะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อ
ผู้ใช้น้ าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 2)    ระยะด ำเนินกำร โครงการจะใช้น้ าฝนที่รวบรวมได้ภายในบ่อเก็บน้ าดิบมาใช้ในกิจกรรมการผลิต 
เพ่ือน ามาใช้ในโครงการทั้งในช่วงฤดูหีบและละลายน้ าตาล ทั้งในส่วนของกิจกรรมของการผลิตน้ าตาลและการ
ผลิตไอน้ าและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยรับน้ าจากบ่อเก็บน้ าดิบ มาใช้ในช่วงฤดูฝนเพ่ือมา
ปรับปรุงคุณภาพก่อนน าไปใช้เองในโรงน้ าตาลและอีกส่วนหนึ่งให้กับโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายในพ้ืนที่เดียวกัน และ 
บริษัทในเครือ จึงสรุปว่าแหล่งการใช้น้ าของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า เป็นการใช้น้ าแหล่งเดียวกับใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรน้ าใช้ในที่นี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของ
ความต้องการใช้น้ าของพ้ืนที่ในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการใช้น้ าของทั้งสองโครงการที่ เพ่ิมก าลังการผลิตมี
รายละเอียดดังนี้ 

 (1) ควำมต้องกำรใช้น้ ำของโรงงำนน้ ำตำลและโรงไฟฟ้ำ ส าหรับปริมาณความต้องการใช้น้ า
ในช่วงระยะด าเนินการของโรงงานน้ าตาลร่วมกับโรงไฟฟ้า พบว่า ช่วงหีบอ้อยในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ า
ในกระบวนการผลิตประมาณ 2,611 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีความต้องการใช้น้ าใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมมากขึ้นเป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับช่วงละลายน้ าตาลปัจจุบันมีความต้องการ
ใช้น้ าในกระบวนการผลิตอยู่ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีความต้องการ
ใช้น้ าในกระบวนการผลิตเพิ่มข้ึนในช่วงละลายน้ าตาลเป็น 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
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 (2) แหล่งน้ ำใช้ โครงการไม่มีการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติภายนอก เนื่องจากมีการสะสมน้ า
ดิบจากพ้ืนที่ภายในโครงการเอง โดยพ้ืนที่ที่สามารถสะสมน้ าได้ของโครงการ คือพ้ืนที่การระบายน้ าตามแนว
รางระบายน้ า พ้ืนที่สีเขียวบางส่วน และพ้ืนที่บ่อเก็บน้ าต่างๆ โดยโครงการมีบ่อเก็บน้ าดิบ จ านวน 13 บ่อ 
ความจุประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร  

5.9 ผลกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรของเสีย 

 การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย การด าเนินกิจกรรมของโครงการจะมีของเสียเกิดขึ้น 
2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร ซึ่งโครงการจะ
ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่แหล่งก าเนิดและการป้องกัน
มลพิษมาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสียของโครงการ กลยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลดของเสียที่
แหล่งก าเนิด ซึ่งมีการน าของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับน าไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่น ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่าง
เหมาะสม ก็จะท าการส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพ่ือรับไปก าจัดต่อไป ส าหรับ
รายละเอียดการจัดการของเสียแต่ละประเภทในระยะด าเนินการของโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน หรือของเสียจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของ
เสียที่มีฝาปิดมิดชิดแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดย
จะน าไปวางตามสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ และของเสียจากการผลิต และของเสียจาก
การผลิต โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูก
รวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้ง  
มีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้
โครงการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บ าบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีก าจัดเพ่ือขออนุญาตและ
รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดท าเอกสารก ากับการขนส่ง ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับ
ก าจัดก่อนที่จะน าของเสียออกจากพ้ืนที่โครงการ  

5.10 ผลกำรศึกษำด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม 

 โครงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ซึ่งครั้งแรกเป็นการชี้แจงขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ 2 เป็นการ
ชี้แจงผลการศึกษา และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้น าข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และความ
คิดเห็นต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปก าหนดเป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้โครงการได้มีการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เพ่ือศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา การศึกษาในโดยรายละเอียดส่วนนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ส่วนแรก
พิจารณาในภาพรวมระดับจังหวัดและอ าเภอ และส่วนที่สองพิจารณาแยกในระดับพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ อ าเภอ  
คูเมืองและอ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท าการศึกษาสภาพทั่วไปและลักษณะชุมชน การปกครอง 
ประชากรจ านวนประชากรในพ้ืนที่อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากร  ตลอดจนสภาพ
สังคม เช่น จ านวนสถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ลักษณะความสัมพันธ์ใน
ชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ  
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5.11 ผลกำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัย 

 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาในประเด็นที่ส าคัญ และเก่ียวข้องกับโครงการ 
ซึ่งปกติพนักงานจะท างานภายในห้องควบคุมและติดตั้งระบบปรับอากาศเพ่ือป้องกันเสียงและความร้อนจาก
กระบวนการผลิต ยกเว้นกรณีที่ต้องออกนอกห้องควบคุมซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนัก โดยโครงการได้จัดให้มี
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะด าเนินการทั้งในส่วนของการควบคุมสภาวะแวดล้อมใน
การท างาน เช่น ระดับเสียง แสงสว่าง ความร้อน เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด รวมทั้งจัดให้มี
อุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับพนักงานและที่ติดตั้งอยู่บริเวณโครงการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้  ยังจัดให้มี
และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการก่อสร้างของโครงการเป็นการปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียในช่วงละลายน้ าตาล และช่วงปิดหีบ โดยโครงการจะก าหนดมาตรการในการควบคุมการก่อสร้าง
ให้ครอบคลุมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.12 ผลกำรศึกษำด้ำนสุขภำพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า สุขภาพของคนเรานั้นมีความเชื่อมโยง
และไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาวะแวดล้อมทางสังคม ความเป็นเมือง สารเคมี สิ่งคุกคามต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า สุขภาพของคนเรานั้นมีความเชื่อมโยง
และไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาวะแวดล้อมทางสังคม ความเป็นเมือง สารเคมี สิ่งคุกคามต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรม
ต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยมองผลกระทบทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดย
พิจารณาผลกระทบทางสุขภาพจากปัจจัยก าหนดสุขภาพในด้านต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อสุขภาพ โดยพิจารณาถึงสิ่งคุกคามสุขภาพ โอกาสเสี่ยงต่อ
สุขภาพของประชาชน และน าไปสู่การจัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพของประชาชน
ในกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 

การเพ่ิมก าลังการผลิตในครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้ออกหนังสืออ้างถึง
หนังสือที่ อก 0609/3280 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รับรองว่าโครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครบถ้วนทุกประการ และมีสิทธิขยายก าลังการผลิตโรงงานน้ าตาล บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด จากก าลังการผลิต 12,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน ส าหรับกิจกรรมการ
ผลิตน้ าตาลทรายของโครงการในรอบปีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหีบอ้อยและช่วงฤดูละลายน้ าตาล 
ส าหรับช่วงฤดูหีบอ้อยเป็นกิจกรรมการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน้ าตาลทรายดิบและช่วงละลายน้ าตาลเป็นกิจกรรม
เพ่ือผลิตน้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์มีระยะเวลาการผลิตโดยรวมในแต่ละปีประมาณ 150 
และ 120 วัน ตามล าดับ ปัจจุบันโรงงานจึงมีก าลังการผลิตเฉลี่ยประมาณ 20,500 ตันอ้อย/วัน ซึ่งเกินก าลัง
การผลิตที่ได้รับอนุญาตที่ 12,000 ตันอ้อย/วัน ส าหรับการเพ่ิมก าลังการผลิตในครั้งนี้ไม่ส่งผลให้ขนาดพ้ืนที่
ของโครงการเปลี่ยนแปลงไป แต่ในขณะเดียวกันจะท าการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบบ าบัดน้ า
เสียและส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สะดวกและเอ้ืออ านวยต่อ
เกษตรกรในพ้ืนที่รวมทั้งลดปัญหาต้นทุนค่าขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นในการศึกษาจึงด าเนินการศึกษา
ผลกระทบด้านสุขภาพที่ก าลังการผลิตปัจจุบัน 20,500 ตันอ้อย/วัน และจะเพ่ิมเป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน 
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ทั้งนี้ กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดโครงการกิจการ 
หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ประกาศในราชกิจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2562 ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมิน  
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมิน  
ผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนวทาง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวง
สาธารณสุข (2552) โดยการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายก าลัง  
การผลิตของโครงการต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบและพนักงานของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ระยะก่อสร้ำง  ท าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น ฝุ่นละออง ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และอุบัติเหตุ เป็นต้น และ
ประเมินผลกระทบต่อพนักงานก่อสร้าง ผลกระทบที่ส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ฝุ่นละอองในพ้ืนที่ก่อสร้าง ระดับ
เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการท างาน เป็นต้น 

 2) ระยะด ำเนินกำร ท าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น ปัญหาจราจร อุบัติเหตุจากการขนส่ง ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการขนส่ง ระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิต 
ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์  เป็นต้น และท าการ
ประเมินผลกระทบต่อพนักงานของโครงการ ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้น เช่น ฝุ่นละอองในพ้ืนที่ท างาน 
ระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิต และอุบัติเหตุจากการท างาน เป็นต้น 

ทั้งนี้  การประเมินและการคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพมีแนวทางและขั้นตอนการศึกษา 
ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคาดการณ์และแจกแจงลักษณะของผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการ การจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบ และการจัดท ามาตรการลดผลกระทบและการ
ติดตามตรวจสอบ เพ่ือจัดล าดับปัญหาความรุนแรงของผลกระทบ รวมทั้งก าหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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6.  ร่ำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  

  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ทันท่วงท ี

6.1 ร่ำงมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ โดยได้น าเสนอไว้ในตำรำงที่ 6.1-1 และ
ตำรำงท่ี 6.1-2 ตามล าดับ 

6.2 ร่ำงมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตำรำงท่ี 6.2-1 และตำรำงท่ี 6.2-2 
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ตำรำงท่ี 6.1-1  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ทรัพยำกรดิน 1) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดช้ันดินให้แน่น ราบเรียบ

เพื่อป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกโครงการ
โดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ดาดคอนกรีต ปลูกหญ้าคลุม หรือบดอัดดินให้แน่นบริเวณพื้นท่ีโครงการ แนวริมคลอง 
หรือทางน้ าเพื่อป้องกันการเกิดการทับถมของตะกอนโครงการที่มีการกัดเซาะของน้ า
ได้ง่าย เช่น ทางน้ าไหลบ่าท่ีผ่านพ้ืนท่ี 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดท ารางระบายน้ าและบ่อตกตะกอนเพื่อระบายน้ าฝนและป้องกันดินตกตะกอนไหล
ลงสู่แหล่งน้ า 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดแนวอาคารให้มีระยะถอยร่นห่างจากคลองสาธารณประโยชน์  สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เนื่องจากคลองสาธารณประโยชน์มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร โครงการ
ก าหนดให้มีแนวอาคารห่างจากเขตคลองไม่น้อยกว่า 3 เมตร  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2. คุณภำพอำกำศ 1) ฉีดพรมน้ าในพ้ืนท่ีก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพื้นท่ีที่มีกิจกรรม
การปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินเศษหินและ
ทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ตรวจสอบ บ ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ที่ระบไุว้ในคู่มือแนะน าการบ ารุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ห้ามเผาท าลายเศษวัสดุหรือขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง - ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ควบคุมและจ ากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิดอุบัติเหตุ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรอืสิ่งผูกมดัในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการ
ตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
2. คุณภำพอำกำศ 
   (ต่อ) 

7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองส าหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้
เพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ท าความสะอาดและปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3. เสียง 1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ด าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 07.00-19.00 น. 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) หรือครอบ
หูลดเสียง (ear muffs) เป็นต้น ส าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต ่85 เดซิเบลเอขึ้นไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ตรวจสอบ บ ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะน าการบ ารุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มีระดับ
เสียงดังตามการจ าแนกพ้ืนท่ีเสียง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที ่อยู ่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี ่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการก่อนการก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4. คุณภำพน้ ำ 1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ าใช้ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเพียงพอ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงานก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดหาห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจ านวนคนงานก่อสร้าง
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปก าจัดต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้มีบ่อพักน้ าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อตกตะกอนดินและทรายก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ หรือน ามาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
ลดฝุ่นละออง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
5. กำรคมนำคมขนส่ง 1) จัดระบบทิศทางการจราจรในพ้ืนที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-

ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) บริษัทรับเหมาจะต้องอบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เส้นทางการขนส่ง 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการอ านวยความ
สะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถที่ผ่านพื้นที่โครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) หลีกเลี่ยงการขนส่งคนงานและอุปกรณ์ก่อสร้างในช่ัวโมงเร่งด่วน - เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ตรวจสอบสภาพเครือ่งยนต์รถทุกครั้งตามคู่มอืการบ ารุงรักษารถตลอดอายกุารใช้งาน - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและต้องจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ก าหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด - เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9) ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขณะขนส่ง และท าการฝึกซ้อมและอบรมให้แก่
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ/ 
  เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

6. กำรจัดกำรของเสีย 1) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิง่ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิด
มิดชิดอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจาก
คนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง และติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาท าการ
เก็บขนไปจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) น าเศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือจ าหน่าย
ให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อ  

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ า ท่อรวบรวมน้ าทิ้งและท่อระบายน้ า รวมถึงแหล่งน้ าใน
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 

 -    



 

-70- 

ตำรำงท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
6. กำรจัดกำรของเสีย 
    (ต่อ) 

4) จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วไว้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) คัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ก่อน
จ าหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7. ระบบระบำยน้ ำ 
    และป้องกันน้ ำท่วม 

1) จัดให้มีระบบระบายน้ าช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับบริเวณที่จะสร้างรางระบายน้ าถาวร
โดยจัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ าฝนก่อนรวบรวมน้ าฝนท่ีเกิดขึ้นมาเก็บ
กักไว้ในบ่อเก็บน้ าดิบของโครงการ  

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ตรวจสอบรางระบายน้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และท าความสะอาดหากพบขยะหรือ
วัสดุที่อาจท าให้เกิดการอุดตันรางระบายน้ า 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) เศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะง่ายต่อการถูกน้ าฝนชะล้างและพัดพาควรเก็บใส่ภาชนะ
หรือใช้วัสดุปิดคลุมให้มิดชิด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8. อำชีวอนำมัยและ 
   ควำมปลอดภัย 

1) บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน
ส าหรับงานก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีการปฐมนิเทศอบรมคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ให้ถูกต้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจะต้องมีการกั้นแบ่งเขตพื้นท่ีให้ชัดเจน รวมทั้งอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ จะต้องมีการจัดวางอย่างมีระเบียบ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ติดป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “ก าลังติดตั้ง
เครื่องจักร” “ห้ามเปิดสวิตช์” “เขตก่อสร้าง” “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับคนงานให้เหมาะสมกับ
ประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ก าหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานติดตั้งเครื่องจักรเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหรือข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 

 -    
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ตำรำงท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
8. อำชีวอนำมัยและ 
   ควำมปลอดภัย 
   (ต่อ) 

7) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังบรรจุน้ าเพื่อเก็บส ารองน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค -บริโภค 
ของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมน้ าดื่มสะอาดประเภทบรรจุถังพลาสติกหรือน้ าดื่มบรรจุขวด 
ส าหรับคนงานก่อสร้างไว้ ณ จุดพักผ่อนต่างๆ ในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วมส าหรับคนงานก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ผู้รับเหมาต้องจัดหาถังขยะขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิดรองรับขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของคนงานวางไว้ ณ จุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ผู้รับเหมาต้องติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการในการน าขยะมูลฝอย
ทั้งหมดไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ในแต่ละวัน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งรถฉุกเฉินจ านวน 1 คัน ไว้
ประจ าพื้นท่ี ส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงให้พร้อม
ตลอดเวลา 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 14) ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานก่อนด าเนินงานในทุกวัน พร้อมแจ้งกิจกรรมก่อสร้างที่ด าเนินงานในพ้ืนที่
ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
9. สภำพเศรษฐกจิ-
สังคม 

1) ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริ เวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่างๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับดูแลมิ
ให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด   

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าท างานเป็นอันดับ
แรก ยกเว้นผู้เข้ามาท างานในต าแหน่งเช่ียวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมา
ต้องท าการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้าท างาน รวมทั้งจัดท าประวัติแรงงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้ผู้รับเหมาจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้น าชุมชน เช่น ก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของประชาชน 
และก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ก าหนดกฎระเบียบการท างานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่าง
เคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) หากมีการร้องเรียนในขณะด าเนินการก่อสร้างโครงการต้องด าเนินการแก้ไขทันที
พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

10. กำรประชำสัมพันธ ์
      และกำรมีส่วนร่วม 
      ของประชำชน 

1) ก าหนดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถา้มีข้อร้องเรียนจะต้องรีบด าเนินการแก้ไข 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

2) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ช่ือ โครงการ แผนการ
ก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ  ผู้ประสานงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่อง
ร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร
รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.1-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
11. สำธำรณสุขและ

สุขภำพ 
1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ  

โดยด าเนินการ เช่น จัดหาน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับอุปโภคบรโิภคแก่คนงานก่อสร้าง การ
จัดการของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะของโรค 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการ  
ความปลอดภัยในสัญญาว่าจา้งให้ครอบคลมุถึงการคุ้มครองความปลอดภยัและสุขภาพ
อนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียม
รถฉุกเฉินไว้ประจ าโรงงานตลอดเวลาให้พร้อมส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไปส่งยังโรงพยาบาล 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยให้จัดท าประวัติทะเบียนของคนงานต่างด้าว 
พร้อมทั้งประสานงานเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สาธารณสุขจังหวัด 
รวมถึงให้พิจารณาข้อมูลทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าท างาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

12. พ้ืนที่สีเขียวและ 
     สุนทรียภำพ 

1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 34.56 ไร่ (ร้อยละ 5.47 ของพื้นที่โครงการ) แสดง
ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่น ามา
ปลูกก าหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น ต้นพิกุล ต้นสนประดิพัทธ์ และต้น
ยางนา โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) บ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณการ
ด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแล
ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น ดังตำรำงที่ 5 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด เปน็ผู้รับผิดชอบการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
และก ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัตติามาตรการที่เกีย่วขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตำรำงท่ี 6.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. มำตรกำรทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 2) บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
อนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เป็นต้น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการด้าน
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน ของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เป็นต้น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. มำตรกำรทั่วไป (ต่อ) 
 

4) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการด าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ท้ังนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าว
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 5) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม
ที่ก าหนดไว้ ให้โครงการท าการตรวจหาสาเหตุ ท าการแก้ไข และท าการ
ตรวจวัดซ้ าเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งก าหนดมาตรการ 
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 6) ในกรณีที่บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท 
โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการ ดังนี ้

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 (6.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. มำตรกำรทั่วไป (ต่อ) 
 

(6.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต  
(หรือประสานงานแจ้ง บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด) จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่ อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.) ชุดที่ เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

2. พ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ 1) ถนนสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการ ให้โครงการด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ทางสาธารณะในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ทางน้ าสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการ โครงการขออนุญาต
ปรับปรุงและคืนสภาพจากเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ โดยไม่มีการปิดกั้น
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

- ทางน้ าสาธารณะใน
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 3) โครงการต้องท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแจ้งและให้หน่วยงาน 

ที่ เกี่ ยวข้ องประชาสัมพันธ์ ให้ ชุมชนได้ รับทราบว่าสาม ารถใช้  พื้ นที่
สาธารณประโยชน์ที่บริษัทฯ ปรับปรุงและคืนสภาพดังเดิม 

- ทางสาธารณะในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3. พ้ืนที่ปลูกอ้อยและกำร  
 ส่งเสริมกำรปลูกอ้อย 

3.1 พ้ืนที่ปลูกอ้อย 

1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย 
จ ากัด (BRD) เป็นบริษัทย่อยด าเนินการจัดหาวัตถุดิบให้บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัดจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ  ไม่มีนโยบายส่งเสริม
และรับซื้ออ้อยที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่า
เศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ท าลายป่า
เพื่อการปลูกอ้อย หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิที่ดินก่อนให้การส่งเสริม 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่ง บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัดต้องแจ้งพื้นที่
การปลูกอ้อยให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด (BRD) 
เป็นบริษัทย่อยด าเนินการจัดหาวัตถุดิบให้กับโรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ รับทราบ
ก่อน และพื้นที่นั้นต้องได้รับการตรวจสอบพื้นที่จริงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืช
ชนิดอื่นมาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพ้ืนที่ท่ีมีการปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับ
ซื้อมาก่อน ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เกษตรกรยังคงพื้นท่ีป่าเหล่านี้ไว้ และพื้นที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทุกแปลง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย 
จ ากัด (BRD) ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนโดยฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบ
แปลงที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และท าการส ารวจ
แปลงอ้อยด้วยระบบ GPS เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง 
โดยพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน ป่าชุมชน และพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และ
ไม่มีหนังสือรับรองให้ท ากินจากเจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริม
การปลูกอ้อยในแปลงท่ีดินแปลงนั้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 



 

-78- 

ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3.2 กำรส่งเสริมและจัดหำ 
     วัตถุดิบ 

 

1) ก าหนดเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่รอบโรงงาน แบ่งเป็น 16 เขต
ส่งเสริม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การส่งเสริมมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริม เพื่ออ านวยความสะดวก เป็นช่องทางการสื่อสารและให้
ค าปรึกษาแก่ชาวไร่ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 2) จัดให้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการรักษา
พื้นที่ปลูกอ้อยเดิมให้คงอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นพืชอื่น และท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
มีก าไร คุ้มค่า โดยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ส่งเสริมการท าการเกษตรแม่นย าให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย โดยการจัดการ
ในเรื่องของปัจจัยหลักที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตอ้อย การใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) จัดให้มีพนักงานส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวไร่อ้อยเข้าใจใน
กระบวนการผลิตอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ และเพื่อสร้างแนวความคิด
การมีส่วนร่วม  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดท าระบบการตรวจติดตามแปลงอ้อย ตามงวดงานและกิจกรรมที่อ้อย
ต้องการ โดยใช้ระบบของสารสนเทศในการบริหารจัดการ (Smart Farm 
System) 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพและการพัฒนาชาวไร่อ้อยโดยการจัดให้มีการ
อบรมและสร้างองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) สร้างความเข้มแข็งชาวไร่อ้อย โดยจัดกลุ่มเกษตรกรร่วมกัน ถ่ายทอดองค์
ความรู้การผลติอ้อยและตดิตามการปฎิบัติงานของสมาชิกในกลุม่แบบรายแปลง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) สร้างความยั่งยืนในการปลูกอ้อย ก าหนดให้มีงานปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และโดโลไมท์ เพื่อปรับค่า pH เพิ่มความสามารถในการใช้ปุ๋ย 
และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอื้ออ านวยต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3.2 กำรส่งเสริมและจัดหำ 
     วัตถุดิบ (ต่อ) 
    

9) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื้นที่ปลูก
อ้อยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ยอย่างที่เหมาะสม ได้ผลผลิตเพิ่มและลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสัดส่วนพันธุ์อ้อย เพื่อคัดพันธุ์อ้อยให้เหมาะสม
กับพ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกรมากท่ีสุดรวมทั้งการใช้ชีววิธี (Biological control) 
เพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3.3 งำนวิจัยและพัฒนำอ้อย 1) จัดให้มีแผนพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอ้อยด้วยหลักวิชาการ เพื่อให้ได้
ผลผลิต น้ าตาลต่อไร่สูงสุด และต้านทานโรคแมลง โดยการทดลองและ
ตรวจสอบหาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีปลูกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้
ได้พันธ์ุอ้อยที่ให้ผลผลิตน้ าตาลต่อไร่สูงสุด 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีแผนพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอ้อย โดยมีการวิจัย ทดลอง ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีแผนพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอ้อย โดยการขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก
ให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านผลผลิต 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ให้มีแผนพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอ้อย โดยการพัฒนาและปรับปรุงดิน 
ก าหนดสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับการผลิตอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ก าหนดการควบคุมโรคและแมลงศัตรูอ้อย มีการส ารวจเฝ้าระวังโรคและ 
แมลงศัตรูอ้อย รวมทั้งการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ และเชื้อราที่เป็นประโยชน์ 
มีการบริหารโรคแมลงศัตรูอ้อย โดยใช้วิธีผสมผสาน การถ่ายทอดอบรมความรู้ 
และสร้างกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งในการจัดการโรคแมลงศัตรูอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ าในการเพิ่มผลผลิต - พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ประกอบด้วย การสร้างปราชญ์ชาวไร่
อ้อย (Training for the Trainer) การสร้างกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง การตรวจ
แปลงและการตรวจเยี่ยมเกษตรกร การสร้างหมู่บ้านต้นแบบผลผลิตสูง 
(Model) โรงเรียนเกษตรชาวไร่อ้อย (Training center) และอบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงาน  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

     



 

-80- 

ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3.3 งำนวิจัยและพัฒนำอ้อย  
    (ต่อ) 

8) จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรและงานส่งเสริม โดยพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในงานอย่างต่อ เนื่องการพัฒนาหลักสูตรส าหรับพนักงาน อบรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะในการท างาน และ
ก าหนดระบบตัวช้ีวัด (KPI) และมี Incentive ส าหรับบุคลากรงานส่งเสริมอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3.4 ระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     อ้อย 

1) จัดท าระบบ MIS (Management Information System) คือ การท างานบน
เว็บไซต์ เพื่อการบริหารจดัการไรอ่้อย การตรวจติดตามคณุภาพอ้อยรายแปลง 
การติดตามการปฎิบตัิงานของเกษตรกรตามงวดงาน แล Growth Rate ของ
อ้อย และระบบคิวลงอ้อย ตัดอ้อย และขนส่งอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดท าระบบ GIS (Geographic information system) คือการวางแผน
ส่งเสริม และพัฒนาเพิ่มผลผลิต ติดตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของเกษตรกร 
(ตรวจ Route) ติดตาม ป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อย 
การบริหาร การให้สินเชื่อการตัด และการขนส่งอ้อยของเกษตรกร 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดท าระบบการตรวจติดตาม (Audit) UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
เพื่อการติดตามแปลงอ้อยโดยก าหนดระบบงวดงาน และ KPI 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับระดับของฟาร์มเกษตรกร 
เช่น เครื่องมือในการเตรียมดินปลูก เครื่องมือในการบ ารุงรักษา เครื่องมือใน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4. คุณภำพอำกำศ     
4.1 กำรรณรงค์ลดกำร 
     เผำอ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน 
โดยในเอกสารประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่รับซื้อ เช่น 
อ้อยขึ้นรา อ้อยปนเปื้อน ระบุถึงข้อดีของการตัดอ้อยสด ข้อเสียของอ้อยเผาไฟ 
เป็นต้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากดั 

 2) ก าหนดให้มีมาตรการปฏิเสธการรับซื้ออ้อยที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ชาวไร่กลับไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าอ้อยกลับมาส่งใหม่อีกครั้งรวมถึงมีการตัดราคา  
เช่น อ้อยยอดขาว อ้อยเผาไฟ ถือเป็นอ้อยสกปรกซึ่งตามข้อก าหนดสามารถ 
ตัดราคาได้ และโรงงานจะน าเงินที่ได้นี้ไปจ่ายเพิ่มให้แก่ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้น 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

4.1 กำรรณรงค์ลดกำร 
     เผำอ้อย (ต่อ) 

3) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ต ารวจ ให้ติดประกาศเรื่ องการ
วางเพลิงเผาอ้อย และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าต ารวจ
สามารถด าเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย พร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการลดการเผาอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสด
คุณภาพเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ถึงผลดีของการตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีมนักวิชาการ
เกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อยสดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่คงเหลือคา
แปลงจะท าหน้าที่เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษาความช้ืน ลดทอนการระเหยของ
น้ าจากดินในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนที่ฤดูฝนจะมา ใบอ้อยสด
เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง 
ได้มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสียของการ
เผาอ้อยว่าเป็นการท าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดทอนความชุ่มช้ืน
ในดินและเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ก าหนดบทลงโทษการตัดอ้อยเผาไฟไหม้ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้  
ตันละ 30 บาท หรือตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายว่าด้วย
การตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อย
จากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และน าเงิน
ส่วนน้ีไปเฉลี่ยให้กับชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดให้โครงการ  

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ส่งเสริมรณรงค์ให้ชาวไรห่ันมาตดัอ้อยสด โดยเพิ่มความพร้อมของชาวไร่ในการ
ใช้ผาลพรวน 16 จาน หรือผาลพรวน 20 จาน เช่น ผลสับใบอ้อย เป็นต้น   
เพื่อคลุกเคล้าใบอ้อยลงดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการให้ความสนับสนุน 
เครื่องจักรกล 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

4.1 กำรรณรงค์ลดกำร 
     เผำอ้อย (ต่อ) 

8) ก าหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลักษณะการมอบรางวัลแก่ 
ผู้ตัดอ้อยสดสะอาด โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุน
กิจกรรม 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9) โครงการจัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คัน 
เพื่อใช้ส าหรับตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

10) โครงการจะรณรงค์สนับสนุนให้มีปริมาณรถตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อดีในการใช้รถอ้อยสด วิธีการเตรียม
พื้นที่ปลูกอ้อยให้มีความเหมาะสมที่จะใช้รถตัดอ้อยสดในอนาคต เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยสดใหส้ามารถตัดอ้อยปริมาณต่อวันได้มากขึ้น 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับ
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรที่ต้องการซื้อรถ 
ตัดอ้อย โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ 2562 และด าเนินการต่อเนื่องใน
ทุกๆ ปี        

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) จัดท าบันทึกข้อมูลสถิติการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละปีโดยต้องควบคุมอัตรา
การรับซื้อในแต่ละปีให้มีแนวโน้มลดลง โดยก าหนดเป้าหมายให้มีอ้อยสด
จัดส่งโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของทุกปี โดยในปีที่ 3 
ต้องมีอ้อยสดร้อยละ 85 และยอมให้มีอ้อยไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการถูก
วางเพลิง การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้ตั้งใจได้ร้อยละ 10-15 ของ
ปริมาณอ้อยทั้งหมด แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ปกครองว่าเป็นจริง เพื่อให้การรับซื้ออ้อยสอดคล้องตามข้อก าหนด
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) จัดให้มีคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อย
ไฟไหม้โดยอุบัติเหตุ พร้อมก าหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อยไฟไหม้
ที่ท้ิงไว้เกิน 72 ช่ัวโมง 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

3.1 กำรรณรงค์ลดกำร 
เผำอ้อย (ต่อ) 

14) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้รถตัดอ้อยของโครงการเข้าตัดอ้อย 
โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดิม หรือแปลงที่จะปลูก 
อ้อยใหม่ ให้เตรียมแปลงอ้อยให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของโครงการ 
ในการตัดอ้อยสด เช่น ปรับระดับดิน รื้อหินและตอไม้ รื้อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่ 
ท าร่องให้กว้างตามขนาดรถตัดอ้อย หลังจากนั้นโครงการจะจัดตารางวันน า
รถตัดอ้อยลงพื้นที่แต่ละเขตเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้
ปริมาณอ้อยสดเพิ่มขึ้น เครื่องจักรท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูตัดอ้อย และเป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่
จัดซื้อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 15) ส่งเสริมการและจัดหาใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่อให้แรงงานคนมีความสะดวก 
ในการตัดอ้อยสด 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 16) อ านวยความสะดวกให้กับชาวไร่ที่ล าเลียงอ้อยสดเข้าสู่โครงการ โดยโครงการ
มีแท่นเทอ้อยสดทั้งหมด 5 แท่น จ านวน 2 ชุด (รวมทั้งหมด 10 แท่น) เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3.2 กำรจัดกำรในลำน 
จอดรถอ้อย 

1) ก าหนดให้มีการฉีดพรมน้ าในพื้นที่ลานจอดรถอ้อย วันละ 3 ครั้ง หรือก าหนด
มาตรการลดฝุ่นอื่น ๆ เช่น การบดอัดดินหรือราดผิวหรือพื้นที่เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยอาจด าเนินการแบบผสมผสานและลดผลกระทบด้าน
ฝุ่นอย่างเหมาะสมซึ่งอาจช่วยลดจ านวนครั้งของการฉีดพรมน้ าให้มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกอ้อยทั้งช่วงขนส่งออยเข้าโครงการและรถเปล่า
ออกนอกโครงการ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้มีมาตรการก าจัดเศษดินที่ติดล้อรถขนส่งอ้อยทั้งช่วงที่ออกจากไร่
อ้อยและช่วงล าเลียงอ้อยออกจากรถบรรทุกแล้วและออกนอกโครงการเพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

4. เสียง     

4.1 กำรควบคุมเสียงจำก
แหล่งก ำเนิด 

 

1) ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ โดยการบ ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินการ
แก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการท างาน จัดให้มีห้องควบคุม
และเส้นทางเดินท่ีหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณท์ี่เป็นแหล่งก าเนิดเสยีงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุทีล่ดความดังจากเสียง เพือ่เป็นการควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิด 

- พืน้ท่ีการผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งก าเนิดให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดังและ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพท่ีดีอย่างสม่ าเสมอ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังเพิ่มก าลังการผลิต 
และทบทวนทุกๆ 3 ปี เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
เสียงในโครงการต่อไป 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) เตรียมเอกสารแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับพนักงานของโครงการ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4.2 กำรป้องกันที่ตัวกลำง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณรมิรัว้โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดัง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื้นที่ริมรั้วท่ีก าหนด
เป็นพื้นที่สีเขียว 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการ
จะต้องพิจารณาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการมีคา่สูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่า
ที่ก าหนด จะต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

4.3 กำรป้องกันที่พนักงำน   
 

1) ก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและท าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
ก าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 
ได้แก่ ท่ีครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
ตั้งแต ่85 เดซิเบลเอขึ้นไป ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียงดัง
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และครอบหู 
ลดเสียง ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง
ตั้งแต ่85 เดซิเบลเอขึ้นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวส ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน 
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก าหนด และพิสูจน์ได้ว่า เป็น
ผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต โรงงานจะต้องมีแนวทางการแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง โดยการติดตั้งวัสดุ
ดูดซับเสียงหรือติดตั้งก าแพงกันเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับเสียง
ที่ทางผ่านของเสียง 

- พื้นที่การผลิต/ 
ริมรั้วโรงงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5. คุณภำพน้ ำ 
5.1 กำรรวบรวมน้ ำเสีย 

1) ก าหนดให้ระบบระบายน้ าเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ าฝนโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าเสียลงรางระบายน้ าฝน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2) รวบรวมน้ าเสียจากอาคารส านักงาน เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบส าเร็จรูป 
โดยน้ าเสียจากโรงอาหารต้องผ่านการบ าบัดขั้นต้นด้วยถังดักไขมันก่อน  

- อาคารส านักงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) รวบรวมน้ าเสีย/น้ าทิ้งจากการผลิตและหน่วยระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
ลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย (ที่สามารถรองรับน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่า 844.78 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

- พื้นที่ผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) รวบรวมน้ าเสียจากการล้างอุปกรณ์เครื่องจักร (หม้อต้มหม้อเคี่ยว) บ่อกรด 
(Used caustic Pond) จากนั้นส่งเข้า Neutralization Tank เพื่อปรับสภาพ
ความ เป็ นกรด -ด่ าง และส่ งให้ บ่ อ  Oil and Grease Trap ต่อ ไป เข้ าสู่ 
Equalization Pond ขนาด 3 ,360 ลูกบาศก์เมตร ก่อนทยอยสูบไปยัง 
Anerobic Pond ขนาด 25,480 ลูกบาศก์เมตร ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- พื้นที่ผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

5.1 กำรรวบรวมน้ ำเสีย 
     (ต่อ) 

5) รวบรวมน้ าระบายทิ้งจากหม้อไอน้ า (blow down) และน้ าระบายทิ้งจาก
ระบบหล่อเย็นเครื่องจักรกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแล้วเข้าสู่บ่อพักน้ าท้ิงของโรงงานน้ าตาล 

- พื้นที่ผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5.2 กำรจัดกำรน้ ำเสียจำก
ส ำนักงำน 

1) ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียแบบส าเร็จรูป เพื่อบ าบัดน้ าเสียจากอาคารส านักงาน 
(ห้องน้ า-ห้องส้วม) โดยก าหนดค่า BOD ออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- ถังบ าบัดน้ าเสียแบบ 
  ส าเร็จรูป 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5.3 กำรก ำกับดูแล   1) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้
พื้นระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene 
: HDPE เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าเสียในระบบบ าบัดน้ าเสียปนเปื้อนกับน้ าใต้ดิน
และป้องกันการซึมของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางน้ าหรือบริษัทที่ปรึกษาให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดท าแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
และตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสยีทุกระบบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบ
ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบ าบัดน้ าเสียไม่สามารถ
ท างานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียและป้องกันมิให้มีการรั่วไหล
ของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้นและมีการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ โครงการต้องชดเชย
ค่าเสียหายและฟื้นฟูแหล่งน้ าสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

5.3 กำรก ำกับดูแล (ต่อ) 5) ควบคุมคุณภาพน้ าจากการบ าบัดน้ าเสียในบ่อสุดท้ายให้ได้ตามค่ามาตรฐาน 
น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีที่ต้องน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 
มารดพื้นท่ีปลูกอ้อยและการใช้รดพื้นท่ีสีเขียวของบริษัทฯ ต้องบ าบัดให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพน้ าของกรมชลประทาน 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 6) จัดท าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดพื้นที่
ปลูกอ้อยและพื้นที่สีเขียวของบริษัทฯ โดยไมม่ีการระบายทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

- น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด
แล้ว 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จดบันทึกปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นและปรมิาณน้ าทิ้งที่น าไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้ง
สรุปและรายงานผลให้ สผ. ทราบทุก 6 เดือน 

- น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด
แล้ว 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย และอุปกรณ์ของระบบเป็นประจ า - ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อระบบบ าบัด หากพบกาก
ตะกอนมีความสูงเกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ จะมีการขุดลอก
กากตะกอนออกป้องกันการด้อยประสิทธิภาพของบ่อบ าบัดน้ าเสียโดยแต่ละ
บ่อมีขนาดดังนี ้
1. WASTE WATER RECEIVE POND  ขนาด 4,300 ลบ.ม. 
2. EMERGENCY POND                 ขนาด 165,410 ลบ.ม. 
2. NEUTRALIZING TANK               ขนาด 612 ลบ.ม. 
3. OIL AND GREASE TAP TANK      ขนาด 298 ลบ.ม. 
4. USE CAUSTIC 1                       ขนาด 3,160 ลบ.ม. 
5. USE CAUSTIC 2                       ขนาด 3,120 ลบ.ม. 
6. EQUALIZATION POND       ขนาด 3,360 ลบ.ม. 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

5.3 กำรก ำกับดูแล (ต่อ) 7. ANAEROBIC POND NO.1   ขนาด 25,480 ลบ.ม 
8. ANAEROBIC POND NO.2    ขนาด 40,480 ลบ.ม 
9. ANAEROBIC POND NO.3   ขนาด 72,170 ลบ.ม 
10. ANAEROBIC POND NO.4   ขนาด 68,950 ลบ.ม 
11 ANAEROBIC POND NO.5   ขนาด 56,160 ลบ.ม 
12. ANAEROBIC POND NO.6   ขนาด 33,640 ลบ.ม 
13. ANAEROBIC POND NO.7   ขนาด 21,680 ลบ.ม 
14. ANAEROBIC POND NO.8   ขนาด 36,200 ลบ.ม 
15. ANAEROBIC POND NO.9   ขนาด 23,520 ลบ.ม 
16. ANAEROBIC POND NO.10   ขนาด 27,800 ลบ.ม 
17.Fucultative Pond NO.1   ขนาด 57,840 ลบ.ม. 
18.Fucultative Pond NO.2   ขนาด 41,670 ลบ.ม. 
19.Polishing NO.1               ขนาด 61,440 ลบ.ม 
20.Polishing NO.2               ขนาด 95,240 ลบ.ม. 
21.Polishing NO.3               ขนาด 57,650 ลบ.ม. 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ก าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อป้องกันไม่ให้ 
มีการรั่วไหลของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั้งนี้  
หากเกิดกรณีการรั่วไหลของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะ และมี 
ผลการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการด าเนินการพิสูจน์ว่ าเกิดจาก
โครงการหรือไม่นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุมชนจะร่วมพิจารณาติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ) โครงการ
ยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟูแหล่งสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

12) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บ าบัดน้ าทิ้งเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง ท่ีรองรับน้ าท้ิงจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดย
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งแบบต่อเนื่องเพื่อตรวจวัดค่าอุณหูมิ ความ
เป็นกรด-ด่าง COD/BOD และ TSP 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

5.3 กำรก ำกับดูแล (ต่อ) 14) กรณีที่คุณภาพน้ าทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าควบคุม
ดังกล่าว โรงงานน้ าตาลจะรวบรวมน้ าทิ้งไปไว้ใน Emergency pond ที่มี
ขนาด 165,410 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเก็บพักน้ าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 
ก่อนรวบรวมน้ าทิ้งเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียต่อไป 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 15) ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณโดยรอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย
จ านวน 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 

- บ่อสังเกตการณ์ 
(monitoring well) 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5.4 กำรป้องกันกลิ่น 1) ลดปริมาณการหลุดลอดของน้ าตาลทุกกระบวนการผลิตของการหีบอ้อยและ
การล้างเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดค่าความสกปรกของน้ าเสียที่ส่งเข้ามายัง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2) วางแผนการล้างและท าความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการ
ผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการส่งน้ าเสียที่มีค่าความสกปรกสูงไปบ าบัดยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียโดยทันทีเพ่ือป้องกันการเกิด Shock load ของระบบ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) ก าหนดแผนการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ทุก 40 วันโดยน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยวจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อกรด (Used caustic Pond) 
จ านวน 2 บ่อ ขนาด 3,160 และ 3,120 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ เพื่อรองรับ
น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยวมีปริมาณเฉลี่ย 4,260 ลูกบาศก์
เมตร จากนั้นส่งเข้า Oil and Grease Trap และ Neutralization Tank ก่อน
ทยอยเข้าสู่เข้าสู่ Equalization Pond ขนาด 3,360 ลูกบาศก์เมตร และสูบไป
ยัง Anerobic Pond ขนาด 25,480 ลูกบาศก์เมตร  

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

6. กำรใช้น้ ำ 1) รวบรวมน้ าฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น้ าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ท่ีมีหลังคา
ปกคลุม พ้ืนที่ลานเปิดโล่ง เป็นต้น รวบรวมลงสู่รางระบายน้ าฝนและสู่บ่อเก็บ 
น้ าดิบของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) โครงการจะรับน้ าประปาจากส านักงานเทศบาลหินเหล็กไฟ มาใช้ส าหรับ
อาคารส านักงาน โดยมีความต้องการใช้น้ าประมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) โครงการจะสูบน้ าบาดาลจากบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต มาใช้ส าหรับ
อาคารส านักงาน โดยมีความต้องการใช้น้ าประมาณ 4 ลูกบาศก์เมตร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) มีนโยบายหมุนเวียนน้ าท้ิงกลับมาใช้ประโยชน์ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7. กำรคมนำคม     
7.1 กำรวำงแผนกำรขนส่ง 
 

1) ใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย โดยให้เกษตรกรท าคู่สัญญาซื้อขายอ้อยไว้กับโครงการ 
เพื่อโครงการสามารถจัดสรรคิวล าดับการส่งอ้อยเข้าสู่โครงการ โดยใช้ระบบ
โควต้าการส่งอ้อยโดยที่รถบรรทุกไม่ต้องมาจอดรอท่ีหน้าโครงการจ านวนมาก 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทใน
พื้นที่โครงการ และด้านหน้าโครงการตลอดเวลา และควบคุมไม่ให้เกิดการ
ชะลอตัวบริเวณหน้าโครงการจนเกิดผลกระทบโดยผู้ใช้รถ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) ก าหนดให้โรงงานน้ าตาลจัดสถานที่ของตนให้เพียงพอส าหรับรถบรรทุกอ้อย
จอดรอส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการจอดรถบรรทุกบนถนน
ด้านหน้าโรงงาน ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจอดรถบนถนนทางหลวงหน้า
โรงงานไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ควบคุมให้มีปริมาณรถสะสมอยู่ในลานจอดรถบรรทุกอ้อยไม่เกินร้อยละ 80 
ของความจุลานอ้อย โดยจะประสานงานไปยังชาวไร่เพื่อจอดรอรถในไร่อ้อย
จนกว่าจะมีการระบายรถอ้อยออกจากโครงการแล้วเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
ความจุลานจอดรถ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจอดรถรอหน้าโรงงานหรือใน
ระหว่างที่เครื่องจักรขัดข้อง /เสียรอการซ่อมบ ารุง 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ให้โครงการประสานงานกับเกษตรกร กลุ่มโควต้าส่งอ้อยหยุดการส่งอ้อย
ช่ัวคราวหากพบว่ามีรถติดสะสมจ านวนมากบนทางหลวงชนบทหมายเลข บร. 
4060 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2074 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคล
อื่นๆ และให้ประสานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพ้ืนท่ีตรวจสอบความเรียบร้อยของ
สภาพถนนก่อนเริ่มต้นขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั้ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วงเวลา 07.00-09.00 และ 15.00-17.00 น.) 
หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ที่มีการจราจรติดขัด รวมถึงเทศกาล ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของโรงงานควบคุมการเข้า-ออกของรถอ้อยให้เป็นระเบียบ 
และประสานความร่วมมือกับเกษตรกร กลุ่มโควตา ในการชะลอการส่งอ้อย
เข้าสู่โรงงาน โดยการจอดรอในไร่อ้อยและหลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อยในช่วง
เร่งด่วน ผ่านโรงเรียน สถานที่ราชการ จนกว่าจะได้รับการประสานงานจาก
โรงงานให้น ารถอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.1 กำรวำงแผนกำรขนส่ง 
(ต่อ) 

 

7) ก าหนดให้โรงงานน้ าตาลแสดงป้ายสัญลักษณ์ที่เด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน 
เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานไม่น้อยกว่า 3 
กิโลเมตร และในช่วงระยะ 1 กิโลเมตร ดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์ บอก
ระยะทาง 500 เมตร และ 250 เมตร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเครื่องหมายจราจร 
และตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจรตาม 
ทางแยกที่ส าคัญต่างๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข บร.4046 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7.2 ข้อปฏิบัติส ำหรับ
รถบรรทุกอ้อย 

1) การบรรทุกอ้อยให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.8 เมตร มีความยาวที่ยื่น
ออกจากตัวถังด้านหลักไม่เกิน 2.3 เมตร ท้ายไม่บานและมีสายรัดผูกมัดให้แน่น 
ความยาว ด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) อ้อยที่ตัดเป็นท่อน ให้มีผ้าหรือตาข่ายคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น 
ป้องกันไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่นหรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่ง 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) รถบรรทุกอ้อยทุกคันให้มีการติดธงแดงขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย 1 ผืน 
เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางวันและติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณด้านข้างซ้าย-
ขาวของตัวรถ อย่างน้อยด้านละ 3 ดวง และด้านท้ายสุดของอ้อยที่ยื่นออก
นอกตัวรถอย่างน้อย 3 ดวง ในเวลากลางคืนและจัดท าป้ายสะท้อนแสงสีขาว
ขนาด 90x120 เซนติเมตร มีอักษรสีแดงข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย”่ส าหรับ
รถบรรทุกปกติ หรือ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย”่ส าหรับรถพ่วง 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อยมีความระมัดระวังและป้องกัน 
มิให้อ้อยตกหล่นลงบนพื้นที่ถนน ถ้ามีอ้อยหล่นให้รับขนย้ายออกโดยเร็ว  
โดยให้มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและท าสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็น
ได้ชัดเจนโดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถส าหรับออกตรวจเส้นทางที่รถบรรทุก
อ้อยผ่านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อพบอ้อยร่วงหล่นให้รีบด าเนินการจัดเก็บ
ทันทีพร้อมทั้งจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนน กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่น
ให้ติดต่อสมาคมฯ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ก าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างคันของรถบรรทุกอ้อยต้องไม่น้อยกว่า 150 
เมตร เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางแซงได้ โดยไม่เกิดอันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.2 ข้อปฏิบัติส ำหรับ 
รถบรรทุกอ้อย (ต่อ) 

6) ก าหนดให้คนขับรถบรรทุกอ้อยมีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม 
ทางโค้ง ทางขึ้นเนินในเขตชุมชนเป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ในช่องทางที่มีการจราจร
ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ให้วิ่งซ้ายสุดและห้ามขับแซงในชุมชนหรือในที่คับขัน  
การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้านและเขตเมืองต้องมีความเร็วไม่เกิน 40 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง อีกท้ังให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมชาวไร่อ้อย
ในพืน้ท่ีและมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่นที่ได้จัดท าป้ายไว้ตามจุดอันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ก าหนดให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันทุกประเภทจะต้องท าประกันภัย ประเภท
ประกันอุบัติเหตุ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) หากมีเหตุจ าเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนนระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือ
เกิดอุบัติเหตุ ต้องจอดรถชิดของทางด้านซ้ายของถนนและมีกรวยสีขาวแดง
วางแสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอดให้ผู้อื่น
ได้เห็นอย่างชัดเจนในระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 
เมตร ทั้งนี้ถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้
ชัดเจนตลอดเวลาที่รถจอดจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั้งห้ามใช้
พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและอันตราย
ที่เกิดกับผู้ใช้ถนนในการสัญจร 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9) ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุกอ้อยก่อนน ามาใช้
บรรทุกอ้อย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใดๆ สมาคมชาวไร่
อ้อยต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประสานอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย 
สมาคมฯ จะโยนความผิดไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่าเสียหายและ
รับผิดชอบทางคดีเป็นเรื่องของผู้กระท าผิด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) กรณีเกิดอุบัติเหตุและตรวจสอบพบว่า รถยนต์ดังกล่าวปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

12) กรณีที่รถบรรทุกอ้อยไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
มีอ านาจด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะน าอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ าตาล 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) ก าหนดให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดตั้งศูนย์แจ้งหรือบันทึกทะเบียนรถ ต าบลต้นทาง 
เส้นทางการขนส่งและปลายทาง เวลาออกจากต้นทางและเวลาถึงปลายทาง 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/
โรงงานน้ าตาล 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 



 

-93- 

ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.3 กำรควบคุมกำรขนส่ง
อ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงบประมาณในการติดประกาศป้ายเตือนบริเวณ
ไหล่ทางตลอดเส้นทางการขนส่งอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ประสานงานสมาคมชาวไร่อ้อย กรมทางหลวง เพื่อท าป้ายแสดงสัญญาณจราจร 
เช่น ทางโค้ง/ห้ามแซง/จ ากัดความเร็ว 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรตั้งจุดตรวจเป็นระยะ เพื่อควบคุม/ป้องปราบ
ผู้ขับรถบรรทุกอ้อยปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการจราจร 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
จากการขนส่งอ้อย 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทาง การปฐมพยาบาล 
หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย”่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท า
ขึ้นข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) สนับสนุน/ประสานงานเจ้าหน้าที่จราจร และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทาง 
ม้าลาย บริเวณก่อนถึงโรงเรียนและชุมชน บริเวณทางเข้าโครงการเพื่อให้ผู้ที่
ใช้เส้นทางระมัดระวัง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรเป็นระยะๆ ภายในพื้นที่โครงการเพื่อความปลอดภัย
ในการจราจร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดให้มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับรถบรรทุกอ้อยเสียหรืออุบัติเหตุ
โดยต้องให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายรถบรรทุกอ้อยไม่ให้กีดขวางเส้นทาง
การจราจรหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ าซ้อนตลอด 24 ช่ัวโมงช่วงระยะเวลา 
ที่เปิดหีบอ้อย 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.3 กำรควบคุมกำรขนส่ง
อ้อย (ต่อ) 

9) จัดท าประตูที่มีคานด้านบน โดยมีความสูงจากพื้นดิน 3.8 เมตร ไม่น้อยกว่า  
2 ประตู บริเวณทางเข้าสู่ลานจอดรถบรรทุกอ้อย เพื่อจ ากัดความสูงของการ
บรรทุกอ้อย และควบคุมให้รถบรรทุกทุกคันต้องวิ่งผ่านประตูนี้ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ขอความร่วมมือชาวไร่และพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยตรวจสอบสภาพรถบรรทุก
และความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง โดยจัดเรียงอ้อยให้เป็นระเบียบ มีความ
มั่นคง มัดแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการขนส่ง ตรวจสอบ
สัญญาณไฟฉุกเฉินของรถ การเคาะเศษดินที่ติดล้อรถออกเมื่อออกจากไร่อ้อย
ก่อนข้ึนถนนเพื่อป้องกันความสกปรกบนท้องถนน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น.) 
หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่มีการจราจรติดขัด รวมถึงช่วงเทศกาล ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยของโรงงาน ควบคุมการเข้า-ออกของรถบรรทุกอ้อยให้
เป็นระเบียบและประสานงานขอความร่วมมือจากเกษตรกรในการชะลอการ
ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยการจอดรถในไร่อ้อยและหลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อย
ในช่วงเวลาเร่งด่วนผ่านโรงเรียนและสถานที่ราชการ จนกว่าจะได้รับการ
ประสานงานจากทางโรงงานให้น ารถบรรทุกอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) ประสานงานขอความร่วมมือกับเกษตรกรให้ท าการชะลอการขนส่งอ้อย 
เข้าสู่โรงงานในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยการจอดรถในไร่อ้อยให้ทางโครงการ
ประสานงานกับเกษตรกรหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานช่ัวคราว หากพบว่า
มีรถติดสะสมจ านวนมากบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อบุคคลอื่น และให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของสภาพทาง ก่อนเริ่มขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั้ง 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) กรณีเกิดเหตุเครื่องจักรช ารุดและต้องด าเนินการหยุดการผลิต ให้ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบของโรงงานแจ้งไปยังเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อทราบ และชะลอการน าอ้อย
ส่งเข้าโรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยล้นลานจอดรถบรรทุก
อ้อยของโรงงาน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

  
 
 

   



 

-95- 

ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.4 กำรจัดจรำจรภำยใน
โครงกำร 

1) จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทใน
พื้นที่โครงการและด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ภายหลังน าอ้อยเข้าแท่นเทแล้ว ให้กลับมายังห้องช่ังน้ าหนักเพื่อลงบันทึกน้ าหนัก 
รถบรรทุกจะเคลื่อนย้ายรถออกนอกโครงการทันทีในเลนเส้นทางขาออก 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) อ านวยความสะดวกให้กับชาวไร่ที่ล าเลียงอ้อยสดเข้าสู่โครงการ โดยมีแท่นเท
อ้อยสดจ านวน 5 แท่น จ านวน 2 ชุด (รวมทั้งหมด 10 แท่น) 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7.5 กำรป้องกันอุบัติเหตุ 
จำกรถบรรทุกอ้อย 

1) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดท าป้ายบอกช่องทางในการติดต่อกับทางโรงงานในกรณีฉุกเฉินในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงโรงงานและกระจายครอบคลุมพื้นที่ไร่อ้อยส่งเสริมของทางโรงงาน 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย 
ในโรงงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีมีอ้อยร่วงหล่นปิดเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออกของ
โรงงาน รวมถึงบริเวณปากทางที่เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะ ให้เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยรับแจ้งสายงานจักรกลยานยนต์ของโรงงาน เพื่อขอเครื่องจักร
ในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางทันท ี

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) หากมีเหตุจ าเป็นต้องหยุดรถบนถนนระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือเกิด
อุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนนและให้มีกรวยสีขาวแดงวาง
แสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอดให้ผู้อื่นได้เห็น
อย่างชัดเจนในระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 เมตร 
ทั้งนี้ถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้ชัดเจน
ตลอดเวลาที่รถจอดจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั้งห้ามใช้พื้นที่
ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและอันตรายที่
เกิดกับผู้ใช้ถนนในการสัญจร 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันต้องมีสายรัดอ้อยเพื่อป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น หากมี
อ้อยตกหล่นบนท้องถนนหรือผิดการจราจร ต้องหยุดรถและท าสัญญาณแสดง
ให้ผู้อื่นเห็นชัดเจนและต้องแจ้งให้หัวหน้าโควตาหรือสมาคมชาวไร่อ้อยทราบ
เพื่อท าการขนย้ายออกโดยเร็ว 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทกุ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.5 กำรป้องกันอุบัติเหตุ 
จำกรถบรรทุกอ้อย  
(ต่อ) 

6) ขอความร่วมมือชาวไร่และพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยตรวจสอบสภาพของ
รถบรรทุกและความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง (จัดเรียงอ้อยให้เป็นระเบียบ  
มีความมั่นคง มัดแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการขนส่ง ตรวจสอบ
สัญญาณไฟฉุกเฉินของรถ การเคาะเศษดินที่ติดล้อรถออกเมื่อออกจากไร่อ้อย
ก่อนข้ึนถนนเพื่อป้องกันความสกปรกบนท้องถนน) 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7) จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดและรถเก็บขนอ้อยท่ีตกหล่นบนท้องถนนเพื่อป้องกัน
การเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการถนนสาธารณะรายอื่นและป้องกันความสกปรก
บนท้องถนน โดยออกไปปฏิบัติงานประจ าทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อย 
และกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทันท ี

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดให้มีพนักงานชุดเฉพาะเพื่อคอยดูแลอ านวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
หรือมีอ้อยตกหล่นตามเส้นทาง ให้รีบเอาออกจากเส้นทางการจราจรในบริเวณ
โครงการ และตามเส้นทางการบรรทุกอ้อยในรัศมี 20 กิโลเมตร ตลอด 24 
ช่ัวโมง ในช่วงการหีบอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวตัถุดิบ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7.6 กำรขนส่งกำกน้ ำตำล 1) ก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาการขนส่ง/ซื้อขาย ให้บริษัทที่เข้ามารับกากน้ าตาล 
จากบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ต้องท าการตรวจสภาพรถขนส่งก่อน
ออกเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัยโดย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องท าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง การตรวจสอบรถก่อนออก
เดินทางด้วยสายตา เช่น ล้อรถและยางรถยนต์ ไฟส่องสว่างและส่วนที่ใช้
สะท้อนแสง หน้าต่าง กระจก และที่ปัดน้ าฝน แตร โครงสร้างของรถ ส่วนการ
ท างานของรถและระบบน้ ามันหล่อลื่น ระบบเบรคและเบรคมือ สภาพ
พวงมาลัย เป็นต้น เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออก
เดินทางได้น าไปปฏิบัติ 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดเง่ือนไข/ข้อปฏิบัติส าหรับบริษัทผู้ขนส่ง โดยพนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั้นที่ยังมี 
ผลบังคับใช้อยู่ และต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของโครงการ 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

-ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

7.6 กำรขนส่งกำกน้ ำตำล 
(ต่อ) 

3) ก าหนดให้รถบรรทุกกากน้ าตาลต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ใบอนุญาตขับรถ
ชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรบัรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบ
การขนส่ง 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4) ก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งสารเคมี/กากน้ าตาล/ของเสีย ต้องติดป้ายหมายเลข
โทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถในบริเวณที่เห็นได้
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไม่ปลอดภัย 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) รถบรรทุกกากน้ าตาลหรือสารเคมีที่เป็นของเหลวทุกคันต้องก าหนดเป็นเง่ือนไข
ของสัญญาจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการ 
หกรั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือจากโครงการ 
สู่ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเง่ือนไขที่ก าหนดให้ระงับการขนส่งกากน้ าตาลหรือ
สารเคมี จนกว่าจะได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) กรณีการขนสง่จากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อม
โครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8. ระบบระบำยน้ ำ 1) รวบรวมน้ าฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น้ าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ท่ีมีหลังคา
ปกคลุม พ้ืนท่ีลานเปิดโล่ง ลงสู่รางระบายน้ าฝนและสู่บ่อเก็บกักน้ าดิบ 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ าภายในพื้นที่โครงการแยกระหว่างน้ าฝนและน้ าเสีย 
ก่อนและรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลทราย 

- พื้นทีโ่รงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) โครงการต้องด าเนินการก าจัดวัชพืชและปรับปรุงระบบระบายน้ าใจพื้นที่
โครงการให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 
หรือประมาณเดือนเมษายน 

- ระบบระบายน้ า 
 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) โครงการต้องตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่อหรือรางระบายน้ าฝนและ
บ่อหน่วงน้ าฝนให้สามารถระบายน้ าได้ตามที่ออกแบบไว้ 

- ระบบระบายน้ า 
 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) โครงการต้องท าความสะอาดรางระบายน้ าฝน โดยการลอกตะกอนในรางหรือ
ท่อระบายน้ าของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ระบบระบายน้ า 
 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

9. กำรจัดกำรกำกของเสีย     
9.1 มำตรกำรทั่วไป 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้เป็นผูค้วบคุมดา้นการจดัการของเสียตามที่ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดไว้หรือท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
และสัดส่วนปริมาณของเสียที่น าไป recycle หรือส่งก าจัด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) น าหลักการ 3R มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสียของโครงการ - พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9.2 ขยะจำกส ำนักงำน 1) รวบรวมขยะใส่ในถังอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ก่อนจัดส่งให้เทศบาลต าบล
บางทรายใหญ่หรือหน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยท่ีเกิดจากส านักงาน
เพื่อส่งไปก าจัด เช่น มีถังรองรับขยะ และน าขยะใส่ถุงเก็บขยะ รวมถึงแยก
ประเภทขยะที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดเตรียมภาชนะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดรองรับขยะทั่วไป (เช่น  
ขยะเปียก เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า เป็นต้น) กระจายตามจุดต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
ราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

- พื้นทีโ่รงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดรองรับของเสียรีไซเคิล (เช่น กระดาษ แก้ว 
โลหะ และพลาสติก เป็นต้น) กระจายตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไปโดย
ควบคุมและก ากับดูแลการจัดการของเสียและการขนส่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) จัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียอันตราย (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 
หมึกพิมพ์ เป็นต้น) ให้กระจายตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอต่อปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไป
ก าจัดต่อไป 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

9.3 ผลพลอยได้ซ่ึงถือเป็น
สิ่งปฎิกลูและวสัดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว 

1) ผลพลอยได้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็น
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท าน้ าอ้อยมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 920 
ตัน/วัน โดยโครงการจะท าการวิเคราะห์หาลักษณะประเภทความเป็นอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งเป็นไปวัตถุดิบทดแทนในการจัดท าปุ๋ยหมัก หรือสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นประเภทของ
เสียอันตรายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับ
ไปก าจัด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 

 2) ผลพลอยได้กากน้ าตาล มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 920 ตัน/วัน จะท าการ
รวบรวมในถังกักเก็บกากน้ าตาลจ านวน 8 ถัง ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้
บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ผลพลอยได้ชานอ้อย มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 6,440 ตัน/วัน ล าเลียง 
ผ่านสายพานล าเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน (เช้ือเพลิง) ของโรงไฟฟ้าบริษัท 
โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้วจำก
กระบวนกำรผลิต 

1) รวบรวมกระดาษกรองปนเปื้อนตะกั่ว น้ าปนเปื้อนตะกั่ว บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
พลาสติกใช้แล้ว ไส้กรองน้ ามันเครื่อง วัสดุปนเปื้อนจาระบี ฉนวนกันความร้อน 
น้ ามันเครื่องยนต์ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น เศษเหล็กจากการกลึง บรรจุภัณฑ์ 
ที่ปนเปื้อนน้ ามัน หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระสอบที่ใช้แล้ว จาระบีที่ใช้แล้ว/ 
ของเสียจากการซ่อมบ ารุง และบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือสารอันตรายคงค้าง 
และมีวิธีการจัดการโดยรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้วจำก
กระบวนกำรผลิต  
(ต่อ) 

2) รวบรวมกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า  
โดยจะท าการวิเคราะห์ความเป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องก่อน ก่อนน ากลับไปใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพดิน กรณีผลการ
ตรวจวิเคราะห์กากตะกอนมีค่าเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องส่งกากตะกอนที่
เกิดขึ้นให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน าไปก าจัด
ต่อไป  

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้ขุดลอกตะกอนจากบ่อ Anaerobic Pond โดยก าหนดให้มีขุดลอก
ตะกอนทุกๆ 1 ปี ซึ่งตะกอนที่ออกจากบ่อ Anaerobic Pond จะส่งไปยัง 
Sludge Thickening เพื่อท าการอัดแห้ง และจะส่งวิเคราะห์โดยการสกัดด้วย
วิธี Waste Extraction Test (WET) ตามข้อก าหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ถ้า
พบว่ามีค่าอยูใ่นเกณฑ์ข้อก าหนดจะน าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งของเสียไปก าจัดให้ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่นของของเสียภายในบริ เวณ
โรงงานและระหว่างการขนส่ง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการด าเนินการโครงการ
และสัดส่วนปริมาณของเสียที่น าไป recycle หรือส่งไปก าจัดภายในพื้นที่
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

- พืน้ท่ีโรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

6) การน ากากตะกอนหม้อกรองออกนอกโรงงานต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการ
ต้องท าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่ นในพื้นที่ และ 
ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมทุกปี และให้มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) น าเสนอผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อการด าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา และแผนงาน
พัฒนาอาชีพชุมชน 

- ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ และ
กรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการท าหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น พร้อมชี้แจง
การด าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการด าเนินงานรับ 
ข้อร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7) ให้ความร่วมมือกับประชาชน ผู้น าชุมชน และหน่วยงานราชการในเชิญกลุ่ม
ผู้น าชุมชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
โอกาสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการด าเนินการรวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 
 

    



 

-102- 

ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 8) ก าหนดให้มีโครงการป้ายสวย สื่อสารความเข้าใจจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ หรือแผ่นพับน าเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินการของโครงการที่ผ่านมา เพื่อแจกจ่ายใหป้ระชาชนและบุคคลภายนอก
ได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องด าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไขและป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการด าเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแก่หน่วยงาน ผู้น า
ชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ช้ีแจง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การด าเนินโครงการ และแจ้งผลให้ชุมชนเข้าใจ ซึ่งประสานงาน
ช่องทางสื่อสารกับผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการ เช่น ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น าชุมชนหรือ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชน
โดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ชุมชน เพื่อแจ้ง
ข้ อ มู ล ข่ า วส าร เกี่ ย วกั บ ก ารด า เนิ น ก ารที่ อ าจ ส่ งผ ล กระท บ ห รื อ 
ท าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน/ 
จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของ
หมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสาร
ของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

    

 
 
 
 

    



 

-103- 

ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 12) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ 
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของแรงงานท้องถิ่น เช่น จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ จัดให้มี
การช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น 
กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) ก าหนดให้โครงการจัดท าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงาน
ก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลด าเนินงาน  
โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพ
ชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมเยียน
ชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ 
กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ
การติดตามผลจากการ ด าเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

14) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 7 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชนจากตัวแทน 22 
ชุมชน และผู้แทนโครงการประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 15) ก าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด 
กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก าหนดให้ด าเนินการภายหลัง
การเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ าทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 16) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องท าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม”่(EIA่Monitoring่
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอด
ให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 17) ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
ทุกๆ 2 ป ี

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

      องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี ้

 ก) ผู้แทนภำคประชำชน  จากตัวแทน 22 ชุมชน ประกอบด้วย 
(ก)   เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  

 ชุมชนบ้านหินเหล็กไฟ ชุมชนบ้านสาวเอ ้

 ชุมชนบ้านถาวร      ชุมชนบ้านคูบอน  

            ชุมชน บ้านหนองไผ่             ชุมชนบ้านหนองสนวน 

   

(ข)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง 
            หมู่ 8 บ้านคูบอน 

   

 (ค)  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  หมู่ 6 บ้านโศกนาค          หมู่ 11 บ้านหนองหัวช้าง 
   หมู่ 15 บ้านโศกดู่           หมู่ 16 บ้านสามศิลา 

(ง)  องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 
         หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง            หมู่ 8 บ้านหนองดุม 
         หมู่ 9 บ้านหนองตาด          หมู่ 13 บ้านหนองไผ่ดง 
         หมู่ 16 บ้านเมืองกับ  
  (จ)  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
         หมู่ 6 บ้านโนนเมือง หมู่ 7 บ้านสระบัว 
         หมู่ 8 บ้านสระประค า          หมู่ 9 บ้านหนองดุมน้อย 
         หมู่ 12 บ้านผักกาดหญ้า  
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)     (ง)  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง 
         หมู่ 4 บ้านหนองการะโก 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 ข)  ผู้แทนภำครัฐ ประกอบด้วยตัวแทน 7 หน่วยงาน 
(ก)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(ข)  นายอ าเภอคูเมืองหรือผู้แทน 
(ค) นายอ าเภอแคนดงหรือผู้แทน 
(ง)  อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน 
(จ)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดบุรีรมัย์หรือผู้แทน 
(ฉ) สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน 
(ช)  พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน 

   

ค)  ผู้แทนโครงกำร ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ตัวแทนจากบริษัท บุรีรัมย์ วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด (ฝ่ายส่งเสริม
พัฒนาวัตถุดิบที่ส่งให้กับโครงการ) และผู้จัดการฝ่ายส านักงานและบุคคล
วิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ดงันี ้

   

 (ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอช่ือ 
หรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(ข)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น 
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน 

(ค)  กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตน้ าตาลทรายและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งได้จากการแต่งตั้งโดยผู้จัดการโรงน้ าตาล 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 18)  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี ้
(1) ส ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ
ตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

(2) ให้ข้อมูล ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการ 
มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ ก าหนดแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด าเนินงานใด ๆ เพื่อ 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 (8) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับ
โครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

   

 (9)  จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน    
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 19) ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ดังนี ้

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (1) กรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งและสามารถด ารงต าแหน่งได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

   

 (2) เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู ่ใน
ต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 

   

 20)  กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่
กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารง
ต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจาก
การพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 * ตาย 
* ลาออก 
* เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
* คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งเพราะมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

* เป็นบุคคลล้มละลาย 
* เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
* เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 21) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 22) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่าง
น้อยทุก 3 เดือน แต่หากพบว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
ก าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 23) ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การท าไร่อ้อยให้เกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุน 
การผลิตและเพิ่มผลผลิตตันอ้อยต่อไร่ให้มากขึ้น เช่น วิธีปลูกอ้อยอย่างถูกวิธี 
การใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแทนการใช้สารเคมี การให้น้ าแก่อ้อยที่ประหยัด
และถูกวิธี การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพและวิธีขนส่งที่สะดวกและประหยัด 
เป็นต้น 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ/เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 24) จัดประชุมช้ีแจงให้เกษตรกรและแรงงานเข้าใจผลเสียหายกรณีเผาอ้อย 
เพื่อตัดส่งเข้าโครงการ 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ/เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 25) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน
ของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 26) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการด าเนินการ
ของโครงการเป็นประจ าทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 27) ก าหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังน้ี 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

(1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นจริงโดย
ใช้ราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่าย
จริงตามความจ าเป็น 

(3)  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
 3.1) กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจ า หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การท ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ 
ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้ โดย
ค านวณตามอัตราจ้างข้ันต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่
ได้รับความเสียหาย 

 3.2) กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจ า หากระหว่างการเจ็บป่วยไม่สามารถ
ไปท างานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง  
ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้ 
โดยค านวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันท่ีได้รับความเสียหาย 

(4)  ค่าท าขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิง่แวดล้อม 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11. อำชีวอนำมัยและ 
 ควำมปลอดภัย 

    

11.1 ควำมปลอดภัยท่ัวไป 1) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
โดยมีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ลดช่ัวโมงการท างานของคนงานที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความร้อน และสารเคมี 
ที่เป็นอันตรายให้น้อยลง รวมทั้งท าการหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนหน้าที่ 
การปฏิบัติงานของคนงานดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น แสงสว่าง 
การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้
ชัดเจน หรือป้ายแสดงการช ารุดของอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน เช่น การ
ตรวจวัดระดับเสียง ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจ าทุกวัน พร้อมทั้งด าเนินการ
แก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานภายใน
โครงการอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื้นที่ต่างๆ เช่น
พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ ระบบความปลอดภัยในที่ท างาน การป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าและความร้อน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการ
ปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.1 ควำมปลอดภัยท่ัวไป      
(ต่อ) 

9) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน และโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี 

- หน่วยงานสาธารณสุข 
ในท้องถิ่น 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสุ่มตรวจสอบสุขภาพ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- หน่วยงานสาธารณสุข 
ในท้องถิ่น 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) จัดให้มีชมรมรักษาสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เช่น จัดกิจกรรม
ออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค แข่งขันกีฬาประจ าปี เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (ควำมร้อน) 

1) คัดเลือกคนงานที่ท างานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม รวมทั้งฝึกให้คนงาน
ใหม่คุ้นเคยกับสภาพการท างานที่มีระดับอุณหภูมิสูงเสียก่อนแล้วจึงค่อย
มอบหมายให้ปฏิบัติงานประจ า 

- พนักงานโครงการ/ 
พืน้ท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดเวลาท างานและเวลาพักให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนใน
ร่างกายและอันตรายจากความร้อน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนที่มี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น 
แผนกหม้อไอน้ า แผนกหม้อต้ม หม้อเคี่ยว เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (แสงสว่ำง) 

1) จัดน้ าเย็นและน้ าเกลือแร่ให้พนักงานดื่มเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ าและเกลือแร่ - พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย ถุงมือ ปลอกแขน 
ส าหรับการปฏิบัติงานบริเวณที่มีความร้อน ได้แก่ แผนกหม้อต้ม หม้อเคี่ยว 
เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีแสงสว่างในการท างานอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งหลอดไฟที่มีระดับ 
ความเข้มแสงที่เหมาะสมและควรติดตั้งหลอดไฟกระจายตามจุดต่าง ๆ ของ
โครงการ และจะต้องซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการช ารุด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (แสงสว่ำง) 

4) จัดให้มีความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่ทั่วไปบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ 
ในกระบวนการผลิต บริเวณที่พนักงานต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด
หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างานหรือพื้นที่อื่น  ๆ ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (เสียง) 

1) ก าหนดให้มีเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงรอบพื้นที่ต่อ
เครื่องจักรที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียงควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการท างานใน
แต่ละวัน (Time Weighted Average- TWA) มิให้เกินมาตรฐานที่ก าหนด
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ 
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) 
ซึ่งสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบลเอ และครอบหูลดเสียง (ear 
muffs) ซึ่งสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบลเอ 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4) ก าหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
เสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียงท่ีถูกต้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (สำรเคมี) 

1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดพร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนัง
ควรท าด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า 
“สถานท่ีเก็บสารเคมี” 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5) ควรเก็บสารตามล าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมด 
อายุแล้วต้องท าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื้นที่ต่างๆ เช่น 
พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าบริเวณทีมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารเคมี 
เช่น บริเวณข้อต่อ วาล์ว หรือป๊ัม เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
อันตรายจากของตกหล่น และอันตรายจากสารเคมี  

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ให้ความรู้และชี้แจงอันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (อุบัติเหตุจำก
ไฟฟ้ำ) 

1) ก าหนดให้การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัย 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4) จัดให้มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดให้มีข้อบังคับ/คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดยเปิดเผยใน
บริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7) การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ก าหนดให้มีอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดันไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติงาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8) ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานอ่ืนเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า - พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ก าหนดและดูแลมิให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่ เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้า
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 โวลต์ โดย
ไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เว้นแต่ก าหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าและใช้
เครื่องมือท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร 
ท ำงำน (อุบัติเหตุ 
จำกไฟฟ้ำ) (ต่อ) 

10) จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ท างานที่พนักงานสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อ
ชนิดมีส้น ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) จัดใหม้ีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้งาน รวมทั้งต้องตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีท่ีผู้ผลิตก าหนด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) การซ่อม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ จะต้องใช้ระบบล็อคกุญแจ-
แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) ทุกครั้ง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (กำรขนถ่ำย
กำกน้ ำตำล) 

1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ - พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2) ในระหว่างการขนถ่ายต้องดึงเบรกมือเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของรถและดับ
เครื่องยนต์ ยกเว้นกรณีใช้เครื่องยนต์เป็นตัวฉุดปั๊มขนถ่าย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ในระหว่างการขนถ่ายต้องไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการบุบหรือหกรั่วไหล - พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญรับผิดชอบควบคุมการขนถ่าย
ตลอดเวลา 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ในขณะขนถ่ายจากถังใส่รถบรรทุก ตัวรถควรอยู่ในต าแหน่งบริเวณที่พร้อม 
จะเคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้าหากมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ้น และวาลว์ควบคุม 
การขนถ่ายควรอยู่ในต าแหน่งท่ีควบคุมได้ง่าย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) จัดให้มีรางรวบรวมกากน้ าตาลโดยรอบจุดขนถ่ายกากน้ าตาลเพื่อป้องกัน 
การเกิดการรั่วไหลระหว่างการขนถ่ายไปปนเปื้อนรางระบายน้ าฝนของโครงการ 
โดยให้ท าการสูบกลับใส่ถังเพื่อก าจัดต่อไป 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน (กำรขนถ่ำย
กำกน้ ำตำล) (ต่อ) 

7) การขนส่งทุกครั้งจะต้องมีเอกสารก ากับการขนส่งและเอกสารค าแนะน า 
เกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Material Safety Data Sheet, 
MSDS) ซึ่งมีข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กรณีเกิดอุบัติเหตุอยู่ด้วย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) การกรอกเอกสารก ากับการขนส่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือที่ขนส่ง 
ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวมและข้อควรระวังพิเศษ ซึ่งผู้ส่งต้องรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั้งลงนามก ากับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับกากน้ าตาล ตรวจสอบเอกสารรายช่ือสินค้าว่า
ตรงกับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารก ากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุท่ีจะขนส่ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่งว่าอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยไม่แตกหรือช ารุด
เสียหาย เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ ารถว่ามีครบถ้วนและ 
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากดั 

 11) ตรวจสภาพรถ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุม
ตรวจสภาพรถ เช่น ความดันของลมยาง รอยรั่ว หรือข้อบกพร่องก่อนออกรถ 
หากพบว่าบกพร่องระหว่างการขนส่งควรจอดรถและแก้ไขทันที   

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

12) การเก็บดูแลรถระหว่างการขนส่ง หากมีเหตฉุกเฉินจ าเป็นต้องจอดรถที่ยังมี
กากน้ าตาลอยู่ในรถเป็นเวลานาน ต้องจอดรถในสถานท่ีที่มีผู้ควบคุมดูแล หรือ
ในคลังสินค้ าหรือในโรงงานที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยแจ้ง 
ผู้ควบคุมให้ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกมีอันตรายอย่างไร ถ้าผู้ขับรถไม่อยู่ที่รถ
ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบท่ีอยู่เพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว กรณีที่
ไม่สามารถหาที่จอดฉุกเฉินตามกล่าวข้างต้นได้ ให้จอดรถในที่ส าหรับจอดรถ
โดยทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นสถานท่ีปลอดภัย และต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 13) ก่อนการผลิตในแต่ละฤดูหีบต้องมีการตรวจประสิทธิภาพของถังว่าสามารถ
บรรจุกากน้ าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อ วาล์ว พัดลม 
ลูกลอยระดับของโมลาสและจัดท าระดับถังให้ชัดเจนกับปริมาณที่ควรเก็บ 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ควำมปลอดภัยในกำร 
ท ำงำน (กำรขนถ่ำย
กำกน้ ำตำล) (ต่อ) 

14) แผนกคลังสินค้า (การเก็บและการจ่าย) จัดพนักงานดูแลถังเก็บกากน้ าตาล
โดยควบคุมการจัดเก็บไม่ให้เกินปริมาตรที่ก าหนด ทั้งในส่วนของการควบคุม
การจ่าย First In First Out พร้อมกับตรวจสอบปริมาณถังเก็บกากน้ าตาล 
วันละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 15) จัดท าคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บกากน้ าตาลเพื่อรองรับกรณีถังเก็บ
กากน้ าตาลรั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดและมีการตรวจสอบ
เป็นประจ า พร้อมทั้งจัดท าผังพื้นที่ตัวถังเก็บกากน้ าตาล 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ าตาล - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

16) ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแผนกคลังสินค้าในการตอบโต้ตามแผนการ
รั่วไหลของกากน้ าตาลโดยให้หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นผู้สั่งการในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

17) จัดเตรียมปั๊มดูดเก็บเข้าถัง และจัดเจ้าหน้าที่ยานยนต์พร้อมเครื่องกลตรวจสอบ
ดูแลบริเวณคันคอนกรีตเพื่อป้องกันคันคอนกรีตพัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11.3 อุปกรณ์ป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

1) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพื้นท่ี และเป็นไปตามมาตรฐาน
ของข้อก าหนดของราชการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีหัวจ่ายน้ าดับเพลิง สายฉีดน้ าและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคม ี
ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ และชนิดฮาลอน ติดตั้งในจุดที่เหมาะสมตามลักษณะ
ชนิดของเชื้อเพลิงที่อาจติดไฟ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) โครงการต้องดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับอัคคีภัย 
โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามระเบียบและข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ประสานงานกับหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเตรียมความ
พร้อมและด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การดูแลรักษาและจัดเตรียม
อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

11.3 อุปกรณ์ป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย  
(ต่อ) 

6) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
โดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานท่ีท าให้เกิดประกายไฟ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ดูแลและเตรียมการป้องกันให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของราชการโดยปฏิบัติ
ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ โดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ และให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของราชการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9) ดูแลและควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับจ้างช่วงกระท าการใดๆ ที่อาจ
ท าให้เกิดอัคคีภัยตามวิธีการปฏิบัติเรื่องการป้องกันอันตรายและคุ้มครอง
ความปลอดภัยของบุคลากรภายนอก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (แผนฉุกเฉินแสดงดังรูปที่ 3) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย โดยฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัย
ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

12. สำธำรณสุขและสุขภำพ 1) ก าหนดระยะเวลาการท างานที่เหมาะสม ก าหนดเวลาพักให้พนักงานที่ท างาน
ในพื้นที่ที่มีความร้อน เสียงดัง หรือสารเคมี เพื่อผ่อนคลายความเครียดจาก
การท างาน และเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

- พนักงานฝ่ายผลิต - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงส าหรับพนักงานใหม่
ภายใน 30 วัน และทุก 1 ปี ส าหรับพนักงานประจ าโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
หากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ท าการตรวจโดย
ละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันผล พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่ามีความผิดปกติให้
ย้ายพนักงานที่มีความผิดปกติไปท างานในบริเวณ/แผนกอ่ืนท่ีมีโอกาสได้รับผล
ต่อสุขภาพน้อยกว่า 

- พนักงานท่ัวไป/
พนักงานฝ่ายผลิต 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนด 
สารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

12. สำธำรณสุขและสุขภำพ 
     (ต่อ) 

4) หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้
ท าการตรวจสอบโดยละเอียด พร้อมท้ังหาสาเหตุ หากพบว่ามีความผิดปกติให้
ย้ายพนักงานท่ีมีความผิดปกติไปท างานในบริเวณแผนกอื่นที่ไม่มีโอกาสสัมผัส
กับเสียงดัง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจ าปี โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 
พร้อมระบุอายุของคนงานท่ีท างานในพื้นท่ีนั้น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผล
การตรวจวัดเพือ่เฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

- พนักงานท่ัวไป/
พนักงานฝ่ายผลิต 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หรือส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอคูเมือง ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ประชาสัมพันธ์โครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7) เปิดเผยข้อมูลโดยการแจ้งผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน
ในพื้นที่ได้รับทราบ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

- ชุมชนโดยรอบโรงงาน - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุของโครงการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท า
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ 
โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงที่ 6.1-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถำนที่ด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

12. สำธำรณสุขและสขุภำพ  
     (ต่อ) 

10) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความช านาญ โดยการอบรมป้องกัน  
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรค
ผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและ
จ านวนครั้งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีในกรณีประชาชนเกิดภาวการณเ์จ็บป่วยและ
ผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

13. พ้ืนที่สีเขียว 1) ก าหนดให้โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 34.56 ไร่ หรือร้อยละ 5.47 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ส าหรับพรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพ 
ในการลดมลพิษ เช่น ต้นพิกุล ต้นสนประดิพัทธ์ และต้นยางนา เป็นต้น  
โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ันเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา (รูปที่ 1) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) บ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรรงบประมาณ
การด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ ารุง
ปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธ์ไม้และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ    

(1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(5) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) วัดศิลาเรือง (A1) 
2) โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) 
3) วัดหนองไผ่ (A3) 
4) วัดสาวบ้านเอ้ (A4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี ้
1) ครั้งท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2) ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2.  ระดับเสียง    
- ตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 ช่ัวโมง และระดับเสียง

พื้นฐาน (L90) 
- ตรวจวัดจ านวน 7 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 

1) ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้  (N2) 
3) ริมรั้วโรงงานด้านทิศะวันออก  (N3) 
4) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก  (N4) 
5) บริเวณชุมชนบ้านสาวเอ ้(N5) 
6) บริเวณชุมชนบ้านโนนกลาง (N6) 
7) วัดสาวบ้านเอ้ (N7) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี ้
1)  ครั้งท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3. คุณภำพน้ ำ    
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ 

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ของแข็งละลายน้ า
ทั้งหมด (TDS) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) แบคทีเรีย
กลุ่ ม โคลิฟอร์มทั้ งหมด  (Total Colifrom Bacteria)  
ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนียในหน่วย
ไนโตรเจน (NH3-N) ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส 
(Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮ็กซา
วาเล้นท์ (Cr+6) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) สารหนู (As) 
ซีลีเนียม (Se) ไซยาไนด์ (Cyanide)  

-  ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6)   
1)  คลองลึก (คลองขมิ้น) ห่างจากพื้นที่โครงการ 

ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนอง
ดุมน้อย (SW1) 

2)  คลองขมิ้น หา่งจากพื้นที่โครงการประมาณ 
3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 

3)  คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 
4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3)
  

- ตรวจวัดปลีะ 3 ครั้ง  
(1)  ครั้งท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  
(2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงละลายน้ าตาล (พ.ค..-ส.ค.) 

   (3)  ครั้งท่ี 3 ช่วงปิดหีบ (ก.ย.-พ.ย.)  
 

 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภำพดิน    
(1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
(2) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(3) สารหนู (As)  
(4) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd)  
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
(6) ตะกั่ว (Pb)  
(7) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn)  
(8) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(9) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ าได้ (Ni) 

- บริเวณพื้นที ่ที ่ก าหนดให้ปลูกอ้อยหรือพื ้นที่ 
สีเขียวของโครงการ จ านวน 4 จุด (รูปที่ 7) 

- 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ ระดับ 
ความลึก 5 และ 15 เซนติเมตร 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

(10) ซีลีเนียม (Se) 
(11) อัตราความสามารถในการดดูซับธาตุโซเดียม (SAR) 
(12) ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC) 

   

5. กำรคมนำคมขนส่ง 
(1) บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของ

โครงการ พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ 

 
- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการ

ขนส่ง 

 
- จัดท าสรุปผลทุก 1 เดือน  

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 

6. กำรบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหต ุ
(2) ลักษณะการเกดิ 
(3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
(5) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกดิซ้ า 
(6) ท าการบันทึกสถิติอุบัตเิหตุแบ่งเปน็ 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกนิ 3 วัน สูญเสีย 
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   
- พื้นทีเ่ขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัตเิหตตุลอดระยะเวลาด าเนินการ 

และจัดท ารายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. สังคม-เศรษฐกิจ    
7.1 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตามและ

มาตรการป้องกันการเกิดซ้ าจากภายในโครงการและชุมชน
ภายนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ - รวบรวมปลีะ 1 ครั้ง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7.2 จัดให้มีการศึกษาส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความ
คิดเห็นของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้ง
ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีทางสิ่ งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ ง  ในช่วง 
ฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย) 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8. กำรประชำสัมสมัพันธ์และกำรมสี่วนร่วมของประชำชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการด าเนินการร่วมกับชุมชนใน

พื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ 

 
- จัดท ารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภำพอำกำศ 
(1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(5) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(6) ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 

1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้ำงถึงรูปที่ 4) 

1) วัดศิลาเรือง (A1) 
2) โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) 
3) วัดหนองไผ่ (A3) 
4) วัดสาวบ้านเอ้ (A4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย(ธ.ค-เม.ย.)  
(2) ครั้งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อยหรือช่วง

ละลายน้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 

จ ากัด 

2. ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสยีงท่ัวไป (Leq 24 hrs) 
(2) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90)  
(3) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวนักลางคืน (Ldn) 
(4) ค่าระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) 
(5) ระดับเสียงรบกวนในบริเวณพืน้ที่ศึกษา 

 
- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้ำงถึงรูปที่ 5) 

1) ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (N2) 
3) ริมรั้วโรงงานด้านทิศะวันออก (N3) 
4) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N4) 
5) บริเวณชุมชนบ้านหนองไผ่ (N5) 
6) บริเวณชุมชนบ้านโนนกลาง (N6) 
7) บริเวณชุมชนบ้านหินเหล็กไฟ (N7) 
8) วัดสาวบ้านเอ้ (N8) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  
(2) ครั้งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อยหรือช่วง

ละลายน้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) 
 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 

จ ากัด 

3. คุณภำพน้ ำ    
3.1 ตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง 

(1) ความเปน็กรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO) 
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) น้ ามันและไขมัน 
(6) ค่าทีดีเอส (TDS)  

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง  
 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง (ต่อ) 
(7) คลอไรด์ (Cl-)  
(8) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR)  
(9) ซีโอดี (COD) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง  
 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเสีย/น้ ำทิ้ง 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(6) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(7) อัลคาลินติี้ (Alkalinity)  
(8) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) ซีโอดี (COD) 
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
(16) ตะกั่ว (Pb)  

-  ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ดังนี ้(รูปที่ 8) 
(1) น้ าเสียบริเวณ Equalization Pond 
(2) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วบรเิวณบ่อ Water 

Hyacinth Pond 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลีเนียม (Se) 
(21) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ตรวจวัดคุณภำพน้ ำผิวดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ค่าทีดีเอส(TDS)  
(6) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Colifrom Bacteria) 
(8) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)   
(10) ทองแดง (Cu)  
(11) นิกเกิล (Ni) 
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนดิเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
(16) ตะกั่ว (Pb)  

-  ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ดังนี้ (อ้ำงถึงรูปที่ 6) 
1)  คลองลึก (คลองขมิ้น) ห่างจากพื้นที่โครงการ 

ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองดุม
น้อย (SW1) 

2)  คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 
3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 

3)  คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 
4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3) 

- ตรวจวัดปลีะ 3 ครั้ง  
(1)  ครั้งท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย  
      (ธ.ค.-เม.ย.)  
(2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงละลายน้ าตาล (พ.ค.-ส.ค.) 
(3)  ครั้งท่ี 3 ช่วงปิดหีบ (ก.ย.-พ.ย.)  

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลีเนียม (Se) 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ตรวจวัดคุณภำพน้ ำใต้ดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(3) คลอไรด์ (Cl)  
(4) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
(5) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness)  
(6) ซีโอดี (COD)  
(7) ไนเตรต (NO3)  
(8) ซัลเฟต (SO4)  
(9) เหล็ก (Fe) 
(10) แคดเมียม (Cd)  
(11) ตะกั่ว (Pb)   
(12) สารหนู (As)  
(13) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(14) แมงกานีส (Mn)  
(15) ปรอท (Hg)  
(16) นิกเกิล (Ni)  
(17) ซีลีเนียม (Se) 

- ตรวจวัดน้ าใตด้ินจากบ่อสังเกตการณ์ 4 สถาน ี
(อ้ำงถึงรูปที่ 8) 
(1) บริเวณทิศเหนือข้างอาคารโรงกลึง (UW1) 
(2) บริเวศทิศตะวันตกบ่อน้ าคอนเดนเสท (UW2) 
(3) บริเวศทิศตะวันออก บ่อ Anarobic Pond 

No.10 (UW3) 
(4) พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ บ่อ Polishing Pond 

No.1 (UW4) 
 

- ตรวจวัดปลีะ 3 ครั้ง  
(1)  ครั้งท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย  
      (ธ.ค.-เม.ย.)  
(2)  ครั้งท่ี 2 ช่วงละลายน้ าตาล (พ.ค.-ส.ค.) 
(3)  ครั้งท่ี 3 ช่วงปิดหีบ (ก.ย.-พ.ย.) 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

3.5 กำรใช้น้ ำ 

(1) จดบันทึกปริมาณน้ าประปาที่รับมาจากเทศบาลเป็น
ประจ าทุกเดือน 

(2) จดบันทึกปริมาณการสูบน้ าบาดาลแต่ละบ่อที่
น ามาใช้ในกิจกรรมของโครงการ 

(3) รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิต 
(แยกเป็นน้ าดิบ น้ าประปา และน้ า RO) และจัดท า
รายงานสรุปปริมาณการใช้น้ ารายเดือน 

 
- พื้นที่โรงงาน 

 

- บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน 
 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. กำรจัดกำรของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก

การด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสีย
ที่น าไป recycle หรือส่งไปก าจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ 
กากของเสียที่เกิดจากการด าเนินโครงการเป็นราย
เดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
- พื้นที่โรงงาน 

 

- บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน 
 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

5. กำรจัดกำรกำกตะกอนหม้อกรอง 
(1) ปริมาณความช้ืนและสิ่งที่ระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค่าการน าไฟฟ้า (EC :Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพแทสเซียม (total K2O)  

 
- กากตะกอนหม้อกรองจากระบวนการผลิตของ

โครงการ 

 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ระยะช่วงฤดูหีบออ้ย 

(ธันวาคม-มีนาคม) 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 

จ ากัด 

(9) สารหนู (Arsenic)  
(10) แคดเมียม (Cadmium) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนต์ (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Copper)  
(13) ตะกั่ว (Lead)  
(14) ปรอท (Mercury)  
(15) นิกเกิล (Nickel) 
(16) ซีลีเนียม (Selenium)  
(17) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. คุณภำพดิน 
(1) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
(2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(3) สารหนู (As)  
(4) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมยีม (Cd)  
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(6) ตะกั่ว (Pb)  
(7) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Mn)  

- บริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ จ านวน 5 จุด 
(อ้ำงถึงรูปที่ 7) 
(1)  พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ บริเวณอาคาร  

 สิ่งแวดล้อม (S1) 
(2)  พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตก บริเวณบ่อน้ า 

 คอนเดนเสท (S2) 
(3)  พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ บริเวณ Polish   

 Pond No.2 (S3) 

    
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 

จ ากัด 
 
 

(8) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(9) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ าได้ (Ni)  
(10) ซีลีเนียม (Se)  
(11) อัตราความสามารถในการดดูซับธาตุโซเดียม (SAR)  
(12) ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC) 
(13) ค่าพีเอช (pH) 
(14) ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC)  
(15) ศักยภาพการเกิดออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation 

Reduction potential)  

(4)  พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก บริเวณบ่อ  
 Anarobic Pond No.10 (S4) 

(5)  พื้นที่สีเขียว บริเวณบ่อ Waste water  
 receiving Pond (S5) 

 
 
 

 

  

7. อำชีวอนำมัยและปลอดภัย    
7.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจ านวน 4 จุด  
(1) บริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) บริเวณชุดลูกหีบ 
(3) บริเวณจัดเก็บและเตรยีมปูนขาว 
(4) บริเวณระบบสายพานล าเลียงชานอ้อยจาก

โรงงานน้ าตาลไปโรงไฟฟ้า 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย  

(ธ.ค-เม.ย.)  
(2) ครั้งท่ี 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อยหรือช่วง

ละลายน้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7.2 ระดับเสียง 
(1) ระดับเสยีงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน  
(2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสมัผัสเสยีงดัง 

จ านวน 4 จุด ดังนี้  
(1) บริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) บริเวณชุดลูกหีบ 
(3) บริเวณอาคารหม้อต้ม 
(4) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อป่ัน 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย(ธ.ค-เม.ย.) 
ตรวจในเดือนเมษายน  

(2) ครั้งที่  2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อยหรือช่วง 
ละลายน้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) ตรวจใน
เดือนพฤษภาคม 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 

จ ากัด 

(3)  Noise Contour - พื้นที่อาคารผลติ - ภายหลังเพิ่มก าลังการผลิตภายใน 6 เดือน  
และทบทวนทุก 3 ปี 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

(4)  ระดับเสียงที่ ลู กจ้ างสัมผัสเสียงดั งเฉลี่ ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน (TWA) 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง
จากพนักงานที่ท างานบริเวณพื้นที่ 4 จุด ดังนี้  
(1) พนักงานท่ีท างานบริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) พนักงานท่ีท างานบริเวณชุดลูกหีบ 
(3) พนักงานที่ท างานบริเวณอาคารหม้อต้ม 
(4) พนักงานที่ท างานบริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/

หม้อปั่น 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
(1) ครั้งที่  1 ในช่วงฤดู เปิดหีบอ้อย (ธ.ค-

เม.ย.) ตรวจในเดือนเมษายน โดยตรวจ 
12 ช่ัวโมง ตามระยะเวลาการท างาน 

(2) ครั้งที่  2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อยหรือช่วง
ละลายน้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) ตรวจใน
เดือนพฤษภาคม โดยตรวจ 8 ช่ัวโมง 
ตามระยะเวลาการท างาน 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

7.3 ความร้อน 
ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติ งาน (Heat stress 
index ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัดจ านวน 3 จุด ดังนี ้

(1) บริเวณชุดลูกหีบ 
(2) บริเวณอาคารหม้อต้ม 
(3) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(1) ครั้ งที่  1 ในช่วงฤดู เปิดหีบอ้อย (ธ.ค-
เม.ย.) ตรวจในเดือนเมษายน 

(2) ครั้ งที่  2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อยหรือช่วง
ละลายน้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) ตรวจใน
เดือนพฤษภาคม 

 
-  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรีัมย์ 

จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7.4  การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

และจัดท ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
-  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรีัมย์ 

จ ากัด 

(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ า 
(6) ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   

8. สำธำรณสุขและสขุภำพ    
-  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรีัมย์ 

จ ากัด 
8.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ าตาลในเลือด ตรวจการท างานของตับ 
ตรวจการท างานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าท างาน และพนักงาน
ประจ า ปีละ 1 ครั้ง 
 

8.2  ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
(1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการท างานของปอด 
(2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการไดย้ิน 
(3) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ตามดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 
- พนักงานส่วนผลติ / ตามความเสีย่ง 

   
-  ตามจ านวนช่ัวโมงท างานสะสมของพนักงาน

หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
 

 
-  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรรีัมย์ 

จ ากัด 

8.3  รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ป ี

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

8.4  รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์ บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผูป้่วยเป็นประจ าทุกปี - บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 
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ตำรำงท่ี 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่ำงๆ สถำนที่ตรวจสอบ ควำมถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9. ระบบป้องกันอัคคีภัย    
9.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

- จุดที่มีการติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
โครงการ 

- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก าหนด - บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

9.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานสรุปผลปีละ  
1 ครั้ง 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

10. สังคม-เศรษฐกิจ    
10.1 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตาม

และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ าจากภายในโครงการ
และชุมชนภายนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ - รวบรวมปลีะ 1 ครั้ง - บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

10.2 จัดให้มีการศึกษาส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และ
ความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบ
และชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนี
ทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั้งส ารวจ ความ
คิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และตัวแทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดท ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง 
ฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย) 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 

11. กำรประชำสัมสมัพันธ์และกำรมสี่วนร่วมของ
ประชำชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการด าเนินการร่วมกับชุมชนใน

พื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
 

- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ 

 
 

- จัดท ารายงานทุก 6 เดือน 

 
 

- บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรมัย์ 
จ ากัด 
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รูปที่ 1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพ้ืนที่โครงการ   
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

 
 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแลว้ด าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภำยใน 1 วัน 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบทันท ี

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภำยใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด าเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งกลับ 
ผู้ร้องเรียน ภำยใน 7 วัน  

-  ส านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
    ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/CSR 

หมายเลขโทรศัพท์ : 044-659-020 
ต่อ 114 

-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) : 
opicsrbrr@gmail.com 

-เว็บไซต์ โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย ์
http://www.buriramsugar.com/  

-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  

 

ไม่ได้มีสาเหตจุากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด าเนินการแก้ไขหรือควบคุมปญัหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก าหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด าเนินการ (1-2 วันท ำกำร) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก าหนดมาตรการเร่งด่วน
ภำยใน 1-2 วันท ำกำร 

 
 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนและ 
วิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แจ้งผล/น าเสนอการแก้ไข 
ปัญหาในการประชมุ 

แจ้งผล 
 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 
แก้ไขเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า  
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ผู้เห็นเหตุกำรณ ์
หัวหน้ำกะ 

(ผจก.ฝ่ำยวิศวกรรม) 

ผู้สั่งกำรในที่เกิดเหต ุ
(ผจก.ฝ่ำยควำมปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม) 

ผู้อ ำนวยกำร 
ภำวะฉุกเฉิน 

(ผู้จัดกำรโรงงำน) 

ทีมอพยพ 
(ผจก.ฝ่ำยบุคคล) 

ผู้ประสำนงำน 
หน่วยงำนภำยนอก/ทีมประชำสัมพันธภ์ำวะฉุกเฉิน 

(ผจก.ฝ่ำยชุมชนสัมพันธ์) 

       

รูปที่ 3 แผนปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ   
 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือกดสัญญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติ

หรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะ
ฉุ ก เฉิ น นั้ น ห ากท าได้  ถ้ า ไม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ให้ปิดกั้นพื้นที่และแจ้งเตือน
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉกุเฉิน 

ยกเลิกสัญญาณเตือนภัย 

เข้ำสู่ปฏบิัติตำมแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคุมสถานะการเดินเครื่องให้เป็นปกติ 
และปลอดภัย 

แจ้งพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ประกาศแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบทราบ 

แจ้งพนักงานหลังจากสถานการณ์ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกต ิ

จัดตั้งจุดสั่งการภาวะฉุกเฉิน และแจ้ง
ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินสั่งการทีมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินปฎิบัติหน้าที ่

ไม่ใช่ 

ใช ่

ประสานร้องขอความชว่ยเหลอื 
จากหนว่ยงานภายนอก 

 ควบคุมสถานการณ์ 

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกู้ภัย 
เพื่อค้นหาผู้สูญหาย (ถ้ามี) 

ฟื้นฟูและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมได้ 

ฝ่ายบุคคลประกาศพร้อม 
กดสัญญาญเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

แจ้งให้ผู้อพยพรอที่จุดรวมพลจนกว่า 
จะได้รับการยืนยนัจากผู้อ านวยการ 
ภาวะฉุกเฉินว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ 

ภาวะปกติแล้ว 

แจ้งผู้อพยพรอฟังประกาศ และให้การ
สนับสนุนหากมีการร้องขอตามความจ าเป็น 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานภายนอก  

ไม่ใช่  (ยอดไม่ครบ) 

ใช่ (ยอดครบ) 
 

บันทึกสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข 
เพื่อไม่ให้เกิดซ้ า 

รายงานผลให้ 
ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินทราบ 

ควบคุมสถานการณ ์
ควบคุมได้ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เข้ำสู่ปฏบิัติตำมแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคุมไม่ได้ 

1. แจ้งทีมประชาสัมพันธ์ภาวะฉุกเฉิน  
2. จัดตั้งห้องบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 

ตามคู่มือการสื่อสาร 
3. ควบคุมสั่งการระงับเหตุ ประเมินผล

สถานการณ์และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเป็นระยะ 

เข้ำสู่ปฏบิัติตำมแผนฉุกเฉินระดับที่ 3 

ควบคุมไม่ได้ 

สอบสวน/วิเคราะห์สาเหตุ 

จัดท ารายงานชี้แจงความเสียหาย 

 

หน่วยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อ าเภอ  
และราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง เช่น 

อ าเภอใกล้เคียง เป็นต้น
ต้น

 

ผอ.ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
(นายอ าเภอคูเมือง) 

ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดบุรีรัมย ์
โทร  044-666563 

หน่วยงำนดบัเพลิง จ.บุรีรัมย ์
โทร  199, 044-666556-9 

ควบคุมสถานการณ์ 

สามารถควบคุมได้ 

 
การอพยพเรียบร้อยหรือไม ่

 สถำนีต ำรวจ 
1. สถานีต ารวจภูธรหินเหล็กไฟ        โทร. 0-4465-9081 
2. สถานีต ารวจภูธรคูเมือง              โทร. 0-4469-9115 
3. สถานีต ารวจภูธรแคนดง             โทร. 0-4461-6711 

 

 สถำนพยำบำล 
1. โรงพยาบาลอ าเภอคูเมือง  โทร 0-4469-9238 
2. โรงพยาบาลแคนดง         โทร. 0-4419-3117 

 
  
 

 หน่วยงำนดับเพลิง 
1. สถานีดับเพลิง ทต.หินเหล็กไฟ  โทร. 0-4469-9073 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบล 
     หินเหล็กไฟ 

 โทร. 0-4478-0104  

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง  โทร. 0-4466-6320 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง 

 โทร. 0-4460-5025 
 โทร. 0-4478-0102  
 โทร. 0-4419-3069 
 

 

แจ้งรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด 
ให้ทีมสนับสนุนทราบ 

ผู้น าทางท าการอพยพพนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่จุดรวมพล 

พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อ 

tel:044699073
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รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน  
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน (monitoring well)  
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ 
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ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
หน่วยงำน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสำร อีเมลล ์

เจ้ำของโครงกำร : บริษัท โรงงำนน้ ำตำลบุรีรัมย์ จ ำกัด 
1.  คุณภานุวัฒน์  วงษ์แก้ว 

 (วิศวกรอาวุโส) 
2.  คุณสาลินี  เงินประโคน 

 (หัวหน้าแผนกบริหาร  
 คุณภาพและสิ่งแวดล้อม) 
 

เลขท่ี 237 หมู่ที่ 2  
ต าบลหินเหล็กไฟ  
อ าเภอคูเมือง  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31190 

โทรศัพท์: 
1. 0-446-59020-3 ต่อ 148 
2. 0-446-59020-3 ต่อ 138 
 

1. panuwat.wong@buriramsugar.com 
2. star-sara-9@hotmail.com 

ที่ปรึกษำ : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ำกัด 
1.  คุณมนทิรา  มุงสูงเนิน 

 (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
2.  คุณณัฐธดิา  จันทรมนตร ี

 (ด้านการมสี่วนร่วม) 
 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : 0-2373-7799 
โทรสาร : 0-2373-7979 
 

1. montira.m@tet1995.com 
2. nattida.c@tet1995.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


