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เอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที ่2) 
ต่อการจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

ตั้งอยู่ที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. บทนํา 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม การใช้ชีวมวลเหลือทิ้งจากการเกษตรในการผลิตไฟฟ้า 
จึงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ชีวมวลที่เหลือทิ้งจากการเกษตรจากพืชเศรษฐกิจของประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ของกระทรวงพลังงาน เพ่ือกําหนด
กรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ แผนน้ีมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมแหล่งพลังงานภายในประเทศ และลดการพ่ึงพาแหล่งพลังงานหลัก  
อันได้แก่ พลังงานจากเช้ือเพลิง ฟอสซิล โดยกําหนดสัดส่วนกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือกเป็นร้อยละ 25 ภายในระยะ 10 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ปัจจุบันประเทศไทยใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84 
ซึ่งเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ใช้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 71 ของกําลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ และถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 13 ของกําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ในแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้าจึงมีแนวทางลดการพ่ึงพิงแหล่งพลังงานฟอสซิล และเพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 
ดังน้ันจึงมีการพัฒนาการศึกษาพลังงานทดแทน ค้นคว้า ทดสอบ และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่
พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  
มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม ทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม การติดตามความก้าวหน้าและ
ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อเช้ือเพลิงที่ได้
จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากชานอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า และเศษเหลือทิ้งจากการเกษตร เป็นต้น  
เหล่าน้ีใช้เผาให้ความร้อนได้ เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพแบบของแข็ง และพลังงานความร้อนสามารถนํามาผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยเหตุที่ประเทศไทยทําการเกษตรอย่างกว้างขวาง วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แกลบ  
ขี้เลื่อย กากชานอ้อย และกากมะพร้าว ซึ่งมีอยู่จาํนวนมาก  

 ทั้งน้ี โครงการฯ ดําเนินการในที่ ดินของโรงงานผลิตนํ้าตาลของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด  
การดําเนินโครงการฯ น้ี นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นคง
ทางสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า อีกทั้งโครงการฯ ใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง (ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาล) เพ่ือผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตนํ้าตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย ดังน้ันบริษัทฯ  
จึงได้ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า (Steam Turbine Generator ; STGs) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่ กังหันไอนํ้าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ 
จํานวน 2 ชุด และกังหันไอนํ้าแบบควบแน่นทั้งหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาดกําลังการผลิต  
10 เมกะวัตต์ จํานวน 3 ชุด และหม้อไอนํ้า (Boiler) ขนาดกําลังการผลิต 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด  
เพ่ือผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า โดยบางส่วนจะส่งให้โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล บางส่วนจะจําหน่าย
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ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งน้ี การดําเนินงานผลิตไฟฟ้าจะใช้ชานอ้อยที่ได้จากโรงงานผลิตนํ้าตาลเป็น
เช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียวเท่าน้ัน  

 จากรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ 
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) 
ได้กําหนดให้ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะ 
มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับยกเว้น ต้องไม่ใช่ที่ต้ังอยู่
พ้ืนที่ดังต่อไปน้ี (1) พ้ืนที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าช้ัน 1 และชั้น 2 
(2) พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี (4) พ้ืนที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี (5) 
พ้ืนที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในขั้นขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือในข้ันขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี ให้เสนอต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบ
ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้างเมื่อประกอบกิจการหรือในข้ันตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี 
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังน้ัน
บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เพ่ือเสนอต่อ สผ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  

1.2  วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทํารายงาน ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ กระบวนการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มลพิษและ
การควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนดําเนินโครงการ ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษาภายหลังดําเนินโครงการในอนาคต อีกทั้งใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือกําหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือกใน
แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และทําให้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความ
ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

 4)   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและช่วงระยะดําเนินการที่มีต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน 
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 5) เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและการดําเนินโครงการที่มีต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ต้ังโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง
จํากัด ต้ังอยู่ที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีขนาดพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 
83.43 ไร่ หรือ 133,480 ตารางเมตร ซึ่งในบริเวณที่ต้ังของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีความเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากโรงไฟฟ้าชีวมวลต้ังอยู่ในพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยแยกพ้ืนที่
บางส่วนให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล และมกีารใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน ดังน้ันสามารถ
แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่ส่วนหน่ึงของโรงงาน 
ผลิต นํ้าตาล  ดังรูปที่  2 .1-1  สําหรับ พ้ืนที่ โดยรอบที่ ต้ั งหรืออาณาเขตพ้ืนที่ ของโรงไฟฟ้าชีวมวล  
มีรายละเอียดดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ่อพักนํ้าทิ้งของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาคารหอหล่อเย็นของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พ้ืนที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) 

2.2 รายละเอียดการใชป้ระโยชน์พืน้ที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 

 เน่ืองจากในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวลมีกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับกระบวนการผลิตนํ้าตาลและประกอบกับ
พ้ืนที่ต้ังอยู่ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาล ดังน้ันในการจัดวางผังอาคารสําหรับติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ ์
รวมทั้งอาคารท่ีทําการและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยลักษณะการออกแบบเพ่ือจัดวางผังอาคารและ
เครื่องจักรอุปกรณ์ จะคํานึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย หลักเกณฑ์ตามการควบคุม
ของกฎหมายอาคารกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นสําคัญ โดยเฉพาะเครื่องจักรหลักที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ
ทางเสียงทั้งในกิจกรรมการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า เช่น เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า (Steam 
turbine) ได้ออกแบบให้ติดต้ังไว้ภายในตัวอาคาร เป็นต้น นอกจากน้ี ได้คํานึงถึงทิศทางลมในการกําหนด
ตําแหน่งของปล่องระบายอากาศ เพ่ือควบคุมการกระจายตัวของมลสารที่ถูกระบายออก โดยในพ้ืนที่โรงงาน 
ผลิตนํ้าตาลทรายมีพ้ืนที่รวมประมาณ 589.18 ไร่ ส่วนที่เป็นของโรงงานผลิตนํ้าตาลประมาณ 505.75 ไร่ และ
พ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลประมาณ 83.43 ไร่ ผังบริเวณแสดงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินของโครงการแสดงดัง
รปูที่ 2.2-1 สําหรับสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการแสดงดังตารางที่ 2.2-1  
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ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ 
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ี 
ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 

1. บริเวณหม้อไอน้ํา 1 1,440 0.90 1.08 
2. บริเวณหม้อไอน้ํา 2 1,440 0.90 1.08 
3. บริเวณหม้อไอน้ํา 3 1,440 0.90 1.08 
4. บริเวณหม้อไอน้ํา 4 1,440 0.90 1.08 
5. พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย 70,330 43.96 52.69 
6. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 1 1,710 1.07 1.28 
7. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 2 1,710 1.07 1.28 
8. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 3 1,710 1.07 1.28 
9. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 4 1,710 1.07 1.28 
10. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 1 1,950 1.22 1.46 
11. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 2 1,950 1.22 1.46 
12. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 1 400 0.25 0.30 
13. อาคารผลิตไฟฟ้า 1 720 0.45 0.54 
14. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 2 400 0.25 0.30 
15. อาคารผลิตไฟฟ้า 2 720 0.45 0.54 
16. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 3 255 0.16 0.19 
17. อาคารผลิตไฟฟ้า 3 460 0.29 0.34 
18. ถังข้ีเถ้า 580 0.36 0.43 
19. พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า 1,800 1.13 1.35 
20. บ่อดักน้ําชะขี้เถ้าและกองชานอ้อย  1,991 1.24 1.49 
21. พ้ืนท่ีหอหล่อเย็น 1,495 0.93 1.12 
22. ส่วนงานผลิตน้ํา 1,645 1.03 1.23 
23. หน่วยงานซ่อมบํารุง 1,120 0.70 0.84 
24. ส่วนงานเก็บสารเคมี 290 0.18 0.22 
25. บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงท่ี 2 1,554 0.97 1.17 
26. พ้ืนท่ีสีเขียว 18,608 11.63 13.94 
27. พ้ืนท่ีว่างรอการใช้ประโยชน์ และอื่น ๆ 14,612 9.13 10.95 

รวมพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 133,480 83.43 100 
ที่มา : บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2.1-1 รปูที่ต้ังโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 2.2-1 ผงัการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล  
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2.3 เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต 

1) เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

  รปูแบบการเดินเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าตามรูปแบบการดําเนินการ (mode 
of operation) ของโครงการ จะใช้ระบบพลังงานร่วมแบบกังหันไอนํ้า ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน 
ไอนํ้า (Stream Turbine Generator; STGs) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กังหันไอนํ้าแบบความดัน
ย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด และกังหันไอนํ้าแบบ
ควบแน่นทั้งหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ จํานวน 3 ชุด และ 
หม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด รายละเอียดเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแสดงดัง
ตารางที่ 2.3-1  

ตารางที่ 2.3-1 จาํนวนเครื่องจักรและอุปกรณ์หลกัของโครงการ 
ชนิดเครื่องจักร ขนาด 

จํานวน  
(ชุด) 

1. หม้อไอน้ํา  ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง 4 
2. เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ํา 

- แบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) 
- แบบควบแน่นท้ังหมด ( Fully Condensing Turbine) 

 
25 เมกะวัตต์ 
10 เมกะวัตต์ 

 
2 
3 

3. เคร่ืองควบแน่น - 3 

4. หอหล่อเย็น  
1,200 ลบ.ม./ชม. 2 
2,600 ลบ.ม./ชม. 3 

5. หม้อไอน้ํา 120 ตัน/ชม. 4 
6. ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) - 4 
7. สายพานลําเลียงเถ้า - 4 
8. ระบบผลิตน้ําประปา 100 ลบ.ม./ชม. 1 
9. ระบบผลิตน้ําอ่อน (Nano filtration system) 20 ลบ.ม./ชม. 1 
10. ระบบผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ RO (Reverse Osmosis System) 13.5 ลบ.ม./ชม. 1 
11. ระบบผลิตน้ําบริสุทธ์ิ (Rasin System) 6 ลบ.ม./ชม. 1 

ที่มา : บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 

2) กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

 รูปแบบแผนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) หลักการทํางานของกังหัน 
ไอนํ้าใช้หลักการขยายตัวของไอนํ้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูงๆ ผ่านกังหันไอนํ้าที่มีต่อแกนร่วมกับแกนของ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2.3-1 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 2.1)  การลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา สําหรับการใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อยจะนําเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ําโดยตรงด้วยระบบสายพานลําเลียง (Belt 
Conveyer) ในการทํางานในกรณีที่มีปริมาณชานอ้อยมากเกินความต้องการใช้งานสําหรับหม้อไอนํ้าจะ
ลําเลียงไปเก็บไว้ที่พ้ืนที่ลานกองเก็บชานอ้อย/สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม/ส่วนงานอัดเม็ด 
ชานอ้อย ต่อไป โดยใช้ระบบสายพานลําเลียง ส่วนในช่วงขายไฟ (ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม)  
ซึ่งจะไม่มีชานอ้อยจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงนํ้าตาลเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงน้ัน จะใช้ชานอ้อยจาก
พ้ืนที่ลานกองชานอ้อย/สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม/ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย ของโครงการผ่าน
สายพานลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าต่อไป 
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 2.2)  กระบวนการผลิตไอน้ํา  

   การเร่ิมเดินเคร่ืองจะจุดเตาในห้องเผาไหม้จากช่องจุดเช้ือเพลิง จากน้ันจะทําการเปิดพัดลม
ดูดอากาศเข้าสู่เตาและเปิดพัดลมระบายอากาศเสียออกตามลําดับ แล้วจึงป้อนเช้ือเพลิงให้มีปริมาณสมดุลกับ
ปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไป 

 (1)  ระบบการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ อุปกรณ์ในการเผาไหม้แบบตะกรับ (stoker)  
มีลักษณะเป็นตะกรับเหล็กทนไฟที่หล่อขึ้นมาให้มีช่องว่างจํานวนมากเพ่ือให้อากาศสําหรับการเผาไหม้ไหล
ผ่านพ้ืนที่รองรับเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงจะเริม่เผาไหม้ระหว่างที่เช้ือเพลิงลอยอยู่ในห้องเผาไหม้ ซึ่งถูกป้อนโดย
ลมและเผาไหม้ต่อจนสมบูรณ์ เมื่อเช้ือเพลิงเริ่มเผาไหม้ระหว่างที่เช้ือเพลิงลอยอยู่ในห้องเผาไหม้ ซึ่งถูกป้อน
ด้วยลมและเผาไหม้ต่อจนสมบูรณ์ เมื่อตกลงบนตะแกรงที่ระบายความร้อนด้วยนํ้า 

ทั้งน้ี ในกระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิและอากาศส่วนเกินตามค่า 
การออกแบบ โดยในระหว่างการเผาไหม้มีการพ่นอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทางช่องอัดอากาศด้านล่างโดยใช้
พัดลมหลัก (Force Draft Fan) ทําหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่าน Economizer ที่อยู่ในช่อง
อากาศเสียเพ่ืออุ่นอากาศให้ร้อน อากาศนี้จะถูกอัดผ่านช่องอัดอากาศด้วยปริมาณเกินความต้องการในการ 
เผาไหม้ (Excess Air) ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้วยังเป็นการหล่อเย็นตะกรับเพ่ือไม่ให้หลอมละลาย 
ขณะเดียวกันยังเป็นการเพ่ิมอุณภูมิอากาศทําให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้ดีขึ้นด้วย เรียกว่า อากาศ 
ปฐมภูมิ นอกจากน้ี ยังมีอากาศอีกส่วนหน่ึงเรียกว่า อากาศทุติยภูมิ ซึ่งปล่อยเข้าเหนือตะกรับ (Overfire Air) 
ภายในห้องเผาไหม้เพ่ือเพ่ิมอากาศให้มากพอ (Excess Air) สําหรับเผาไหม้สารอินทรีย์ที่คงเหลือจากการ 
เผาไหม้แผงตะกรับและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของส่วนระเหยและ
คาร์บอนคงที่ ทําให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์และลอยตัวขึ้นสูงในห้องเผาไหม้อีกคร้ังหน่ึง 

 สําหรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยเถ้าที่เกิดขึ้นจะมี 2 ประเภท ได้แก่ เถ้าหนัก 
(Bottom Ash) ซึ่งแยกได้ที่บริเวณใต้ตะกรับเตาเผาของหม้อไอนํ้า และเถ้าเบา (Fly Ash) มีวิธีการจัดการเถ้า 
ดังน้ี 

 (1.1)  เถ้าหนัก (bottom ash) เป็นเถ้าที่ตกอยู่บริเวณก้นเตาห้องเผาไหม้ของหม้อ
ไอนํ้า เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอนํ้าจะเกิดเถ้าหนัก ซึ่งจะถูกลําเลียงออกจากก้นเตาผ่านทาง ash conveyer 
มีฝาครอบ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย นํ้า การจัดการกับเถ้าหนักซึ่งตกลงไปในสะพานลําเลียงที่มีนํ้าอยู่ 
(สําหรับการป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในหม้อไอนํ้า) และถูกลําเลียงออกมา โดยลูกคราดของ
สะพานลงไปยังสะพานที่ทําหน้าที่รวมเถ้าทั้งหมดไปยังถังพักเถ้าหนัก มีความสามารถจุ ประมาณ 40 
ลูกบาศก์เมตร โดยเถ้าที่ถูกลําเลียงออกมานั้นจะมีลักษณะเปียกจึงเกิดการฟุ้งกระจายได้น้อยจากน้ันจะมี
รถบรรทุกมารับไปพักไว้ที่พ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับ  

(1.2) เถ้าเบา (fly ash) เป็นเถ้าขนาดเล็กที่ถูกดักออกจาก exhaust gas ด้วย
เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอนํ้าจะทําให้เกิดเถ้า โดยเถ้าดังกล่าวจะถูกระบาย
ออกด้านล่างของเครื่องดักฝุ่นไปเก็บไว้ในไซโลเก็บเถ้า มีความสามารถจุ ประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตร ก่อน
ติดต่อให้เกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน กรณีที่ไม่มีเกษตรกรมารับ เถ้าเบาจะถูกนําไป
รวมกับเถ้าหนักที่พ้ืนที่ลานกองขี้เถ้าก่อน เพ่ือรอให้เกษตรกรมารับไป  
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(2) ระบบผลิตไอน้ํา หม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลมีลักษณะเป็นท่อนํ้าซึ่งอาศัยการ
แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนํ้าภายในท่อกับก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ ซึ่งอยู่ภายนอกท่อ โดยกระบวนการ
เผาไหม้ไอนํ้าเริ่มต้นจากการป้อนนํ้าผ่าน Deaerator เข้าสู่ Boiler โดย Boiler Feed Water Pump ส่งไปยัง 
Economizer เพ่ืออุ่นนํ้าให้ร้อนขึ้นแล้วส่งไปยัง Steam Drum เพ่ือแยกนํ้าออกจาก Saturated Steam  
ส่วนที่เป็นนํ้าจะถูกส่งไปยังผนังท่อ ซึ่งเป็นท่อรอบเตา มีการถ่ายเทความร้อนกับก๊าซร้อนจากห้องเผาไหม้  
ทําให้นํ้ากลายเป็นไอนํ้าแรงดันปานกลางจะถูกส่งขับเคลื่อนกังหันไอนํ้า และส่งไอนํ้าแรงดันตํ่าไปยังโรงงาน 
ผลิตนํ้าตาลเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป 

(3)  การผลิตไฟฟ้า ไอนํ้าความดันปานกลางที่ได้จากหม้อไอนํ้าจะถูกส่งมายังที่กังหันไอนํ้า 
(Steam turine) แบบย้อนกลับ (Back Pressure Steam turine) ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด และ
แบบควบแน่นทั้งหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาด 10 เมกะวัตต์ จํานวน 3 ชุด ไอนํ้าผ่านกังหันจะ
ทําให้กังหันหมุนป่ันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เพ่ือผลิตเป็นไฟฟ้าต่อไป 

 

รูปที่ 2.3-1 ผังกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโครงการ   

ปล่องระบายอากาศ 

รอเกษตร 
มารับ 
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2.4 เชื้อเพลงิ 

 1) ปริมาณการใช้และแหลง่ทีม่า 

  เน่ืองจากโครงการใช้ชานอ้อยมาเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า เป็นผลพลอยได้
จากกระบวนการผลิตนํ้าตาล ซึ่งที่ ต้ังโครงการอยู่ในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล จึงมีความมั่นคงของแหล่ง
เช้ือเพลิงเพ่ือใช้ในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเช้ือเพลิงเข้าสู่พ้ืนที่ มีปริมาณชานอ้อยประมาณ 
6,480 ตัน/วัน ชานอ้อยที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงจะถูกลําเลียงด้วยระบบสายพานแบบปิดครอบไปยังหม้อไอนํ้า 
ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด ซึ่งในช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน) โครงการจะใช้ปริมาณชานอ้อย 
ประมาณ 4,157 ตัน/วัน และในช่วงขายไฟ (215 วัน) โครงการจะใช้ปริมาณชานอ้อย ประมาณ 1,192 ตัน/
วัน และชานอ้อยที่เหลือโครงการจะนําไปใช้ในการทดลองเดินระบบ (Start up) ในปีถัดไป ประมาณ 22,480 
ตัน ซึ่งมีปริมาณชานอ้อยเพียงพอต่อการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโครงการ ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงชานอ้อยใน
การผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละแผนการผลิตหรือ Mode of Operation สามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 2.4-1 และสมดุลการผลิตแสดงดังรูปที่ 2.4-1 ถึงรูปที่ 2.4-2  

ตารางที่ 2.4-1 ปริมาณการใช้ชานอ้อยของโครงการในแต่ละ Mode of Operation 

Mode of Operation 
ปริมาณการใช้ 

ชานอ้อย 
(ตัน/วัน) 

แหล่งท่ีมา การขนส่ง 
และลําเลียง 

1. ช่วงฤดูเปิดหีบ (120 วัน) 4,157 โรงงานผลิตน้ําตาล ระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบ 
2. ช่วงขายไฟ (215 วัน) 1,192 โรงงานผลิตน้ําตาล ระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบ 

หมายเหตุ :    เม่ือโรงงานผลิตนํ้าตาลเดินระบบท่ีเต็มกําลังการผลิตมีความต้องการอ้อยเป็นวัตถุดิบสูงสุดประมาณ 24,000 ตัน (อ้อย)/วัน 
  ซึ่งจะมีปริมาณชานอ้อยท่ีเป็นผลผลิตพลอยได้เกิดขึ้นประมาณ 6,480 ตัน/วัน  

ที่มา  :  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 

2) ระบบลําเลยีงเชื้อเพลิงชานอ้อยเข้าสู่หม้อไอน้ํา  

 โรงไฟฟ้าชีวมวลใช้ระบบสายพานลําเลียงในการขนส่งเช้ือเพลิงชานอ้อยเข้าสู่ถังป้อนเชื้อเพลิงของ
หม้อไอนํ้าก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า สายพานลําเลียงชานอ้อยข้างต้นถูกออกแบบให้มีวัสดุ 
ปกคลุมโดยรอบอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย พร้อมทั้งมีซองยืด-หดได้ เพ่ือควบคุม
ความสูงในการโปรยกองเก็บชานอ้อย 
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หมายเหตุ : ช่วงหีบอ้อยเดินหม้อไอน้ํา ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด 

รูปที่ 2.4-1 สมดุลการผลิต ช่วงฤดูหีบอ้อย 
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หมายเหตุ : ช่วงขายไฟเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด
รูปที่ 2.4-2 สมดุลการผลิต ช่วงฤดูขายไฟ 
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 3) รูปแบบการจัดการเช้ือเพลิง 

  รูปแบบการจัดเก็บชานอ้อย ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล โดยชานอ้อยจากชุดลูกหีบ
สุดท้ายจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบเพ่ือนําไปใช้งานยังหม้อไอนํ้าโดยตรง หากเกิน
ความต้องการใช้งานจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบไปยังพ้ืนที่จัดเก็บชานอ้อยทั้ง 3 ส่วน 
ความสามารถในการจัดเก็บชานอ้อยแสดงดังตารางที่ 2.4-2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม ในบริเวณเดียวกับลานกองชานอ้อย มีจํานวน  
4 อาคาร โดยมีพ้ืนที่แต่ละอาคาร 1,710 ตารางเมตร (1.07 ไร่) รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 4 อาคาร ประมาณ 6,840  
ตารางเมตร (4.28 ไร่) สามารถกองเก็บชานอ้อยได้ประมาณ 36,936 ตัน ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง  
2 ด้าน มีหลังคาคลุม สามารถระบายอากาศได้ดี ใช้สําหรับกองชานอ้อยก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของ 
หม้อไอนํ้า ซึ่งการป้อนชานอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าจะเริ่มต้นที่สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคา 
ปกคลุมก่อนน้ีเสมอ 

  (2) พื้นที่ลานกองชานอ้อย เป็นลานเปิดโล่งขนาดพ้ืนที่ 70,330 ตารางเมตร (43.96 ไร่) 
สามารถกองเก็บได้ประมาณ 326,457 ตัน โดยเป็นการกองเก็บแบบกองเดียวยกคันกอง โดยมีถนนรอบลาน
กองชานอ้อยกว้างประมาณ 6 เมตร กองชานอ้อยสูงสุดประมาณ 12 เมตร ติดต้ังตาข่ายสูงประมาณ 18 เมตร 
รอบพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย เพ่ือดักชานอ้อยไม่ให้ฟุ้งกระจายออกและจะช่วยลดแรงลมที่พัดผ่านลานกอง 
ชานอ้อย ส่วนด้านนอกของแนวตาข่ายจะทําการปลูกต้นไม้ (เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย  
ต้นขี้เหล็ก เป็นต้น) 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกช้ันหน่ึง 
สําหรับในช่วงฝนตกท่ีอาจก่อให้เกิดความช้ืนในชานอ้อยจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน พบว่า โดยปกติแล้ว
ชานอ้อยจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะตัวกันได้ดีเมื่อถูกนํ้า และจะมีการอัดแน่น ดังน้ันเมื่อนํ้าฝนตกลงบนลาน
กองชานอ้อยจะเกิดการชะและซึมผ่านเฉพาะผิวนอกประมาณ 10 เซนติเมตร เท่าน้ัน ส่วนภายในกองมิได้รับ
ผลกระทบที่จะมีผลต่อการนําไปใช้งานในกระบวนการเผาไหม้แต่อย่างใด ซึ่งโครงการออกแบบให้มีรางระบายนํ้า
ล้อมรอบลานกองเพ่ือรวบรวมนํ้าฝนที่ตกชะบริเวณลานกองชานอ้อย เข้าสู่บ่อดักนํ้าชะขี้เถ้าและลานกอง 
ชานอ้อยก่อนรวมรวมไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

  (3) ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย ในบริเวณเดียวกับพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย มีส่วนงานอัดเม็ด 
ชานอ้อย จํานวน 2 อาคาร พ้ืนที่อาคารละ 1,950 ตารางเมตร (1.22 ไร่) ซึ่งเป็นอาคารปิดคลุมทั้ง 4 ด้าน 
และมีหลังคาปกคลุม ซึ่งบริเวณพ้ืนที่น้ีจะเป็นใช้จัดเก็บชานอ้อยอัดเม็ด ในกรณีที่พ้ืนที่จัดเก็บชานอ้อย 
ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บชานอ้อย 

4) รูปแบบกระบวนการอัดเม็ดชานอ้อย  

 โครงการจะใช้รูปแบบกระบวนการอัดเม็ดชานอ้อยเป็นแนวทางเลือก ในกรณีที่พ้ืนที่จัดเก็บ 
ชานอ้อยไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บชานอ้อย โดยชานอ้อยส่วนเกินที่มิได้ลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า 
จะถูกลําเลียงผ่านสายพานลําเลียงแบบปิดครอบอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นชานอ้อยไปยัง
ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย โดยปริมาณชานอ้อยที่เหลือจากการใช้งานในช่วงหีบอ้อยและช่วงฤดูขายไฟ เพ่ือ
นํามาอัดเม็ดชานอ้อย ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุด 25,000 ตัน/ปี เมื่อชานอ้อยถูกป้อนเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pellet 
Mill) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ด ลูกกลิ้งอัดจะกดอัดชานอ้อยลงไปในช่องของหัวอัดเม็ด เมื่อลูกกลิ้งกดกลิ้ง
ผ่านช่องอีกครั้งชานอ้อยใหม่จะถูกกดอัดลงในช่องเพ่ืออัดให้เป็นเม็ด ซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-10 
มิลลิเมตร ความยาว 3-6 เซนติเมตร โดยกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด แสดงดังรูปที่ 2.4-3 
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ตารางที่ 2.4-2 ความสามารถในการจัดเก็บชานอ้อย 

รายละเอียด 
ปริมาณการใช้ชานอ้อย  

(ตัน/ช่ัวโมง) 
ปริมาณการใช้ชานอ้อย  

(ตัน/ฤดูกาล) 
ช่วงหีบอ้อย (120 วัน) 

หม้อไอน้ํา ชุดที่ 1 (ขนาด 120 ตัน/ชม.)  43.30 124,704 
หม้อไอน้ํา ชุดที่ 2 (ขนาด 120 ตัน/ชม.) 43.30 124,704 

หม้อไอน้ํา ชุดที่ 3 (ขนาด 120 ตัน/ชม.) 43.30 124,704 

หม้อไอน้ํา ชุดที่ 4 (ขนาด 120 ตัน/ชม.) 43.30 124,704 

รวมปริมาณการใช้ชานอ้อย 173.2 498,816 
ปริมาณการเกิดชานอ้อย 777,600 
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือ ช่วงหีบอ้อย 278,760 
ความสามารถในการกองเก็บชานอ้อย1/   363,393 
ช่วงขายไฟ (215 วัน) 

หม้อไอน้ํา ชุดที่ 1 (ขนาด 120 ตัน/ชม.)  49.67 256,297 
รวมปริมาณการใช้ชานอ้อย 49.67 256,297 
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือ จากช่วงหีบอ้อย  278,760 
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือ จากช่วงขายไฟ2/  22,463 
ความสามารถในการกองเก็บชานอ้อย1/  363,393 

หมายเหตุ :   1/ พ้ืนที่ในการจัดเก็บชานอ้อยมาจาก สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม (36,936 ตัน) และพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย (326,457 ตัน)  
       2/ ปริมาณชานอ้อยที่เหลือจากช่วงขายไฟ โครงการจะนําไปใช้ในการทดลองเดินเคร่ืองระบบ (Start up) ในปีถัดไป 
ที่มา : บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2.4-3 แนวทางเลือกสําหรับกระบวนการอัดเม็ดชานอ้อย 

ระบบดักฝุ่น 
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 5) การจัดการกลิ่นจากลานกองชานอ้อย 

กลิ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักของความช้ืนในชานอ้อยและนํ้าตาล โดยอาศัยเอนไซด์จาก
จุลินทรีย์ธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการหมักยังมีปัจจัยของอุณหภูมิของบรรยากาศและแสงสว่างเข้ามาเก่ียวเนื่อง 
เมื่อเกิดก๊าซจากการหมักมากเพียงพอจะระเหยปนในบรรยากาศ ซึ่งทิศทางของลมท่ีพัดพาเอากล่ินเหล่าน้ีไป
รบกวนพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังน้ันการจัดการชานอ้อยที่เกิดขึ้นในฤดูหีบอ้อยที่อยู่บนลานกองชานอ้อย โดยชานอ้อย
ที่เกิดขึ้นในฤดูหีบอ้อยจึงเป็นชานอ้อยใหม่ จะมีปริมาณลดลงจากการนําเข้าสู่ห้องเผาไหม้ สําหรับในช่วงฝนตก 
ที่อาจก่อให้เกิดความช้ืนในชานอ้อยจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน พบว่า โดยปกติแล้วชานอ้อยจะมีคุณสมบัติ
ในการยึดเกาะตัวกันได้ดีเมื่อถูกนํ้าและจะมีการอัดแน่น ดังน้ันเมื่อนํ้าฝนตกลงบนลานกองชานอ้อยจะเกิดการชะ 
และซึมผ่านเฉพาะผิวนอกประมาณ 10 เซนติเมตร เท่าน้ัน ประกอบกับลักษณะการกองที่มีความลาดเอียง
ของการกองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และมีบ่อดักนํ้าชะข้ีเถ้าและลานกองชานอ้อย อย่างไรก็ตาม ส่วนภายใน
กองมิได้รับผลกระทบอันจะมีผลต่อการนําไปใช้งานในกระบวนการเผาไหม้แต่อย่างใด สําหรับมาตรการฯ เพ่ือ
ลดผลกระทบจากกลิ่นพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย ได้ระบุไว้ในหัวข้อมาตรการฯ 

2.5 สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้หรือเก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยสารเคมีส่วนใหญ่ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตนํ้าประปา/นํ้า RO/นํ้าบริสุทธ์ิ/นํ้าอ่อน การฟ้ืนฟูสภาพเรซินของระบบผลิตนํ้า
ปราศจากแร่ธาตุ การป้องกันการเกิดตะกรันและการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของระบบนํ้าหล่อเย็นและ
ระบบผลิตไอนํ้า และการป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพภายในระบบหล่อเย็น เช่น สารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) สารละลายกรดไฮโดรคลอริค (HCl) สารละลายกรดกํามะถัน (H2SO4) โพลีอะลูมิเนียม
คลอไรด์ (PAC) สารกําจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบหล่อเย็น สารป้องกันตะกรันในหม้อไอนํ้า และสาร
ปรับสภาพน้ําคอนเดทเสท สําหรับสารเคมีดังกล่าวถูกขนส่งโดยรถบรรทุกก่อนจะมีการถ่ายลงถังเก็บกัก
บริเวณส่วนงานเก็บสารเคมีของโครงการ โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของวัตถุดิบและสารเคมแีสดงดังตารางที่ 2.5-1 
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ตารางที่ 2.5-1 ปริมาณการใช้ วิธีการขนส่ง/การเก็บกักสารเคมี และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีที่ใช้ในโครงการ 

สารเคมีท่ีใช้ในโครงการ การใช้ประโยชน์ ปริมาณ 
(ตัน/ปี) วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 

ประเภทรถ 
ท่ีใช้ขนส่ง 

ความถ่ี 
การขนส่ง 

(เท่ียว/เดือน) 
1. คลอรีน 10% - ใช้ทําลายสารอินทรีย์ เชื้อโรค 

เหล็ก (Fe2+) ในน้ําดิบ 
26.28 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน

เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
รถบรรทุก  

 
1 

2. Poly Aluminium Chloride  
(PAC 30%) 

- ใช้ในการรวมตะกอน 21.90 - บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกขนาด 25 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1 

3. Anionic Polymer 
   (ชื่อการค้า MAXFLOC 918) 

- ใช้ในการรวมตะกอน 0.44 - บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกขนาด 25 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

4. Anti-scale  
   (ชื่อการค้า R/O Care 001) 

- ใช้เพ่ือป้องกันการเกิดตะกรัน 3.40 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

5. Biocide  
   (ชื่อการค้า R/O Biocide 001) 

- ใช้เพ่ือป้องกันการเกิดการอุดตัน
จากสารอินทรีย์ 

1.75 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

6. กรดซิตริก 80% - ใช้ในการล้างเมมแบรน 0.24 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

7. เกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ : NaOH 
(Sodium Hydroxide) โซดาไฟ 50%  

- ใช้ในการล้างเมมเบรน และใช้
ปรับสภาพน้ําในหม้อไอน้ํา 

28.98 
 

- บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 30 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

8. กรดไฮโดรคลอริค (HCl) 35% - ใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพเรซ่ิน 1.64 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในส่วนงาน
เก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

9. กรดกํามะถัน : H2SO4 เข้มข้น  
(Sulfuric acid 98%) 

- ควบคุม ค่า pH ของนํ้าในระบบ
หล่อเย็น 

9.85 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 30 กก. ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

10. โพลีอครีเลต (สารเคมี ชื่อการค้า 
Polyvap 900 FG) 

- ป้องกันการกัดกร่อน และตะกรัน
ในระบบหล่อเย็น 

36.50 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

11. สารกําจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (สารเคมี ชื่อการค้า 
Biotreat CS) 

- ใช้กําจัดตะไคร่และแบคทีเรีย
ระบบหล่อเย็น  

51.83 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  
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ตารางที่ 2.5-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ วิธีการขนส่ง/การเก็บกักสารเคมี และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีทีใ่ช้ในโครงการ 

สารเคมีท่ีใช้ในโครงการ การใช้ประโยชน์ ปริมาณ 
(ตัน/ปี) วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 

ประเภทรถ 
ท่ีใช้ขนส่ง 

ความถ่ี 
การขนส่ง 

(เท่ียว/เดือน) 
12. สารกําจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน

ระบบหล่อเย็น (สารเคมี ชื่อการค้า 
Biotreat 800 FG) 

- ใช้กําจัดตะไคร่และแบคทีเรีย
ระบบหล่อเย็น  

65.33 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

13. สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(Sodium Hypocholrite 10%) 

- ฆ่าเชื้อในนํ้าระบบหล่อเย็น 10.95 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

14. สารป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ํา 
(สารเคมี ชือ่การค้า Poly treat SRH) 

- ป้องกันตะกรันในระบบหม้อ
ไอน้ํา  

2.55 
 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

15. สารกําจัดออกซิเจนในหม้อไอน้ํา 
(สารเคมี ชื่อการค้า MCC OX D) 

- ใช้กําจัดออกซิเจนในน้ําในหม้อ 
ไอน้ํา  

5.11 
 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1  

16. สารปรับสภาพน้ําคอนเดนเสท
(สารเคมี ชือ่การค้า MCC N) 

- ใช้ปรับสภาพน้ําคอนเดนเสท 
และป้องกันการกัดกร่อนในท่อ
คอนเดนเสท 

5.11 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วยรถบรรทุก และ
เก็บพักภายในส่วนงานเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รถบรรทุก  
 

1 

ที่มา : บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2.6 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

 โครงการจะทําการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า (Stream Turbine Generator; STGs) 
รวมกําลังการติดต้ังเครื่องจักร 80 เมกะวัตต์ โดยจะมีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ  
60.6 เมกะวัตต์ และผลิตไอนํ้าได้สูงสุด ประมาณ 412.52 ตัน/ช่ัวโมง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้เองภายใน
โครงการ ส่วนหนึ่งจะส่งให้โรงงานผลิตนํ้าตาล และส่วนที่เหลือจะจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
สําหรับไอนํ้าที่ผลิตได้จะส่งให้โรงงานผลิตนํ้าตาลแสดงดังตารางที่ 2.6-1  

ตารางที่ 2.6-1 การผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลในกรณีต่าง ๆ (Mode of Operation) 

หมายเหตุ :   1/  ในช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) โรงงานผลิตน้ําตาลจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.)  
                       ซึ่งเป็นเพียงการใช้ไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร เท่าน้ัน 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 

2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟา้ 

1) ระบบหอหล่อเย็น ระบบหอหล่อเย็นของโครงการเป็นระบบปิด ประกอบด้วย เครื่องควบแน่น 
(Condenser) และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ขนาด 1,200 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ติดต้ังเพ่ือช่วยลด
ความร้อนของน้ําระบายความร้อนจากเครื่องควบแน่นไอน้ําจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันไอนํ้าแบบย้อนกลับ 
(Back pressure) ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด และขนาด 2,600 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 3 ชุด ติดต้ังเพ่ือ
ช่วยลดความร้อนของน้ําระบายความร้อนจากเครื่องควบแน่นไอนํ้าที่ดึงมา (Extract) จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
กังหันไอนํ้าแบบควบแน่นทั้งหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด ซึ่งเป็น
ส่วนสําคัญในระบบนํ้าหล่อเย็นเพ่ือใช้แลกเปลี่ยนความร้อนของน้ําหล่อเย็น เมื่อนํ้าหล่อเย็นคายความร้อนแล้ว 
นํ้าในหอหล่อเย็นจะถูกดูดเข้าไปใช้งานอีก ซึ่งนํ้าหล่อเย็นที่ใช้ในเคร่ืองควบแน่นน้ีจะถูกจ่ายโดยระบบ 
นํ้าหมุนเวียน สําหรับนํ้าที่สูญเสียไปจากการระเหยที่หอหล่อเย็นน้ี จะทดแทนโดยนํ้าจากระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้า ในการออกแบบน้ันระบบหอหล่อเย็นได้กําหนดให้เพ่ือทํางานภายใต้สภาพอุณหภูมิที่เลวร้ายที่สุดได้ 
เพ่ือให้สามารถทํางานรักษาอุณหภูมินํ้าทิ้งไม่ให้เกินค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

Mode of Operation 
รวมกําลัง 
การผลิต 
สูงสุด 

การนําไปใช้ประโยชน์  

โรงงาน 
น้ําตาล 

ภายใน
โรงไฟฟ้า
ชีวมวล 

จําหน่าย 
กฟภ. 

1. การผลิตไอน้ํา (ตัน/ชั่วโมง) 
1.1 ช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน) 

กรณีผลิตไอน้ําเพ่ือใช้ในโรงงานและจําหน่ายให้โรงงานผลิต
น้ําตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย  

412.52 311.72 100.8 - 

1.2 ช่วงขายไฟ (215 วัน) 
กรณีผลิตไอน้ําเพ่ือใช้ในโรงงานจําหน่ายให้โรงงานผลิตน้ําตาล

ในช่วงขายไฟ 

118.29 - 118.29 - 

2. การผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์) 
2.1 ช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน) 

กรณีผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในโรงงานและจําหน่ายให้โรงงานผลิต
น้ําตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย และจาํหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

60.60 32.40 4.20 24.00 

2.2 ช่วงขายไฟ (215 วัน) 
กรณีผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในโรงงานจําหน่ายให้โรงงานผลิตน้ําตาล

ในช่วงขายไฟ และจาํหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

26.00 -1/ 2.00 24.00 
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2) ระบบควบคุมการผลิต โครงการจะจัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักรของโครงการ 
เพ่ือป้องกันการขัดข้องของเคร่ืองจักร ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต รวมทั้งเพ่ือบํารุงรักษา
อุปกรณ์ เคร่ืองจักรที่เก่ียวข้องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดและอยู่ในสภาพที่ใช้งาน 
ได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีครอบคลุมการซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมเมื่ออุปกรณ์เสียหายรวมถึง  
การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ (Predictive Maintenance) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
เป็นการซ่อมบํารุงที่ดําเนินการเพ่ือป้องกันการหยุดของเคร่ืองจักรโดยเหตุฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าชีวมวลจะกําหนด 
ให้ช่างซ่อมบํารุงมีหน้าที่ในการสํารวจและจัดทําทะเบียนเคร่ืองจักร/ประวัติของเคร่ืองจักร แผนซ่อมบํารุง 
รักษาเชิงป้องกัน ทั้งในส่วนของการตรวจสอบ และบํารุงรักษารวมทั้งการซ่อมเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ ให้เป็นไป
ตามแผน และทําการบันทึกผลการซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ตลอดจนการรับผิดชอบในการซ่อมบํารุงรักษา
เครื่องจักร ตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม และบันทึกลงในประวัติเคร่ืองจักร การบํารุงรักษาจะกําหนด
ผู้รับผิดชอบ และเง่ือนไขการตรวจสอบตามเวลาที่กําหนด ซึ่งการดําเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด  

3) ระบบสายส่งไฟฟ้า สําหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการจะถูกแปลงด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า 3,000 
kvA จํานวน 18 ชุด ให้แรงดันลดลงเป็น 400 V, 690 V, 6,600 V เพ่ือจ่ายให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาลและ 
ส่วนที่เหลือจะถูกแปลงด้วยหม้อแปลงขนาด 12,500 kvA จาํนวน 3 ชุด ให้มีแรงดันจาก 11 kV เป็นมีแรงดัน 
22 kV เช่ือมต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยระบบสายส่งไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 22 kV โดยมีจุดเช่ือมต่อ
บริเวณหน้าโรงงานผลิตนํ้าตาล  

4) ระบบไฟฟ้าสํารอง โรงไฟฟ้าชีวมวล มีหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด ทั้งน้ี 
ในกรณีฉุกเฉินที่หม้อไอนํ้าของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) เพ่ือขอรับไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า ก่อนแปลงแรงดันไฟฟ้าด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 
ขนาด 3,000 กิโลโวลต์ จํานวน 1 ชุด ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปตามภาระใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาล
เป็นการช่ัวคราว จนกระทั่งโครงการเริ่มเดินระบบการผลิตอีกคร้ังเพ่ือให้เข้าสู่ภาวะปกติ  

2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เน่ืองจากในบริเวณที่ต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาลดังน้ันในการบริหารจัดการ
และการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็น
ระบบเสริมในการผลิต ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าชีวมวลได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2.8-1 และดังรูปที่ 2.8-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง
โรงงาน 
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ตารางที่ 2.8-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ระบบสาธารณูปโภค หน่วย 
ขนาดกําลังการผลิต 
หรือความสามารถ 

ในการรองรับ 
การดําเนินการ 

1. โรงงานผลิตน้ําตาล 
1.1 ชานอ้อย ตัน/ปี 6,480 จัดส่งชานอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

โดยโรงไฟฟ้าชีมวลเป็นผู้ดําเนินการ
พัฒนาระบบลําเลียงและพื้นท่ีกักเก็บ
ชานอ้อยให้สามารถป้องกันและลด
ผลกระทบทั้ งด้านฝุ่นละอองและ
น้ํ าชะลานกองเก็ บ ชาน อ้อย เพ่ื อ
ป้องกันการส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย  
 

ลูกบาศก์เมตร/
วัน 

1. ฤดูหีบอ้อย 2,183.3 ลบ.ม./วัน 
2. ฤดูขายไฟ 1,586.3 ลบ.ม./วัน 
3. ฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

192 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตน้ําตาลเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ํ าเสียโดยการออกแบบพิจารณา
ลักษณะน้ําเสีย ปริมาณน้ําเสีย/น้ําท้ิง
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวล
ร่วมด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมและการ
ทํางานของระบบมีประสิทธิภาพ โดย
โรงไฟฟ้าชีวมวลทําการจัดส่งน้ําเสีย/
น้ําท้ิงเข้าระบบบําบัดน้ําเสียทางท่อ 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล  
2.1 ไอน้ํา ตัน/ชั่วโมง 1. ฤดูหีบอ้อย 412.52 ตัน/ชม. 

2. ฤดูขายไฟ 118.29 ตัน/ชม.  
รับผิดชอบผลิตและจัดส่งไอน้ํ าให้
โรงงานผลิตน้ําตาล ตามปริมาณท่ี
โรงงานผลิตน้ําตาลต้องการ  

2.2 ไฟฟ้า เมกะวัตต์ 1. ฤดูหีบอ้อย 60.6 เมกะวัตต์ 
2. ฤดูขายไฟ 26.0 เมกะวัตต์ 

รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้โรงงานผลิต
น้ําตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ตาม
ปริมาณท่ีโรงงานผลิตน้ําตาลต้องการ 
และบางส่วนจะจําหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

- โรงงานผลิต
น้ําตาล 

เมกะวัตต์ 1. ฤดูหีบอ้อย 32.4 เมกะวัตต์ 
2. ฤดูขายไฟ 0 เมกะวัตต์ 

- โรงไฟฟ้าชีวมวล เมกะวัตต์ 1. ฤดูหีบอ้อย 4.2 เมกะวัตต์ 
2. ฤดูขายไฟ 2.0 เมกะวัตต์ 

- การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

เมกะวัตต์ 1. ฤดูหีบอ้อย 24.0 เมกะวัตต์ 
2. ฤดูขายไฟ 24.0 เมกะวัตต์ 

 

2.3 น้ําประปา ลูกบาศก์เมตร/
วัน 

1. ฤดูหีบอ้อย 427 ลบ.ม./วัน 
2. ฤดูขายไฟ 373.3 ลบ.ม./วัน  
3. ฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

102 ลบ.ม./วัน 

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดส่งน้ําประปาเพ่ือใช้ในกิจการ
ของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล และจะดําเนินการผลิตน้ําอ่อน
ก่อนปอ้นเข้าหม้อไอน้ําต่อไป 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2.8-1 ความเช่ือมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตนํ้าตาล 

นํ้าประปา 

บ่อเก็บนํ้าดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบระบายนํ้า/ 
ทางเข้า-ออก 

อาคารสํานักงานและ
โรงอาหาร 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลงิ

ระบบผลิตนํ้าประปา 
ระบบผลิตนํ้าอ่อน/ 
RO / นํ้าบริสุทธ์ิ 

พ้ืนที่ลานกองชานอ้อย 
สถานที่เก็บชานอ้อยแบบ 
มีหลังคาปกคลมุและ 

ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย

โรงไฟฟ้าชวีมวล 
(ชานอ้อย)

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 

โรงงานผลติน้ําตาล 

ไอนํ้าแรงดันต่ํา 
ไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
นํ้าเสีย/นํ้าระบายทิ้ง 
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2.8.1  น้ําใช้  

  ระยะก่อสร้าง นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ นํ้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของโรงไฟฟ้า
ชีวมวลคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาล) ประมาณ 600 คน 
ทั้งน้ีดําเนินการก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล มีความต้องการใช้นํ้าสูงสุดในส่วนน้ีประมาณ  
42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คํานวณจากอัตราการใช้นํ้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์, 
การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) โดยน้ําใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้นํ้า
จากบ่อเก็บนํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากการเร่ิมดําเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็น
การขุดบ่อเก็บนํ้าดิบเพ่ือนําดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังน้ันจึงสามารถใช้นํ้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บ
นํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ สําหรับนํ้าใช้ก่อสร้างน้ันมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ปริมาณนํ้าใช้ในช่วงก่อสร้าง ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็น
ผู้จัดเตรียมนํ้าในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนนํ้าด่ืมของคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืมบรรจุขวด 
ซึ่งกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จดัหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน 

 ระยะดําเนินการ เน่ืองจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล และมีการ
ใช้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ร่วมกัน สําหรับในส่วนของแหล่งนํ้าใช้ของโรงไฟฟ้าชีวมวลพิจารณาเลือกรับ 
นํ้าดิบจากโรงงานผลิตนํ้าตาลเนื่องจากโรงงานผลิตนํ้าตาลมีศักยภาพในการจัดสรรน้ําดิบ เน่ืองจากที่ต้ังโรงงาน 
ผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตของโครงการได้ จึงเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้และลดความซ้ําซ้อนของ
การลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่แล้ว โดยการกักเก็บนํ้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บนํ้าดิบ 
ก่อนส่งนํ้าดิบมายังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตนํ้าประปาที่ผลิตให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลน้ัน จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งน้ีสําหรับการศึกษาความต้องการใช้นํ้าและศักยภาพ
แหล่งนํ้าในภาพรวมของพ้ืนที่น้ันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ดําเนินการศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้นํ้าของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) ความต้องการใช้น้ําของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณนํ้า พบว่า โครงการมีความต้องการใช้นํ้าสําหรับความต้องการใช้นํ้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 435 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ความต้องการใช้นํ้าประมาณ 381 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร มีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 204 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.8.1-1 
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ตารางที่ 2.8.1-1 ปริมาณการใช้นํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลในกิจกรรมต่าง ๆ 

รายการ 

การใช้น้ําในการดําเนินการ (หน่วย: ลบ.ม./วัน) 
ช่วงหีบออ้ย ช่วงขายไฟ (ช่วงปิดหบีของโรงงานผลิตน้ําตาล) ช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

น้ําประปา1/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต

ของโรงงาน 
ผลิตน้ําตาล2/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ําทิ้ง
4/ 

น้ําประปา1/

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ําตาล2/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ําทิ้ง4/ น้ําประปา1/

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ําตาล2/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ําทิ้ง4/ 

กิจกรรมโรงงานผลติน้าํตาล             
1. น้ําใช้ในแผนกต่าง ๆ ของ

โรงงานผลิตน้ําตาล 
20 - 

- 
- 11.5 - 

- 
- 11.5 - - 

- 

2. สํานักงาน/โรงอาหาร/ 
ห้องนํ้าชาวไร่ 80 - 

- 
- 50 - 

- 
- 50 - - 

- 

รวมการใช้น้ําของโรงงานผลิต
น้ําตาล 

100 - 
- 

- 61.5 - 
- 

- 61.5 - - 
- 

กิจกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล             

1. น้ําใช้ในแผนกต่าง ๆ ของ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

30 - 
- 

- 13.5 - 
- 

- 3.5 - - 
- 

2. น้ําใช้ในระบบผลิตน้ําอ่อน5/ 297 - - - 298.3 - - - 37 - - - 

3. น้ําชดเชยระบบหล่อเย็น
เคร่ืองจักร  - 3,823 

- 
- - 3,313 

- 
- - - - 

- 

4. น้ําชดเชยระบบผลิตไอน้ํา  
    (Condensate water) 

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

5. น้ําใช้ในการฉีดพรมชานอ้อย - - - 100 - - - 100 - - - 100 
6. น้ําใช้ในการฉีดพรมขี้เถ้าและ

ลานขี้เถ้า - - 
- 

32 - - 
- 

32 - - - 
0 

รวมการใช้น้ํา 
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

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

หมายเหตุ : 1/ โรงงานผลิตน้ําตาลและไฟฟ้าชีวมวลรวบรวมน้ําฝนที่ตกภายในพื้นที่เก็บไว้ในบ่อเก็บน้ําดิบ ขนาด 189,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนํามาปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เหมาะสมแต่ละกิจกรรมและลักษณะการใช้งานโดยระบบน้ําประปา 
และระบบผลิตน้ําอ่อนอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

  2/ น้ําที่เกิดจากการระเหยออกจากนํ้าอ้อย ซ่ึงสามารถควบแนน่และนํากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
  3/ น้ําที่เกิดจากการระเหยออกจากการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสามารถควบแน่นและนํากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
  4/ น้ําทิ้งที่ผา่นการบําบัดจนได้มาตรฐานจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
  5/ ระบบผลิตน้ําอ่อนจะผลิตในช่วงฤดูหีบอ้อย เพื่อเก็บสํารองน้ําไว้ใช้ในช่วงขายไฟ ส่วนช่วงขายไฟจะนาํน้ําประปามาผลติน้ําอ่อนเพื่อชดเชยระบบผลิตไอน้ําในถังน้ําร้อน (Hot water tank) ประมาณ 135 ลบ.ม./วัน จึงไม่นํามาคิดปริมาณน้ําประปา 
ทีม่า : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2) การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา 

- การวิเคราะห์สภาพฝน  โครงการได้รวบรวมข้อมูลจากสถานี วัดนํ้าฝนของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน ในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าซึ่งบริเวณพ้ืนที่โครงการอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าใกล้เคียง โดยรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น
จํานวน 16 สถานี ช่วงสถิติข้อมูลโดยรวมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525-2560 และสามารถนํามาวิเคราะห์ปริมาณฝน
เฉลี่ยโดยเส้นช้ันนํ้าฝน โดยปริมาณฝนสําหรับพ้ืนที่โครงการพิจารณาข้อมูลฝนรายปีได้จากสถานี 49282  
อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงการผังแปรปริมาณฝนรายปีในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 2.8.1-1 

 

รปูที่ 2.8.1-1 การผันแปรปรมิาณฝนรายเดือนของสถานีอําเภอปทุมรัตต์ (สถาน ี49282) จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
- ปริมาณนํ้าท่า พ้ืนที่โครงการนั้นต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้ามูล ลุ่มนํ้าย่อยลําเสียว

ใหญ่ และมีลํานํ้าเตา เป็นลํานํ้าย่อยที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยลุ่มนํ้าเสียวใหญ่มีพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้า ประมาณ3,230 ตร.กม. มีสถานีนํ้าท่าที่ปลายลุ่มนํ้า คือ สถานีวัดนํ้าท่าของกรมทรัพยากรน้ํา คือ 
สถานีบ้านกู่พระโกนา (MN. 27) ดังน้ัน จากข้อมูลปริมาณนํ้าท่าทําให้ทราบถึงปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าลําเสียว
ใหญ่ โดยในฤดูฝนมีปริมาณนํ้าท่าประมาณ 302.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณเท่ากับ 68.81  
ล้านลูกบาศก์เมตร  

- ความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ํา ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ น้ันได้รวบรวมจากข้อมูล
การบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้ามูลใหญ่ ที่ได้ทําการประเมินความต้องการใช้นํ้าด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในโครงการ
จัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล พ.ศ.2550 โดยกรมทรัพยากรนํ้า ซึ่งได้
ประเมินความต้องการการใช้นํ้าไว้ถึงปี พ.ศ. 2575 ปริมาณความต้องการใช้นํ้าในลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าลําเสียว
ใหญ่ดังกล่าวจะนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินหากทางโครงการได้รวบรวมนํ้าดิบของพื้นที่ 
เทียบกับข้อมูลปริมาณนํ้าท่า ทั้งน้ี ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ ในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ในฤดูฝน มีความ
ต้องการใช้นํ้ารวม ประมาณ 147.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีความต้องการใช้นํ้า ประมาณ 74.33  
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ล้านลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลความต้องการใช้นํ้าและปริมาณนํ้าท่าที่มีจากข้อมูลของสถานีบ้าน 
กู่พระโกนา (MN. 27) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในรายเดือนในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในพ้ืนที่ 
ลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสภาพการขาดแคลนน้ําได้ แต่ทว่าหากพิจารณาในสภาพปริมาณนํ้าท่า
ตลอดทั้งปี พิจารณาช่วงฤดูฝน จะยังคงมีปริมาณนํ้าท่าคงเหลือ ประมาณ 155.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนใน
ฤดูแล้งมีปริมาณขาดแคลนนํ้า ประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร       

- ความต้องการใช้น้ําและการสะสมน้ําของโครงการ ปริมาณความต้องการใช้นํ้าของ
โครงการมีความต้องการนํ้ารายวันวันละ 204-435 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผันแปรรายเดือนต้ังแต่ 6,120 ถึง 
13,485 ลูกบาศก์เมตร/เดือน รวมท้ังปีมีความต้องการใช้นํ้าของโครงการเท่ากับ 140,289 ลูกบาศก์เมตร/ปี 
สําหรับการสะสมนํ้าของโครงการจะทําการสะสมนํ้าจากพ้ืนที่ภายในโครงการเองจากปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนที่ 
โดยพ้ืนที่ที่สามารถสะสมนํ้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายนํ้าตามแนวรางระบายนํ้าที่มีพ้ืนที่ประมาณ 
718,112 ตารางเมตร และบ่อเก็บนํ้าที่ใช้นํ้าการสะสมนํ้า คือ บ่อหน่วงนํ้าฝน บ่อเก็บนํ้าดิบ และบ่อ
คอนเดนเซอร์ ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้ง 3 บ่อ ประมาณ 664,100 ลูกบาศก์เมตร จากผลการสะสมน้าํที่คํานวณ
ได้จากตารางท่ี 2.8.1-2 กล่าวได้ว่า ในปีแรกก่อนดําเนินการทางโครงการจะมีการสะสมนํ้าดิบเบ้ืองต้นไว้ที่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร และมกีารสะสมนํ้าไว้ทั้งปีได้ ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร หักปริมาณการระเหย 
478,874 ลูกบาศก์เมตร และการร่ัวซึมได้ประมาณ 96,608 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าสูงสุดในระบบ 
มีค่าสะสมสูงสุด ประมาณ 279,637.76 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาตรบ่อเก็บนํ้าดิบและบ่อนํ้าต่างๆ 
แล้ว ยังคงมีปริมาตรคงเหลืออยู่อีก ประมาณ 384,462.24 ลูกบาศก์เมตร  

ทั้งน้ี เมื่อคิดปริมาณนํ้าในการสะสมของโครงการได้แล้วว่ามีการสะสมนํ้ารายปี  
ได้ปริมาณการสะสม ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนํามาคิดปริมาณนํ้าที่หายไปในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ 
ที่มีปริมาณคงเหลือท้ายลุ่ม ประมาณ 149.7 ล้านลูกบาศก์เมตร หากทางโครงการมีการสะสมนํ้าด้วยปริมาณ
ดังกล่าวในพ้ืนที่เอง จะทําให้ปริมาณนํ้าท้ายลุ่มของลําเสียวใหญ่ มีปริมาณนํ้าคงเหลือ ประมาณ 148.7 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คดิเป็นปริมาณนํ้าท่าที่หายไปจากลุ่มนํ้าเมื่อโครงการสะสมนํ้าแล้วเพียง 0.65% ซึ่งเป็นปริมาณ
นํ้าที่น้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยแล้งภายนอกโครงการ 

 3) ระบบปรับปรงุคุณภาพน้าํ 

   (1) ระบบผลิตน้ําประปา อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  

มีลักษณะเป็นระบบผลิตนํ้าประปาแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว (Solid Contact Tank and Rapid 
Sand Filter) เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีการใช้งานกันโดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและดําเนินการผลิต
นํ้าประปาได้ง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยนํ้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา 
ก่อนส่งให้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

   (2) ระบบผลิตน้ําอ่อน (Nano filtration system) อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) มีกําลังการผลิตประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 136 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยระบบผลิตนํ้าอ่อน ประกอบด้วยการบําบัดเบ้ืองต้นหรือการกําจัดอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น cartridge filter 
เป็นต้น) การกําจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปล่ียนประจุด้วยเมมเบรน สําหรับนํ้าอ่อนที่ผลิตได้จะถูกนําไป
เก็บไว้ในถังเก็บนํ้าอ่อน ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง ก่อนส่งไปยังระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 
(RO System) เพ่ือผลิตใช้ในกิจกรรมการผลติไอนํ้าต่อไป 
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ตารางที่ 2.8.1-2 แสดงผลการสะสมนํ้าของโครงการในแต่ละเดือน 

เดือน 
ความเข้มฝน 

(มม.) 

ปรมิาตรน้ําฝนที่
ตกลงในพ้ืนที่

โครงการเข้าบ่อ
เก็บน้าํดิบ (ลบ.ม.) 

อัตราการ
ระเหย 

(มม./เดือน) 

ปรมิาตร
ระเหย 
(ลบ.ม.) 

ปรมิาณการใช้น้ํา
ของโครงการ  

(ลบ.ม.) 

ปรมิาณการ
รั่วซึม 

(ลบ.ม.) 

ปรมิมาตรระบาย
น้ําออก 
(ลบ.ม.) 

อัตราการระบาย
น้ําส่วนเกิน 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปรมิาณน้ําสะสม
คงเหลือในบ่อเก็บน้ํา

ดิบและบ่อต่างๆ  
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

ปริมาณนํ้าสะสมในปีแรก 30,000  

เมษายน 83.00 59,603 177.3 51,168.8 11,430.0 5,960 - -  21,044.17 ใน ระย ะ ก่ อ ส ร้ า ง  1 8 
เดือน  ซึ่ งจะทํ าการขุด 
บ่อน้ํา เพ่ือสะสมน้ําดิบใช้
ประมาณ 30,000 ลบ.ม. 
  
  
  
  

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

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

พฤศจิกายน 12.10 8,689 129.5 37,373.7 6,120.0 869  - -  217,577.09 
ธนัวาคม 2.10 1,508 134.9 38,932.1 13,485.0 151  - -  166,517.18 
มกราคม 4.50 3,232 137.3 39,624.8 13,485.0 323  - -  116,315.75 
กุมภาพันธ์ 21.00 15,080 138.1 39,855.7 12,180.0 1,508  - -  77,852.40 
มีนาคม 26.80 19,245 179.1 51,688.3 13,485.0 1,925  - -  30,000.00 

รวมทัง้ปีที่ 2 1,345.3 966,076 1,659 478,874 140,289 96,608 250,305 0.0966 - 
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ตารางที่ 2.8.1-2 (ต่อ) แสดงผลการสะสมนํ้าของโครงการในแต่ละเดือน 

เดือน 
ความเข้มฝน 

(มม.) 

ปรมิาตรน้ําฝนที่
ตกลงในพ้ืนที่

โครงการเข้าบ่อ
เก็บน้าํดิบ (ลบ.ม.) 

อัตราการ
ระเหย 

(มม./เดือน) 

ปรมิาตร
ระเหย 
(ลบ.ม.) 

ปรมิาณการใช้น้ํา
ของโครงการ  

(ลบ.ม.) 

ปรมิาณการ
รั่วซึม 

(ลบ.ม.) 

ปรมิมาตรระบาย
น้ําออก 
(ลบ.ม.) 

อัตราการระบาย
น้ําส่วนเกิน 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปรมิาณน้ําสะสม
คงเหลือในบ่อเก็บน้ํา

ดิบและบ่อต่างๆ  
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

ปริมาณนํ้าสะสมในปีแรก 30,000  

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

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

หมายเหตุ : ปริมาณน้ําท่าที่นํามาประเมินจากข้อมูลพ้ืนฐานจากสถานีวดัน้ําท่าของสถานีบ้านกู่พระโกนา (MN. 27) กรมทรัพยากรนํ้า 
- พ้ืนที่การสะสมน้ํา คือ พ้ืนทีร่ะบายนํ้าตามการคํานวณระบบระบายน้ํา เท่ากับ 718,115 ตารางเมตร 
- ปริมาตรบ่อเก็บน้ําต่าง ๆ ได้แก่ บ่อหน่วงน้ําฝนขนาด 53,100 ลบ.ม. บ่อเก็บนํ้าดิบ 189,000 ลบ.ม. และบ่อคอนเดนเซอร์ 422,000 ลบ.ม.  
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(3) ระบบผลิตน้ํา RO (รีเวอร์ส ออสโมซิส) อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล (ชานอ้อย) โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากนํานํ้าอ่อนผ่านเครื่องกรองจากระบบผลิตนํ้าอ่อน (Nano 
filtration system) เพ่ือผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ โดยเคร่ืองกรองจากระบบรีเวอร์สออสโมซิสและได้ โดยมี
ความสามารถในการผลิต ประมาณ 6.7 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง การกําจัดไอออนท่ีเหลือด้วยการแลกเปลี่ยน
ประจุด้วยเมมเบรน นํ้าปราศจากแร่ธาตุที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าปราศจากแร่ธาตุ (RO tank) ขนาด  
50 ลูกบาศก์เมตร จาํนวน 2 ถัง เพ่ือสํารองนํ้าไว้ใช้ในช่วงขายไฟอย่างเดียว 

2.8.2  ระบบคมนาคม 

1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการคาดว่าใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน 
สําหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและการเดินทางของคนงานก่อสร้างเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดยใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 202 เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งมีความถี่ในการขนส่งสูงสุดประมาณ 56 คัน/วัน (การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 33 คัน/วัน และการขนส่งคนงานก่อสร้าง 23 คัน/วัน)  

2) ระยะดําเนินการ การขนส่งในระยะดําเนินการเกิดจากการขนส่งสารเคมี รวมถึง 
การเดินทางของพนักงานของโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 2.8.2-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) การขนส่งสารเคมี สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการถูกลําเลียงเข้าสู่โครงการโดย
รถบรรทุก มีความถี่ในการขนส่งสารเคมีสูงสุด ประมาณ 1 คัน/วัน ซึ่งใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202  
เป็นเส้นทางหลักก่อนเข้าสู่พ้ืนที่โครงการต่อไป 

(2) การขนส่งกากของเสียและขี้เถ้า ของเสียที่เกิดจากโครงการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ของเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต และของเสียอันตราย โดยที่ของเสียจากกระบวน 
การผลิต ได้แก่ เถ้าหนักและเถ้าเบา โดยเถ้าหนัก (Bottom ash) เป็นเถ้าที่ตกอยู่บริเวณก้นเตาห้องเผาไหม้
ของหม้อไอน้ํา จะถูกลําเลียงออกจากก้นเตาผ่านทาง ash conveyer มีฝาครอบเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย 
ก่อนลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงไปยังถังพักเถ้าหนัก จากน้ันจะมีรถบรรทุกมารับไปพักไว้ที่พ้ืนที่ลาน
กองขี้เถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับ ส่วนเถ้าเบา (Fly Ash) เป็นเถ้าที่ถูกดักจับไว้ด้วยระบบดักฝุ่นแบบ
ไฟฟ้าสถิต (ESP) ไปเก็บไว้ในไซโลเก็บเถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน 
กรณีที่ไม่มีเกษตรกรมารับ เถ้าเบาจะถูกนําไปรวมกับเถ้าหนักที่พ้ืนที่ลานกองขี้เถ้าก่อน เพ่ือรอให้เกษตรกร 
มารับไป ส่วนของเสียอ่ืนๆ จากระบบเสริมการผลิต เช่น เรซินที่เสื่อมสภาพ นํ้ามันหล่อลื่นที่เสื่อมคุณภาพ 
และของเสียอันตราย ซึ่งมีการขนส่งสูงสุด 1 คัน/วัน สําหรับทางหลวงหลักที่ใช้ขนส่งของเสียของโครงการ 
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 

(3) การเดินทางของพนักงาน โครงการมีพนักงานสูงสุด ประมาณ 103 คน ทั้งน้ี 
มีบางส่วนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่ามีความถี่ในการขนส่งโดยรวมประมาณ 17 คัน/วัน และ
รถจักรยานยนต์ซึ่งคาดว่ามีความถี่ในการขนส่งโดยรวมประมาณ 86 คัน/วัน  
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2.9 พนักงาน 

 1) ระยะก่อสร้าง 

เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะเกิดการจ้างแรงงานสูงสุดประมาณ 
600 คน/วัน (ใช้คนงานก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาลเน่ืองจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งน้ี
แผนการดําเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้าง จะใช้แรงงานตาม
ลักษณะงาน เช่น งานปรับพ้ืนที่ งานระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า งานระบบไฟฟ้า และงานติดต้ังระบบเครื่องจักร 
เป็นต้น จากลักษณะงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานท่ีจะเข้ามาทํางานในระยะก่อสร้างไม่ได้มี
เฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ แต่งานบางประเภทต้องการแรงงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ 
ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ทั้งน้ี
คนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

 2) ระยะดําเนินการ 

พนักงานในช่วงดําเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โครงการจะดําเนินการผลิตไฟฟ้าในช่วงเดียวกับ
การผลิตนํ้าตาลของโรงงานผลิตนํ้าตาล รายละเอียดการจ้างงานของพนักงานในแต่ละช่วงการผลิต มีดังน้ี 

(1) ช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน) มีการจ้างพนักงาน ประมาณ 103 คน โดยทํางาน 2 กะ กะละ  
12 ช่ัวโมง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

(2) ช่วงขายไฟ (215 วัน) มีการจ้างพนักงาน ประมาณ 67 คน โดยทํางาน 2 กะ กะละ  
12 ช่ัวโมง ตลอด 24 ช่ัวโมง 

(3) ช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร (30 วัน) มีการจ้างพนักงาน ประมาณ 67 คน โดยทํางาน  
8 ช่ัวโมง เวลา 08.00-17.00 น. 

ทั้งน้ี โครงการมีความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน 
ในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับ 
ภาคการเกษตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมจะต้องเป็นแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ระดับการศึกษา ความชํานาญในด้านต่างๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์
ทํางาน เช่น ระยะเวลาในการทํางาน รวมทั้งผ่านการทํางานมาแล้วก่ีปี และคุณลักษณะของบุคคลหรือ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เช่น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตําแหน่ง และเหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม 
โครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าทํางานในโครงการโดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่ เป็น 
อันดับแรก 
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ตารางที่ 2.8.2-1 ปริมาณการขนส่งที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
กิจกรรมขนส่ง ชนิดรถขนส่ง PCEs2/ 

ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ 
คัน/วัน เท่ียว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ คัน/วัน เท่ียว/วัน1/ PCU/วัน3/  PCU/ชั่วโมง4/ 

1. คนงานก่อสร้าง รถกระบะ 4 ล้อ 1.0 3 6 6 1 - - - - 
 รถบรรทุก 6 ล้อ 1.5 20 40 60 5 - - - - 
2. รถขนวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 33 66 165 14 - - - - 
3. รถขนส่งสารเคมี รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 1 2 5 1 
4. รถขนส่งกากของเสีย รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 1 2 5 1 
5. รถขนส่งข้ีเถ้า รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 2 4 10 1 
6. พนักงาน รถจักรยานยนต์ 1.0 - - - - 86 172 172 43 
 รถยนต์ส่วนบุคคล 0.33 - - - - 17 34 12 3 

รวม 56 112 231 20 107 214 204 49 
หมายเหตุ :  1/ รถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ของเสีย รถรับส่งพนักงานหรือคนงานก่อสร้าง แต่ละคันจะคิดจํานวน 2 เท่ียว/คันเน่ืองจากคิดรวมท้ัง เท่ียวไปและกลับ 
  2/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) ซึ่งเป็นปจัจัยตัวคณูเพ่ือแปลงหน่วยจากรถแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน คือ รถส่วนบุคคลหรือ passenger car unit (PCU) 
 3/  PCU/วัน = เที่ยว/วัน x PCEs 
 4/  ปริมาณการขนส่งวัสดุก่อสร้างกําหนดให้มีการขนส่ง 12 ช่ัวโมงต่อวัน และการขนส่งสารเคมี/วตัถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และของเสียของโครงการกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน ส่วนรถรับส่งคนงานก่อสร้าง 

หรือพนักงาน กําหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 
ที่มา :  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2.10 มลพิษและการควบคุม 

1) มลพิษทางอากาศ 

 (1) ระยะก่อสร้าง 

    มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพ้ืนที่ การขุด
หรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน การปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การก่อสร้างรากฐาน และการติดต้ังเคร่ืองจักร 
(ดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาลเนื่องจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น เช่น ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความช้ืนของดิน ความเร็ว
ลม และระยะเวลาของการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กําหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ํา
ภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจํากัดความเร็วของรถ
ต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว กําหนดให้
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุก
อยู่หรือการฟุ้งกระจาย และทําความสะอาดล้อรรบรรทุกที่เข้ามาและออกไปจากเขตก่อสร้างทุกคัน เพ่ือให้
มั่นใจว่าบรรทุกจะไม่นําสิ่งแปดเป้ือนไปตกหล่นภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ 

ก) แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เกิดมาจากการเดินเครื่องหม้อไอนํ้า 
ซึ่งใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง โครงการมีการเดินเครื่องจักรหลักช่วงฤดูหีบอ้อยและช่วงขายไฟ มลพิษทาง
อากาศท่ีเกิดจากการเดินเคร่ืองหม้อไอนํ้าของโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง (TSP) และมลสารประเภทก๊าซ ได้แก่ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ปนมากับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงในห้องเผาไหม้ของชุดหม้อไอน้ํา โดยโครงการจะทําการติดต้ังหม้อไอน้ํา ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง 4 ชุด  

ทั้งน้ี โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์บําบัดมลพิษทางอากาศ 1 ระบบ ได้แก่ ระบบดักจับฝุ่น 
ด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator, ESP) ซึ่งจะทําการติดต้ังระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ 
(Electrostatic Precipitator, ESP) จํานวน 4 ชุด สําหรับหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด 
(ชุดที่ 1-4) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

- อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ชุดที ่1-4 มีอัตราการ
ระบายของฝุ่นละออง (TSP) กรณีการผลิตปกติ (Normal Operation) 85 มิลลกิรัม/ลูกบาศก์เมตร และกรณี
พ่นเขม่า (Soot Blow) 110 มิลลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร อัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
20 มิลลกิรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 120 มิลลิกรมั/
ลูกบาศก์เมตร 

- การพ่นเขม่าจากการเดินหม้อไอน้ํา (Soot Blow) กระบวนการเผาไหม้ชานอ้อยจะทํา
ให้เกิดเถ้าจากการเผาไหม้ ซึ่งมีความช้ืนหลงเหลืออยู่ในเถ้า รวมถึงการเหน่ียวนํากันเองระหว่างประจุของเถ้า 
กับผนังท่อลําเลียงก๊าซทําให้เกิดการยึดเกาะกับผิวท่อ และเกิดการสะสมส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนจากการ
เผาไหม้ให้ผ่านผนังท่อไปแลกเปลี่ยนกับนํ้าได้ลดลง นํ้ากลายเป็นไอได้ช้า ประสิทธิภาพในการผลิตไอนํ้าของ
หม้อไอน้ําจึงลดลง ดังน้ันกระบวนการพ่นเขม่า (Soot Blow) จึงเป็นการนําไอนํ้ามาพ่นไล่เขม่าดังกล่าวออก 
เขม่าที่ได้จะรวมออกมาจากฝุ่นละอองที่เกิดการเผาไหม้ปกติ การพ่นเขม่าของโครงการกําหนดไว้วันละ 2 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 30 นาที 
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- โครงการตระหนักถึงการเฝ้าระวังมลพิษที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ จึงกําหนดให้
มีการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : 
CEMs) ทั้ง 4 ปล่อง ของหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง และกําหนดมาตรการฯ ให้มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ CEMs โดยการทดสอบการแปรเปล่ียนจากการตรวจปรับเทียบเครื่อง (Calibration Drift 
Test) และการทดสอบความถูกต้องสัมพันธ์ (Relative Accuracy) นอกจาก CEMs จะเฝ้าระวังมลพิษที่
ระบายออกอย่างต่อเน่ืองแล้วยังใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของมลพิษได้ทุก 15 นาที และเป็นการ
แสดงผลการตรวจวัดที่ตรวจสอบถึงการปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ 

ข) แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศที่ไม่ใช่การเผาไหม้ โครงการมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่
การเผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

(ก) ฝุ่นละอองจากการลําเลียงชานอ้อย ในช่วงหีบอ้อยชานอ้อยจากชุดลูกหีบสุดท้าย
จะถูกลําเลียงเข้าสู่หม้อไอนํ้าโดยตรงด้วยระบบลําเลียงสายพานแบบปิดคลอบอย่างมิดชิด ส่วนในกรณีที่มี
ปริมาณชานอ้อยมาเกินความต้องการจะถูกลําเลียงด้วยระบบลําเลียงสายพานแบบปิดคลอบอย่างมิดชิดไปยัง
สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลงัคาปกคลุม พ้ืนที่ลานกองชานอ้อย และสว่นงานอัดเม็ดชานอ้อย ตามลําดับ 

(ข) ฝุ่นละอองจากพื้นที่จัดเก็บชานอ้อย สําหรับชานอ้อยส่วนเกินที่มิได้ลําเลียงเข้าสู่
หม้อไอนํ้าจะถูกลําเลียงไปยังสถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม พ้ืนที่ลานกองชานอ้อย และส่วนงาน
อัดเม็ดชานอ้อย ตามลําดับ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการฟุ่งกระจายของชานอ้อย โครงการจะทําการติดต้ังตาข่าย  
ความสูง 18 เมตร รอบบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว และสว่นด้านนอกของตาข่ายจะทําการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นขี้เหล็ก 
ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองอีกช้ันหน่ึง 

(ค) ฝุ่นละอองจากท่ีเกิดจากการขนส่งเถ้าด้วยรถบรรทุก เถ้าจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
จะถูกลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบ ทําหน้าที่รวมเถ้าเบาไปยังไซโล โดยจะใช้รถบรรทุก
เปล่าว่ิงไปยังไซโล จากน้ันจะมีเจ้าหน้าที่ทําการเปิดวาล์วเพ่ือปล่อยเถ้าลงสู่รถบรรทุกของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ที่มารอรับขี้เถ้า ส่วนเถ้าหนักจะให้รถบรรทุกว่ิงไปยังพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า ก่อนใช้ตักใส่รถบรรทุกของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยที่มารอรับขี้เถ้า โดยกําหนดให้รถบรรทุกที่เข้ามาขอรับขี้เถ้าทุกคันต้องมีผ้าใบคลุมให้เรียบร้อย เพ่ือ
ป้องกันเถ้าฟุ้งกระจายในระหว่างขนย้าย 

(ง) ฝุ่นละอองจากพื้นที่ลานกองขี้เถ้า การจัดเก็บเถ้าของโครงการจะเก็บในพ้ืนที่ลาน
กองเถ้าขนาดพ้ืนที่ 1.13 ไร่ หรือ 1,800 ตารางเมตร (กองสูง 2 เมตร) ก่อนใช้ตักใส่รถบรรทุกของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยที่มารอรับขี้เถ้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณเถ้าจะมีมากในช่วงฤดูหีบอ้อยและลดลงในช่วงขายไฟ ซึ่ง
ขนาดพ้ืนที่ลานกองเถ้าของโครงการออกแบบให้สามารถรองรับเถ้าที่เกิดขึ้นสูงสุดในช่วงผลิตได้อย่างเพียงพอ
เพ่ือลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุน่ละออง ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการฟุ่งกระจายของฝุ่นละอองจากขี้เถ้า โครงการ
จะทําการติดต้ังตาข่าย ความสูง 3 เมตร รอบบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว และส่วนด้านนอกของตาข่ายจะทําการ
ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นขี้เหล็ก ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือเป็นแนวกันชน
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกช้ันหน่ึง 
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2) เสียงและการควบคุม 

 (1) ระยะก่อสร้าง 

   กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่ การขุด 
หรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน การปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การก่อสร้างรากฐาน และการติดต้ังเคร่ืองจักร 
(ดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาลเน่ืองจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งน้ี โครงการได้
กําหนดให้บริษัทรับเหมางดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางคืน (เวลา 19.00-07.00 น.) 
และให้ควบคุมระดับเสียงไม่ให้คนงานได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงสูงสุด 
(peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or impulse noise) เกิน 140 
เดซิเบล(เอ) หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเน่ืองแบบคงที่ (Continuous steady noise) เกินกว่า 
115 เดซิเบล(เอ) พร้อมทั้งกําหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลสําหรับคนงานที่ทํางานสัมผัส
กับเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง และที่ครอบหูลดเสียง รวมถึงจัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลติดไว้ให้คนงานเห็นได้ชัดเจนให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

 (2) ระยะดําเนินการ 

   เครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่สําคัญของโครงการ ได้แก่ หม้อไอนํ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอนํ้า และหอหล่อเย็น ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลติดไว้แก่ผู้ที่ เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและกําหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ตลอดเวลาที่ทํางาน เพ่ือลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งโดยปกติ
พ้ืนที่ดังกล่าวน้ีจะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางคร้ังคราวเท่าน้ันเพ่ือตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักร  
ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด ในกรณีที่มีระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
การทํางาน 8 ช่ัวโมง ต้ังแต่ 85 เดซิเบล(เอ) ขึ้นไป ซึ่งระดับเสียงส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องจักรที่ ใช้ใน
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า บริเวณเคร่ืองจักร
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต จัดอยู่ในพ้ืนที่มีการเฝ้าระวัง และมีมาตรการป้องกันสําหรับพนักงานที่เข้าไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยโครงการได้กําหนดให้มีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมท้ังการจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับ
เสียงที่แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากน้ี ยังมี
การกําหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็น
แหล่งกําเนิดของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการจะจัดแผนการซ่อมบํารุง
เครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง ตามแผนการซ่อมบํารุงประจําปี และจะทําการติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงที่เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า ชุดที่ 1-5 (ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 3 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด) 
เพ่ือเป็นการลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิด 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมการผลิต
เฉพาะภายในอาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการ 
จดัห้องควบคุมระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการทํางาน เป็นต้น 
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(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในกรณีที่การดําเนินกิจกรรม 
การผลิตยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการบริหาร
จัดการทางผ่านของเสียงได้ จะทําการกําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง หรือ
ครอบหูลดเสียงให้พนักงานทุกคน  

   นอกจากน้ี โครงการจะจัดให้มีมาตราการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการให้
สอดคล้องตามกฎกระทรวง เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ โครงการได้กําหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากความดังของเสียง
ต้ังแต่ต้นทางโดยการวางผังเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 โดยติดต้ังเคร่ืองจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
โรงไฟฟ้าชีวมวลได้กําหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงไฟฟ้าชีวมวลให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานบริเวณริมร้ัวโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) 

3) น้ําเสียและการจัดการ 

(1) ระยะก่อสร้าง 

   กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้ําเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงานประมาณ 
600 คน มีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 33.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้นํ้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิด 
นํ้าเสียร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้และปริมาณนํ้ารั่วซึมเข้าเส้นท่อ โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับโรงงาน 
ผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน) และเนื่องจากท่ีพักอาศัย
สําหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการแต่อย่างใด ทั้งน้ีโครงการจึงกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบําบัดสําเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบช่ัวคราวอย่างเพียงพอ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ 
นํ้าเสียจากการบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณนํ้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้น
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นนํ้าเสียที่มีความสกปรกตํ่า ดังน้ัน
โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ ในพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือ
รองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่
ก่อสร้างและถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการ
กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวร
เพ่ือระบายนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วงนํ้าฝนของโครงการต่อไป 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  แหล่งกําเนิดนํ้าเสีย/นํ้าระบายทิ้งจากกิจกรรมการดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีนํ้าเสีย/ 
นํ้าระบายทิ้งที่เกิดขึ้นตามลักษณะนํ้าเสียในแต่ละแหล่งกําเนิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ นํ้าเสียจากแผนกต่าง ๆ 
ในโรงไฟฟ้าชีวมวล นํ้าระบายทิ้งจากกระบวนการผลิต ได้แก่ นํ้าระบายทิ้งจากระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น นํ้าระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า เป็นต้น และน้ําชะลานกองต่าง ๆ รายละเอียด 
แสดงดังตารางที่ 2.10-1 และการจัดการนํ้าเสียของโรงไฟฟ้าชีวมวลแสดงดังรูปที่ 2.10-1 เน่ืองจากใน
บริเวณพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนของระบบบําบัดนํ้า
เสียให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond 
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No.2) ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียที่เหลือเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิต
นํ้าตาล ในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้คํานึงถึงปริมาณนํ้าเสียจากกิจกรรมของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย รวมท้ังการพิจารณาเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของ 
นํ้าเสียจากทั้ง 2 กิจกรรม โดยพิจารณาเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียหลักเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ 
สําหรับนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร สําหรับการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้า
จะพิจารณาการจัดการนํ้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

      ก) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีตํ่า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้งที่ติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) 
จํานวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 
ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล จะรับนํ้าทิ้งจากนํ้าฝนปนเป้ือนชะพ้ืนที่ลาน 
กองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และพื้นที่ลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง 
ที่ 2 (Inspection pond No.2) ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล จะรับนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตนํ้าประปา/นํ้าอ่อน นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้ําระบายทิ้ง
จากหม้อไอนํ้า หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) 
ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้า
ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ 
ลิตริ จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลา
ในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าของแข็ง
ละลายน้ําทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 1 (Emergency 
pond No. 1) ขนาดความจุ ประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับ
สมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

    ข) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบ
ชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับ 
นํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะก่อนถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าทิ้งที่ 3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง
อัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าบีโอดี (BOD) 
ตํ่ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บน้ําทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 
187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจพบว่า มีค่า
เกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 
(Emergency pond No. 2) ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไป 
บ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกคร้ัง 
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ตารางที่ 2.10-1 ปริมาณนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล    

   รายการ 

ปริมาณน้ํา (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ ช่วงหีบอ้อย 
ช่วงปิดหีบ  

(ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้า)
ช่วงปิดหีบ 
(ซ่อมบํารุง) 

น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําท้ิง 
ปริมาณน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

1. น้ําเสียจากห้องน้ําชาวไร่/อาคารสํานักงาน/โรงอาหาร 80 - 50 - 50 - ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลท่ี 2 ของ
ระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิตน้ําตาล 2. น้ําเสียในแผนกต่าง ๆ ในโรงงานผลิตน้ําตาล 20 - 11.5 - 11.5 - 

3. น้ําเสียจากการล้างหม้อต้ม หม้อเคี่ยว 1/ 252 - 151 - 88 - จะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพ่ือบําบัดเบื้องต้นก่อนถูก
รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลท่ี 2 ของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิต
น้ําตาล 

4. น้ําเสียจากการล้างอ่ืน ๆ 68 - - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลท่ี 2 ของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิต
น้ําตาล ทําการบําบัดตามการออกแบบโดยนํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วจะ
รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pond) เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงผ่านเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ได้แก่ 
(BOD)  
1) กรณีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้ําท้ิง (Holding 

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

(Emergency pond) เพ่ือนํากลับไปบําบัดใหม่ 
5. น้ําเสียจากระบบหล่อเย็นเคร่ืองจักร - 725 - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pond) เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงผ่านเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอัตโนมัติ 
ได้แก่ TDS  
1) กรณี  ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มก ./ล . จะสูบเข้าบ่อพักน้ํ าท้ิง 

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

ฉุกเฉิน (Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

รวมน้ําเสีย/น้ําท้ิงโรงงานผลิตน้ําตาล 420 725 212.5 - 149.5 -  
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ตารางที่ 2.10-1 (ต่อ) ปริมาณนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รายการ 
ปริมาณน้ําเสีย/น้ําท้ิง (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ ช่วงหีบอ้อย ช่วงขายไฟ ช่วงปิดหีบ 
น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําท้ิง 

ปริมาณน้ําเสียของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
1. น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้า 2/ - - - 45 - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pond) เพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงผ่านเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ได้แก่ 
TDS 
1) กรณี  ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มก ./ล . จะสูบเข้าบ่อพักน้ํ าท้ิง 

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

ฉุกเฉิน (Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

2. น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองชานอ้อย 2/ - - - 591 - - 
3. น้ําท้ิงจากระบบการปรับปรุงคณุภาพน้ํา - 162 - 162 - 37 
4. น้ําระบายท้ิงจากหอหล่อเย็น (Bleed off) - 540 - 468 - - 
5. น้ําระบายท้ิงจากหม้อไอน้ํา (Blow down) - 297 - 85  - 

6. น้ําเสียจากแผนกต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้าชีวมวล 30 - 13.5 - 3.5  ระบบบําบัดสําเร็จรูปก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลท่ี 2 ของระบบ
บําบัดน้ําเสียโรงงานผลิตน้ําตาล 

7. น้ําท้ิงจากระบบผลิตน้ําใส 8 - 8 - 2  รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลท่ี 2 ของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิต
น้ําตาล ทําการบําบัดตามการออกแบบโดยนํ้าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้ว 
จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pond) เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงผ่านเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ได้แก ่
(BOD)  
1) กรณีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้ําท้ิง (Holding 

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

(Emergency pond) เพ่ือนํากลับไปบําบัดใหม่ 

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

รวมปริมาณน้ําเสีย/น้ําท้ิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล 39.3 999 22.8 1,351 5.5 37  
รวมปริมาณน้ําเสีย/น้ําท้ิงท้ังหมด 459.3 1,724 235.3 1,351 155 37  

หมายเหตุ :  1/  การล้างหม้อต้มหม้อเคี่ยวจะทําการล้างทุก 30 วัน  
 2/ น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้าและลานกองชานอ้อย จะคิดในช่วงวันที่ฝนตก 
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ที่มา :  บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
รูปที่ 2.10-1 การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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นอกจากน้ี โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE ความ
หนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวด่ิง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการรั่วซึมและ
ปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน 

4) กากของเสียและการจัดการ 

  (1) ระยะก่อสร้าง  

   ของเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างและของเสียจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

ก) ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นเศษเหล็ก เศษไม้ และเศษปูน 
ซึ่งเศษเหล็กสามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะคัดแยกส่วนที่สามารถนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือนํากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษไม้ โครงการจะนําไปบด/สับ 
ก่อนที่จะนําไปทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ และเศษปูน โครงการจะนําไปถมท่ีบริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ 

 ข) มูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจํานวนคนงาน
สูงสุด 600 คน (โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับโรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกัน
และอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน) เกิดขึ้นประมาณ 0.69 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.15 
กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) โดยของเสียดังกล่าว 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ สําหรับกากของเสียดังกล่าวในส่วนที่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางโครงการมีนโยบายท่ีจะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle) ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดแล้วจะทําการรวบรวมใส่ถัง
รองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 2 ถัง คือ  
มูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ในขั้นตอนน้ีจะมีการคัดแยกมูลฝอยแห้งที่สามารถขายได้ ส่วนมูลฝอยเปียก 
จะนําเอาไปปุ๋ยหมักอินทรีย์ ขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกนําไปรวบรวมและนําไปจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บขยะของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโรงงานผลิตนํ้าตาลจะเป็นผู้รบัผิดชอบ  

(2) ระยะดําเนินการ   

 รูปแบบการจัดการของเสียในช่วงดําเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากกระบวนการผลิต มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1) มูลฝอยจากอาคารสาํนักงาน/โรงอาหาร  

 กากของเสียทั่วไปมีแหล่งกําเนิดจากอาคารสํานักงานและกิจวัตรประจําวันของ
พนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระดาษ เศษวัสดุสํานักงานที่ไม่ใช้แล้ว และเศษอาหาร ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมถัง
รองรับโดยแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดย
จะนําไปวางตามสถานท่ีต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ สําหรับกากของเสียทั่วไป มีปริมาณขยะ
เกิดขึ้นประมาณ 0.12 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิง
ตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



 

-41- 

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) สําหรับกากของเสียดังกล่าวในส่วนที่สามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางโครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะนํากลับมา 
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-Reduce-
Reuse-Recycle) ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดแล้วจะทําการรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอย
ที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 3 ถัง คือ มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ 
ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกนําไปรวบรวมและนําไปจัดเก็บไว้บริเวณ
พ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโรงงานผลิตนํ้าตาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการจัดการ
ของเสียแต่ละประเภท ดังน้ี 

ก) มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม้ และใบไม้ เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณ
มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 0.076 ตัน/วัน โดยโครงการจัดเตรียมถังรองรับของเสียซึ่งจะนําไปวางตาม
สถานที่ต่างๆ อย่างเพียงพอ ก่อนรวบรวมและนําไปจัดเก็บในบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตนํ้าตาล 
สําหรับการจัดการมูลฝอยย่อยสลายนั้น สามารถจัดการได้โดยการนําไปทําปุ๋ยหมัก ผ่านถังหมัก ขยะอินทรีย์ 
(อ้างอิงจากต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ ของกรมควบคุมมลพิษ, 2544) ซึ่งปุ๋ยหมักดังกล่าวจะนําไปใช้ในแปลง
สาธิตปลูกอ้อยและพ้ืนที่สีเขียวของบริษัท 

ข) ของเสียรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว กระป๋อง โลหะ กล่องโฟมบรรจุภัณฑ์และ
พลาสติก เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณของเสียรีไซเคิล ประมาณ 0.039 ตัน/วัน ขยะประเภทน้ีเป็นของเสียที่
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โครงการจัดเตรียมถังรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนที่โครงการ และรวบรวมไปคัดแยกของเสียแต่ละประเภทบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิต
นํ้าตาล ก่อนติดต่อให้ผู้รับซื้อนํากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ค) ของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ 
และหมึกพิมพ์ เป็นต้น คาดว่ามีของเสียอันตราย ประมาณ 0.004 ตัน/วัน เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
อุปกรณ์สํานักงาน ต้องส่งกําจัดทั้งหมด แต่ทางโครงการได้ดําเนินการลดปริมาณ (reduce) ไปแล้วบางส่วน 
เช่น เลือกใช้ถ่านไฟฉายท่ีชาร์จไฟได้ หรือหมึกที่สามารถเติมได้ เป็นต้น โครงการจัดเตรียมถังขยะอันตรายที่มี
ฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ และเก็บรวบรวมไปคัดแยกของเสียแต่ละ
ประเภท ณ สถานที่จัดเก็บขยะอันตรายภายในอาคารจัดเก็บสารเคมีของโรงงานผลิตนํ้าตาล ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

 สําหรับการจัดการของมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร โครงการจะใช้
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือ
น้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) ในการลดปริมาณที่แหล่งกําเนิด 
เพ่ือให้มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการนําของเสียเหล่าน้ันกลับไปใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปกําจัดน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากอาคาร
สํานักงาน/โรงอาหาร ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการได้กําหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ การ
ขนส่ง และการกําจัดเพ่ือควบคุมการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพโดยนําหลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้ซึง่ประกอบด้วย 
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 (ก) Avoid คือ การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกําจัด  
การงดใช้ของที่ไม่จําเป็น หรือของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

 (ข) Reduce คือ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด’ 

 (ค) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซ้ํา 
ซึ่งไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ เช่น การนํานํ้าเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ใน
การรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้บริษัทผู้จําหน่ายนํากลับ ไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  

 (ง) Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือ
นํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการรีไซเคิล การกําหนดให้มีการคัดแยก 
ของเสียจากโครงการ เป็นต้น 

2.2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต  

ก) เถ้าจากหม้อไอน้ํา เถ้าที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เถ้าเบา (fly ash) 
และเถ้าหนัก (bottom ash) แสดงดังตารางที่ 2.10-2 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

(ก) เถ้าเบา (fly ash) เป็นเถ้าขนาดเล็กที่ถูกดักออกจาก exhaust gas ด้วย
เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอนํ้าจะเกิดเถ้า ในช่วงฤดูหีบอ้อย คาดว่าจะเกิด
เถ้าเบา ประมาณ 13.16 ตัน/วัน และช่วงขายไฟ คาดว่าจะเกิดเถ้าเบา ประมาณ 3.85 ตัน/วัน จะถูกระบาย
ออกด้านล่างของเครื่องดักฝุ่นไปเก็บไว้ในไซโลเก็บเถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุ
ปรับปรุงดิน กรณีที่ไม่มีเกษตรกรมารับ เถ้าเบาจะถูกนําไปรวมกับถ้าหนักที่พ้ืนที่ลานกองข้ีเถ้าก่อน เพ่ือรอให้
เกษตรกรมารับไป  

(ข) เถ้าหนัก (bottom ash) เป็นเถ้าที่ตกอยู่บริเวณก้นเตาห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอน้ํา เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอน้ําจะเกิดเถ้าหนัก ในช่วงฤดูหีบอ้อย คาดว่าจะเกิดเถ้าหนัก ประมาณ 
5.64 ตัน/วัน และช่วงขายไฟ คาดว่าจะเกิดเถ้าหนัก ประมาณ 1.65 ตัน/วัน ซึ่งจะถูกลําเลียงออกจากก้นเตา
ผ่านทาง ash conveyer มีฝาครอบ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย ก่อนลําเลียงไปยังถังพักเถ้าหนัก จากน้ันจะมี
รถบรรทุกมารับไปพักไว้ที่พ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับ 

ตารางที่ 2.10-2 ปริมาณการเกิดเถ้า  
รูปแบบการผลิต 

ปริมาณเถ้า (ตัน/วัน) รวมปริมาณเถ้าท้ังหมด 
เถ้าหนัก เถ้าเบา (ตัน/วัน) 

ช่วงหีบอ้อย (120 วัน) 5.64 13.16 18.8 
ช่วงขายไฟ (215 วัน) 1.65 3.85 5.5 

หมายเหตุ : ขอ้มูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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สําหรับการใช้ประโยชน์จากเถ้าที่เกิดจากพ้ืนที่โครงการ โดยเถ้าหนัก เป็นเถ้าที่ตก
อยู่บริเวณก้นเตาห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอนํ้าจะเกิดเถ้าหนัก ซึ่งจะถูกลําเลียง
ออกจากก้นเตาผ่านทาง ash conveyer มีฝาครอบ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย ก่อนลําเลียงไปยังถังพัก 
เถ้าหนัก ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร จากน้ันจะมีรถบรรทุกมารับไปพักไว้ที่พ้ืนที่ลานกองข้ีเถ้า ขนาด 1.13 ไร่ 
(1,800 ตารางเมตร) ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับ ส่วนเถ้าเบา (fly ash) เป็นเถ้าขนาดเล็กที่ถูกดักออกจาก 
exhaust gas ด้วยเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) จะถูกระบายออกด้านล่างของเครื่องดักฝุ่นไปเก็บไว้ใน
ไซโลเก็บเถ้า ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน กรณี
ที่ไม่มีเกษตรกรมารับ เถ้าเบาจะถูกนําไปรวมกับถ้าหนักที่พ้ืนที่ลานกองข้ีเถ้าก่อน เพ่ือรอให้เกษตรกรมารับไป 
ผลการวิเคราะห์เถ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การขอแก้ไขรายการ
ทะเบียนและการขอแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2555 แสดงดังตารางที่ 2.10-3 

ข) น้ํามันหล่อลื่นที่เสื่อมคุณภาพ การซ่อมบํารุงเครื่องจักรทําให้ต้องเปลี่ยนนํ้ามัน 
หล่อลื่น คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้น ประมาณ 2 ตัน/ปี โครงการจะรวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

ค) เรซินที่เสื่อมสภาพ เป็นเรซินที่ถูกใช้งานจนเสื่อมสภาพจากขั้นตอนการผลิต
นํ้าประปาและระบบผลิตนํ้าอ่อน คาดว่าจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 0.035 ตัน/ปี โครงการกําหนดให้เก็บ
พักไว้ภายในถังที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด
ต่อไป 
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ตารางที่ 2.10-3 องค์ประกอบและลักษณะสมบัติของขี้เถ้า 

ลําดบัท่ี พารามิเตอร์ 

มาตรฐาน 

ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไมใชแ้ล้ว 
ท่ีเป็นของเสยีอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง การกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร   
เร่ือง ขอข้ึนทะเบยีน การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 

การขอแก้ไขรายการทะเบยีนและการขอแก้ไข 
รายการทะเบยีนปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2555 

ค่า TTLC  มาตรฐาน1/ ค่า STLC  มาตรฐาน2/ ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 
1. ปริมาณความช้ืนและสิ่งท่ีระเหยได ้ - - - - 54.46    ≥35% 
2. ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) - - - - 6.04 ≤30% โดยนํ้าหนัก 
3. ค่าความเปน็กรด ด่าง (pH) 7.55 - 7.55 - 7.55 5.5-8.5 
4. ค่าการนําไฟฟ้า (EC) - - - - 0.21 ≤ 6 dS/m 
5. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) - - - - 22:1 ไม่เกิน 20 : 1 
6. ไนโตรเจน (N)  - - - 0.12 ≥1.0% โดยนํ้าหนัก 
7. ฟอสฟอรสั (P2O5)  - - - 0.01 ≥0.5 % โดยนํ้าหนัก 
8. โพแทสเซียม (K2O)  - - - 0.030 ≥0.5% โดยนํ้าหนัก 
9. สารหนู (Arsenic) 0.127 ≥500 mg/kg 0.0009 ≥ 5.0 mg/L 0.127 ≥50 mg/kg 
10. แคดเมยีม (Cadmium) <0.4 ≥100 mg/kg <0.03 ≥ 1.0 mg/L - ≥5 mg/kg 
11. โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Chromium) <0.4 ≥500 mg/kg <0.02 ≥ 5.0 mg/L - ≥300 mg/kg 
12. ทองแดง (Copper) 2.1 ≥2,500 mg/kg 0.04 ≥ 25 mg/L - ≥500 mg/kg 
13. ตะกั่ว (Lead) <0.4 ≥1,000 mg/kg <0.10 ≥ 5.0 mg/L - ≥500 mg/kg 
14. ปรอท (Mercury) 0.760 ≥20 mg/kg <0.0005 ≥ 0.2 mg/L - ≥2 mg/kg 
15. นิกเกิล (Nickel) <0.6 ≥2,000 mg/kg <0.03 ≥ 20 mg/L - - 
16. ซีลีเนียม (Selenium) 0.070 ≥100 mg/kg <0.0005 ≥ 1.0 mg/L - - 

หมายเหตุ  :   1/  TTLC เม่ือนํามาหาค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน พบว่ามีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตราย ในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
(mg/kg; wet weight) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Total Threshold Limit Concentration(TTLC) ที่กําหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

   2/ STLC สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เม่ือนํามาสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) และวิธีวิเคราะห์น้ําสกัดแล้ว มีองค์ประกอบของสารอนินทรีย์อันตรายและสารอินทรีย์อันตรายในหน่วยมิลลิกรัมของสาร 
ต่อลิตรของน้ําสกัด (mg/L) เท่ากับหรือมากกว่าค่า Soluble Threshold Limit Concentration (STLC) ที่กําหนดไว้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 2.11.1  ระยะก่อสร้าง 

1) การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา การพิจารณาบริษัทผู้รับเหมาจะพิจารณาจากหลายปัจจัย 
เช่น ประสบการณ์เป็นการพิจารณาว่าผู้รับเหมาเคยทํางานที่มีลักษณะคล้ายกันมาก่อนหรือไม่ ปริมาณงานที่
รับผิดชอบอยู่ ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ ผลงานโครงการที่ผ่านมา ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง รวมถึงความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างงานบางอย่างต้องใช้ความเช่ียวชาญทางเทคนิคเฉพาะ 
ผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจะสามารถทําให้งานสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยอาจพิจารณา
จากประวัติหรือประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค 

2) แผนงานก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทําแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างให้สอดคล้องกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 

3) ระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการความปลอดภัย ในการดําเนินการ
โครงการจะอ้างอิงตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 ความปลอดภัยในเรื่องการจัดการทั่วไป 
ของคณะทํางานมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ภายใต้คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง 
คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

4) การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาจะต้องระบุ
รายละเอียดในแผนงานก่อสร้าง เน่ืองจากต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมท้ังต้องปฎิบัติตาม
แผนที่กําหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณท่ีกําลังทําการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง การกองเก็บวัสดุไม่ว่าจะกอง
เก็บในลักษณะใดจะต้องกําหนดแผนในการขนส่งและลําเลียงวัสดุเข้าและออกจากการกองเก็บวัสดุ และมกีาร
จดัเก็บในลักษณะที่สอดคล้องกับระยะเวลาการนําวัสดุออกไปใช้งานด้วย  

5) การจัดสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตก่อสร้างต้องมีความมั่นคงแข็งแรง แบ่งแยก
พ้ืนที่การทํางานที่เหมาะสมชัดเจน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยกําหนดบริเวณเขต
ก่อสร้าง และจัดทําป้าย “เขตก่อสร้าง” การกําหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดทํารั้วหรือก้ันเขตด้วย
วัสดุที่เหมาะสม และมีป้าย “เขตอันตราย” และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา มีป้าย
สัญญาณ และแสงสว่างที่เหมาะสม และติดต้ังในจุดที่เหมาะสม ติดต้ังป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้าง
เพ่ือความปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอสําหรับใช้ในการปฐมพยาบาล 
มีแผนเส้นทางฉุกเฉินและทางออก เส้นทางการจราจร พ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่อพยพทางลาด และติดป้ายแสดง
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน  

6) การเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย ให้บริษัทผู้รับเหมาดําเนินการให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 รวมทั้งกําหนดให้บริษัท
ผู้รับเหมาจัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานโดยตรง นอกจากน้ีโครงการต้องจัดให้มีการ
ประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานในตําแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือเตือนให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
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7) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมา 
ติดประกาศสัญลักษณ์ เตือนอันตราย และเคร่ืองหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการทํางานในที่ที่เห็นได้ง่ายตามข้อกําหนด
ของประกาศกรมสวัสดการและคุ้มรองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

8) การจัดการท่ีพักคนงานก่อสร้าง การจัดเตรียมที่พักคนงานก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เน่ืองจากในปัจจุบันโครงการยังไม่มีการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังน้ัน จึงยังไม่
สามารถระบุตําแหน่งบ้านพักคนงานก่อสร้างภายนอกพ้ืนที่โครงการได้ แต่ทางโครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมา 
ก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักคนงานช่ัวคราวที่มีการจัดระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานก่อสร้าง 
โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดในแนวทางในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัย
ช่ัวคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มาตรฐาน วสก.1010-34) 

 2.11.2  ระยะดําเนินการ 

1) การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 

(1) นโยบายการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการมีความ
ห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจําของพนักงานที่ทําอยู่ จึงกําหนด
นโยบายไว้ เช่น 1) ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน 2) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้ปลอดภัย 3) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วย
กระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(2) การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน การบริหารงานอาชีวอนามัยของโครงการ จะปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการทํางาน (Procedure 
Manual) เรื่อง การบริหารงานอาชีวอนามัย (Occupation Health Management) ที่บริษัทฯ ได้จัดทํา  
เพ่ือการวางแผนการดําเนินการ การวิเคราะห์ผล และการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสม และมคีวามปลอดภัยในการทํางาน  

(3) การติดตามตรวจสอบวัดผลและเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยทําการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพ 
แวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 
(กฎกระทรวงภายใต้ พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
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2) อุปกรณ์ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการได้
กําหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัยต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่
โรงไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกันอัคคีภัย ในโรงงาน  
พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National 
Fire Protection Association (NFPA) ทั้งน้ีการออกแบบและติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐาน
ข้อกําหนดทางราชการ 

3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท 
นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด จึงได้จัดทําแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือที่จะป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
และเป็นการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือถ้าหากเกิดภัยขึ้นก็สามารถท่ีจะควบคุมเหตุการณ์ได้ง่าย สามารถที่
จะดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วมิให้ลุกลาม ควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ทั้งยังเป็นการลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 
2.11.2-1 

4) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลน้ันจะทําการสํารวจหาชนิดและ
จํานวนของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนทําการจัดทําอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล กําหนดมาตรฐานการใช้และจัดทําป้ายเตือน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญในการใช้งาน ตลอดจนกําหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่าง
สม่ําเสมอ 

5) การฝึกอบรมพนักงาน/การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หน่วยงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแผนกบุคคลจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง 
การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม 

6) จุดรวมพล โครงการได้กําหนดจุดรวมพลไว้จํานวน 1 แห่ง ซึ่งจะอยู่ระหว่างโรงจอดรถ
และอาคารสํานักงาน เพ่ือเป็นสถานที่รายงานตัวและตรวจสอบยอดจํานวนพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินถึงขั้น
ประกาศอพยพ โดยการอพยพมายังจุดรวมพลน้ีรวมถึงผู้รับเหมาและผู้ที่มาติดต่อภายในโรงงานผลิตนํ้าตาล 
และโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเมื่ออพยพมาถึงจุดรวมพลแล้วให้จัดแถวแยกตามหน่วยงาน/แผนก ส่วนผู้รับเหมา
และผู้ที่มาติดต่อให้จัดแถวแยกออกมา เมื่อจัดแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทําการตรวจสอบจํานวนพนักงานจนถึงคนสุดท้ายในแถว โดยเรียกช่ือพนักงานทีละคน และรอจนกว่าเหตุ
ฉุกเฉินจะสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ผู้บัญชาการทีมฉุกเฉินหรือผู้ที่ทําหน้าที่แทนจะเป็นผู้ประกาศแจ้งให้พนักงานทราบ
และกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติหรืออพยพออกนอกโรงงาน 

7) การตรวจสุขภาพพนักงานและสวัสดิการด้านสุขภาพ โครงการกําหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพของพนักงานใหม่ทุกคร้ังก่อนรับเข้าทํางาน และสาํหรับพนักงานประจําการตรวจสุขภาพพนักงานตาม
จํานวนช่ัวโมงทํางานหรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการ
เจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้าง และสง่ผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2.11.2-1 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 
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2.12 แผนชุมชนสัมพันธ ์ 

 1)  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

 เน่ืองจากท่ีต้ังโครงการมีพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลของบริษัทในเครือ จึงมีการใช้
ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน หากการดําเนินการประชาสัมพันธ์/หรือการทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นไป
อย่างต่างคนต่างทําย่อมจะส่งผลให้เกิดการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพราะชุมชน
ภายนอกไม่สามารถแยกกิจกรรมหรือมลพิษที่เกิดจากการดําเนินงานได้ว่าเป็นในส่วนของโรงงานผลิตนํ้าตาล 
อาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง ดังน้ันในการวางแผนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการทํากิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการจะดําเนินการให้สอดรับกับการดําเนินงาน
ดังน้ี 

จากแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานกําหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมินผล
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมท่ีทําต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการ
ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการดําเนินการของโครงการ 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการจําแนกกิจกรรมออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ 

(1) ประเภทกิจกรรมวันสําคัญประจําปี  

(2) ประเภทกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  
(3) ประเภทกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

(4) ประเภทกิจกรรมบริจาค-สนับสนุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

2) การจัดต้ังคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ให้ความสําคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนจึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
(เป็นคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม) โดยกําหนดให้จดัต้ัง
คณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่รายงานฯ เห็นชอบภายใน 6 เดือน มีรายละเอียดดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กําหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินการของโครงการ และ
มีส่วนร่วมในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่วมพิจารณาประเด็น อุปสรรค ปัญหา  
ข้อวิตก วังวล และข้อร้องเรียนในแต่ละภาคส่วนพร้อมทั้งร่วมกันนําเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยจะต้อง
แต่งต้ังภายหลังจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต ภายใน 6 เดือน 



 

-50- 

2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และทีม่า องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงานราชการและตัวแทนของบริษัท 
นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด มีรายละเอียดดังน้ี 

 (1)  ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 32 คน มาจากการ 
สรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอ่ืนใด จากชุมชนรอบที่ต้ังโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   (1.1)  เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ ได้แก่  

- หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ - หมู่ที่ 2 บ้านบักตู้ 

- หมู่ที่ 3 บ้านนํ้าคํา - หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ 

- หมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง - หมู่ที่ 6 บ้านหัวช้าง 
- หมู่ที่ 7 บ้านโนน - หมู่ที่ 8 บ้านสวายโดด 

- หมู่ที่ 9 บ้านดูน - หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาแสง 
- หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง - หมู่ที่ 12 บ้านพยอม 

- หมู่ที่ 13 บ้านโนนใหม่ - หมู่ที่ 14 บ้านโนนสวรรค์ 

- หมู่ที่ 15 บ้านเลิงแก - หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 
 (1.2)  เทศบาลตําบลโพนสูง ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 

  (1.3)  องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว ได้แก่  

- หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา - หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่ 

- หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว - หมู่ที่ 7 บ้านเขวาโคก 

- หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง - หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 
- หมู่ที่ 17 บ้านเขวาพัฒนา  

(1.4)  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย 

  (1.5)  องค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านขามป้อม 
   (1.6)  องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง ได้แก่  

- หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง - หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ่ 
- หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม่ - หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 

 (1.7)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 

(1.8)  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา 

 (2) รรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวแทน 7 
หน่วยงาน ได้แก่ 

(2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 

(2.2) นายอําเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 

(2.3)  นายอําเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
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(2.4)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.5)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.6)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.7)  สํานักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

3)  ผู้แทนโครงการ ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่านการผลิต ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ
ตัวแทนฝ่ายสํานักงาน และบุคคลดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน 1 ตําแหน่ง รองประธาน 1 
ตําแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตําแหน่ง จากน้ันให้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม 

3) วิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee)  

  ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอช่ือหรือวิธีการอ่ืนใด
จากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

  ข) กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของโครงการโดยการแต่งต้ังของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ
ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

  ค) กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตนํ้าตาลและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องซึ่งได้จากการแต่งต้ังโดยผู้จดัการโรงงานผลิตนํ้าตาล 

  ง)  เมื่อได้คณะกรรมการฯ ครบตามที่กําหนด ให้ดําเนินการตามวัน และต้องบันทึกการ
ประชุมและแจ้งผลการประชุม/เผยแพร่ให้ชุมชนต่าง ๆ ทราบอย่างทั่วถึงอย่างน้อย 2 ช่องทางประชุมเพ่ือ
แต่งต้ังประธานคณะกรรมการฯ โดยการประชุมดังกล่าวต้องแจ้งให้สาธารณะทราบอย่างน้อย 15 วัน 

4) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลท่ีจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) สําหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงานราชการต้องเป็นผู้
ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติทํางานอยู่
ภายใต้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด ไม่ว่าทางใดทางหน่ึง 
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5) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 

(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการประกาศ
แต่งต้ังและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งต้ังให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งต้ังกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระน้ัน 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ัง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับต้ังแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือ
ได้รับการแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบ
วันจะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

ก)  ตาย 

ข)  ลาออก 

ค)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ง)  คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะมีความ 
 ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

จ) เป็นบุคคลล้มละลาย 

ฉ)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ช)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ 
 ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

6) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

(1) สํารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับ
ชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

(2) รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเย่ียมโครงการ และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 
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(5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ที่แท้จรงิของชุมชน 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน 

(8) ร่วมเจรจาและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณี ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

7) การปรับปรุงระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ  

เง่ือนไข คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และวิธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียด
การดําเนินงานของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอาจมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ีให้ขึ้นกับมติคณะกรรมการฯ 

8) ความถ่ีในการประชุม 

(1) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA Monitoring 
Committee) การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็น 
องค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
กําหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด  

(2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียง  
1 เสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือ
เป็นเสียงช้ีขาด 

(3) กําหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระของ
คณะกรรมการ 
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2.13 การรับเรื่องร้องเรียน 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังน้ันเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดทําแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการ
ได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถนําข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา
จากการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการดําเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.13-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  
2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  
3) จดัให้มีศูนย์การรับเร่ืองร้องเรียนต้ังอยู่บริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  
4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 
(2) การทําบันทึกข้อความ 
(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

 นอกจากน้ี โครงการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีความเหมาะสม โดยได้พิจารณาสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนมากกว่าผู้แทนจากภาครัฐ
และโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการจากโครงการนั้น จะเป็นระดับ
บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย เน่ืองจากการดําเนินงานหรือการประชุมโครงการต้องการให้ผู้บริหารแต่ละฝ่าย
รับทราบประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการและสามารถแก้ไขหรือช้ีแจงปัญหา
ของแต่ละฝ่ายได้ทันท่วงที นอกจากนี้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) จะมีส่วนร่วมในการร่วมดําเนินการกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ โดยจะเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน แสดงความเช่ือมโยงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 

2.14 พืน้ที่สีเขียว 

 โครงการมีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 11.63 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.94 ของพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล  
แสดงดังรปูที่ 2.14-1 พ้ืนที่สีเขียวส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้อยู่บริเวณโดยรอบอาณาเขตของพื้นที่โดยเน้นบริเวณ
พ้ืนที่ลานกองชานอ้อย ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธ์ุไม้นํามาปลูกในพ้ืนที่โครงการเป็น
พันธ์ุไม้ที่จัดหาง่ายในท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็นแนวกันชน 
(Buffer Zone) เช่น อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ และต้นขี้เหล็ก เป็นต้น เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศ
และลดความดังของเสียงจากกิจกรรมของโครงการไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมท้ังมีความเหมาะสมตามหลัก 
ภูมสิถาปัตย์ 
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รูปที่ 2.13-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 

จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ดังนี้ 
- สํานักงาน : ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-030392 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : csrbanpongsugar101@gmail.com 

- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook ; CSR BPS และ Fanpage ; ชุมชนสัมพันธ์ น้ําตาลบ้านโป่ง-ร้อยเอ็ด 

- จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโรงงาน 

แจ้งผล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1-2 วัน ทําการ 

1-2 วัน ทําการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพ่ือรับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 

และวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเทจ็จริง 
หรือแจ้งวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดําเนินการแก้ไข
ของโครงการ/โรงงานรายโรง 

 

 พิจารณาข้อร้องเรยีน 

แล้วดาํเนินการตามกรณี

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตจุากโครงการ 

 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุม 

ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และกําหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตเุกิดจากโครงการ 

แจ้งผลทุก ๆ 7 วัน 

กรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ใน 

ระยะส้ัน ให้ดําเนินการ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบ 
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รูปที่ 2.14-1 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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3.  สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั 

3.1 คุณภาพดิน 

การศึกษาคุณภาพดินโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยบริษัทที่ปรึกษาได้
ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในพ้ืนที่ศกึษาโดยได้เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร และ 50 
เซนติเมตร จํานวน 4 จุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 แสดงดังรูปที่ 3.1-1 ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณ
บ่อนํ้าคอนเดนเซอร์ (S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียและลานกองชานอ้อย (S2) พ้ืนที่สีเขียว
บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความช้ืน (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ค่าการนํา
ไฟฟ้า (Conductivity) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) สารหนู (As) 
ซีลีเนียม (Se) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) โซเดียม (Na) แคดเมียม (Cd) ทองแดง 
(Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) โพแทสเซียม (K) และอินทรียวัตถุ (Organic matter) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
ผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) 
เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล
รวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ผลตรวจวัด
คุณภาพดินแสดงดังตารางที่ 3.1-1 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)  พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อน้ําคอนเดนเซอร์ (S1) 

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

2) พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียและลานกองชานอ้อย (S2) 

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

3) พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 

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

4) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 

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

 
 

 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ่อน้ําคอนเดนเซอร์ (S1) 

พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัด 

น้ําเสียและลานกองชานอ้อย (S2) 

 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 

 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 



 

-60- 

ตารางที่ 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด หน่วย 
พื้นท่ีสีเขียวบริเวณ 

บ่อน้ําคอนเดนเซอร์ (S1)

พื้นท่ีสีเขียวบริเวณ 
ระบบบําบัดน้ําเสยีและ
ลานกองชานอ้อย (S2) 

พื้นท่ีสีเขียวบริเวณ 
สถานไีฟฟ้าย่อย (S3) 

พื้นท่ีสีเขียวบริเวณ 
ลานจอดรถอ้อย (S4) 

มาตรฐาน 

30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. (1)1/ (1)2/ (2) 

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

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

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

1/ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
2/ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอ่ืน นอกเหนือจากเพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

(2) ประกาศกระทรวงอุคสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เร่ือง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน 
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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3.2 คุณภาพอากาศ 

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้ดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
ตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 
เพ่ือเป็นตัวแทนลมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนมิถุนายน-กันยายน) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 จุด (ดําเนินการตรวจวัด  
7 วันต่อเน่ือง) ตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.2-1 ได้แก่ วัดสว่างวนาราม 
(A1) วัดสว่างอาราม (A2) วัดบัวขาว (A3) และวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) โดยดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ 
(NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม เพ่ือคลายข้อห่วงกังวลจากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) โครงการจึงได้ทําการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
(PM-2.5) เพ่ิมเติม ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 สามารถ 
สรุปได้ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  จากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 8-15 
มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.046-0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.060-0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.059-0.111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.022-0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.035 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.020-0.043 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัด
สําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีคา่อยู่ในช่วง 0.020-0.056 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ วัดสว่างอาราม (A2) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 
0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของค่ามาตรฐาน 

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

จากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วัน
ต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าน้อยกว่า  
0.001-0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.001 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณ 
วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (PM-2.5) มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง สูงสุด ได้แก่ วัดสว่างวนาราม (A1) และวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) ในช่วงเดือนกันยายน 2561  
มีค่า 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.0 ของค่ามาตรฐาน 

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

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

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 0.12 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ  
ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด ได้แก่ วัดสว่างวนาราม (A1) ในช่วง
เดือนกันยายน 2561 มีค่า 0.050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของค่ามาตรฐาน 

4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  จากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่าง
วันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0047-0.0071 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0139-0.0149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0139-0.0152 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง  
บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0052-0.0065 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัด 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 
พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0063-0.0076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่าง
อาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0092-0.0097 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0084-0.0107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0055-
0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้
ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด ได้แก่ บริเวณวัดบัวขาว (A3) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 0.0152 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5.06 ของค่ามาตรฐาน 

5) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

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

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 
0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) ในช่วงเดือนมกราคม 
2561 มีค่า 0.0568 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.28 ของค่ามาตรฐาน 

6) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 จากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่าง
วันที่ 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0002-0.0081 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0604 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0038-0.0111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง  
บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0109 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัด 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 
พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัด 
สว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0015-0.0154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่
ในช่วง 0.0030-0.0196 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0006-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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รูปที่ 3.1.4-1 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

วดัสว่างอาราม (A2) 

วดัสว่างวนาราม (A1) 

วัดบัวขาว (A3) 

วดัสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
เดือนมิถุนายน-กันยายน ลมทิศใต ้

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนตุลาคม-มีนาคม 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

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

0.060 
0.048 
0.053 
0.072 
0.070 
0.046 
0.056 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.033 
0.019 
0.023 
0.028 
0.030 
0.018 
0.023 

0.0065 
0.0052 
0.0071 
0.0047 
0.0050 
0.0047 
0.0050 

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

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

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

0.023 
0.023 
0.024 
0.024 
0.022 
0.038 
0.075 

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

0.015 
0.014 
0.014 
0.017 
0.016 
0.024 
0.050 

0.0065 
0.0071 
0.0076 
0.0063 
0.0065 
0.0065 
0.0065 

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

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

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

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

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

0.064 
0.060 
0.061 
0.072 
0.112 
0.110 
0.081 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.022 
0.028 
0.021 
0.029 
0.035 
0.037 
0.030 

0.0139 
0.0144 
0.0149 
0.0144 
0.0144 
0.0144 
0.0144 

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

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

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

0.028 
0.026 
0.022 
0.027 
0.024 
0.035 
0.029 

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

0.018 
0.018 
0.014 
0.018 
0.014 
0.020 
0.019 

0.0097 
0.0094 
0.0097 
0.0094 
0.0094 
0.0097 
0.0092 

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

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

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

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

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

0.041 
0.030 
0.099 
0.057 
0.071 
0.031 
0.037 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.021 
0.011 
0.033 
0.028 
0.025 
0.012 
0.013 

0.0144 
0.0144 
0.0152 
0.0141 
0.0139 
0.0147 
0.0144 

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

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

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

0.028 
0.033 
0.030 
0.022 
0.020 
0.036 
0.043 

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

0.017 
0.022 
0.020 
0.013 
0.011 
0.022 
0.028 

0.0094 
0.0107 
0.0092 
0.0084 
0.0084 
0.0084 
0.0084 

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

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

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

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

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

0.078 
0.059 
0.098 
0.111 
0.074 
0.078 
0.076 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.029 
0.014 
0.027 
0.029 
0.025 
0.019 
0.028 

0.0052 
0.0060 
0.0065 
0.0052 
0.0058 
0.0060 
0.0065 

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

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

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

0.020 
0.028 
0.020 
0.024 
0.028 
0.038 
0.056 

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

0.012 
0.014 
0.011 
0.013 
0.015 
0.024 
0.033 

0.0058 
0.0058 
0.0071 
0.0076 
0.0073 
0.0079 
0.0055 

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

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

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

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 4/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนด 
ให้ค่าความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 0.0604 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คดิเป็นร้อยละ 18.87 ของค่ามาตรฐาน  

3.3 ระดับเสียง 

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบัน 
(ก่อนมีการดําเนินโครงการ) โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ดําเนินการ
ตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวัน 8-15 มกราคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 
เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด จํานวน 4 สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.3-1 ได้แก่ วัดสําโรง 
(N1) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) วัดราษฎร์บูรณะ (N3) และบ้านบัวขาว (N4) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณพ้ืนที่ศกึษาแสดงดังตารางที่ 3.3-1 สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N1) : พบว่า คร้ังที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในช่วง 50.4-53.0 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 75.2-95.2 เดซิเบลเอ และ 
ครั้งที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 47.0-54.4 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 72.4-86.6 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

2) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) : พบว่า ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉล่ียอยู่
ในช่วง 44.7-48.1 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 71.2-83.4 เดซิเบลเอ และ 
ครั้งที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 44.8-50.9 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 75.8-88.9 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3) วัดราษฏร์บูรณะ (N3) : พบว่า ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 45.9-54.0 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 71.6-95.6 เดซิเบลเอ และ 
ครั้งที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 42.3-47.2 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 67.1-89.0 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 
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รูปที่ 3.3-1 ตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ชุมชนบา้นโนนใหม่ (N2) 

วดับัวขาว (N4) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N1) 

วดัราษฏร์บูรณะ (N3) 
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 ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
อันดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด : dB(A) 
Leq 24 hr Lmax 

1. วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N1) 08-09/01/2561 
09-10/01/2561 
10-11/01/2561 
11-12/01/2561 
12-13/01/2561 
13-14/01/2561 
14-15/01/2561 

52.8 
53.0 
51.5 
52.2 
52.5 
50.4 
51.9 

87.7 
95.2 
85.8 
79.8 
77.9 
75.2 
78.7 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 50.4-53.0 75.2-95.2 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

49.3 
49.4 
48.8 
54.4 
48.4 
47.0 
49.0 

83.6 
86.6 
80.5 
86.1 
83.5 
72.4 
75.5 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 47.0-54.4 72.4-86.6 
2. ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) 08-09/01/2561 

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

46.9 
44.7 
45.0 
48.1 
45.1 
46.8 
45.4 

83.4 
80.2 
71.2 
76.9 
72.3 
72.3 
75.9 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 44.7-48.1 71.2-83.4 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

49.9 
49.9 
48.4 
50.9 
44.8 
49.1 
49.4 

87.7 
87.6 
85.0 
81.9 
75.8 
85.0 
88.9 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 44.8-50.9 75.8-88.9 
มาตรฐาน1/ 70 115 
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 ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
อันดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด : dB(A) 
Leq 24 hr Lmax 

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

45.9 
45.9 
50.7 
54.0 
48.1 
54.0 
48.4 

82.3 
80.2 
90.5 
95.6 
71.6 
83.8 
75.2 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 45.9-54.0 71.6-95.6 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

46.2 
47.2 
46.5 
46.6 
44.6 
43.5 
42.3 

86.3 
88.4 
89.0 
74.4 
78.2 
67.1 
68.5 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 42.3-47.2 67.1-89.0 
4. วัดบัวขาว (N4) 08-09/01/2561 

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

48.4 
50.3 
50.9 
51.0 
49.0 
49.0 
48.8 

76.5 
84.6 
82.7 
82.9 
80.1 
80.8 
85.7 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 48.4-51.0 76.5-85.7 
20-21/09/2561 
21-22/09/2561 
22-23/09/2561 
23-24/09/2561 
24-25/09/2561 
25-26/09/2561 
26-27/09/2561 

52.1 
52.9 
51.0 
51.6 
51.7 
48.7 
43.7 

86.1 
83.9 
89.2 
79.3 
85.6 
87.5 
73.3 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 43.7-52.9 73.3-89.2 
มาตรฐาน1/ 70 115 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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4) วัดบัวขาว (N4) : พบว่า คร้ังที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 
48.4-51.0 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 76.5-85.7 เดซิเบลเอ และคร้ังที่ 2 ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 43.7-52.9 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) อยู่ในช่วง 73.3-89.2 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3.4 คุณภาพน้ําผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าผิวดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) 
โดยเฉพาะคุณภาพนํ้าผิวดินในบริเวณคลองเซียม ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตก
ไปยังทิศใต้ สําหรับการดําเนินงานของโรงงานผลิตนํ้าตาลไม่มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า 
ผิวดิน เน่ืองจากในการดําเนินการโรงงานผลิตนํ้าตาลไม่มีการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะและไม่มีการระบาย
นํ้าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ซึ่งในการดําเนินการศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน ได้ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
ในคลองเซียมเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินทั้งหมด  
3 จุด แสดงดังรูปที่ 3.4-1 ได้แก่ คลองเซียมบริเวณใกล้กับพ้ืนที่โครงการ (SW1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับ
ถนนทางหลวงหมายเลข 202 (SW2) และคลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) โดยดัชนีที่ทําการ
ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าออกซิเจนที่
ละลายนํ้า (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล 
(Ni) โซเดียม (Na) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) คือ ดีดีที (DDT) เอชซีเอชชนิดแอลฟ่า (Alpha-HCH) อัลดริน (Aldrin) ดิลดริน 
(Dieldrin) เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลออีปอกไซด์ (Heptachor & Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) 
สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินของแต่ละสถานีแสดงดังตารางที่ 3.4-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

1)   คลองเซียมบริเวณใกล้กับพื้นที่โครงการ (SW1) 

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

2)  คลองเซียมบริเวณใกล้กับถนนทางหลวงหมายเลข 202 (SW2) 

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

3)  คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

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

ทั้งน้ี ปัจจุบันคลองเซียมยังไม่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งนํ้าที่ต้องถูกควบคุมตามมาตรฐานแหล่งนํ้า
ผิวดินประเภทต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้า
ในแหล่งนํ้าผิวดิน สําหรับการพิจารณาค่าบ่งช้ีคุณภาพนํ้าของคลองเซียม พบว่า คุณภาพนํ้าของคลองเซียม 
สามารถเทียบเคียงเพ่ือใช้ประโยชน์สอดคล้องกับมาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 โดย
หากเทียบเคียงคุณภาพคลองเซียมกับมาตรฐานควบคุมแหล่งน้ําตามประกาศดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้น ค่าดีโอ (DO) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bateria) 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

(1) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 
พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) ทั้ง 3 จุดตรวจวัด มีค่าระหว่าง 1.01-1.89 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 (≥2.0 มิลลิกรัม/ลิตร) และประเภทที่ 4  
(≥4.0 มิลลิกรัม/ลิตร) เน่ืองมาจากสภาพโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและนํ้าค่อนข้างน่ิงไม่มีการไหลเวียน 
และสาเหตุอาจเกิดจากแพลงก์ตอนพืชตายหรือลดลงหรือมีน้อย เพราะช่วงการตรวจวัดบริเวณดังกล่าวไม่มี
แดดติดต่อกันหลายวัน และน้าํค่อนข้างขุ่น  

(2) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal l Coliform Bacteria) จากผลการตรวจวัดเมื่อ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวง 202 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดของแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 (4,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร) โดยโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นกลุ่ม
ของแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่มีรูปร่างท่อนสั้น ติดสีแกรมลบ ไม่สร้างสปอร์ เป็นพวกที่ไม่
ต้องการอากาศ หรือ Facultative anaerobe ซึ่งโดยปกติมักพบอยู่ในทางเดินอาหารสัตว์เลือดอุ่นและมนุษย์ 
โดยจะพบมากในอุจจาระ ซึ่งนอกจากในอุจจาระแล้วยังสามารถพบได้ในดิน ดังน้ันการตรวจพบจุลินทรีย์ใน
กลุ่มน้ีจงึถือได้ว่าเกิดการปนเป้ือนของอุจจาระ ทั้งน้ี โดยทั่วไปคนสามารถต้านทานจุลินทรีย์กลุ่มน้ีได้ดี ยกเว้น
ในกรณีที่มีการกระตุ้นเช้ือในทางเดินอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถก่อโรคได้ ดังน้ันการพบค่าแบคทีเรีย 
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มที่มีค่าสูงเกินมาตรฐานกําหนด (4,900 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร) บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง
นํ้าผิวดินดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจากการเกิดการปนเปื้อนจากมูลสัตว์ที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
เลี้ยงไว้ 
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รูปที่ 3.4-1 ตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 

 
คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 
คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (SW2) 

 
คลองเซียมใกล้กับพ้ืนที่โครงการ (SW1) 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํ้าผิวดิน  

ดัชนี หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน1/ 

คลองเซียม 
บริเวณใกล้กับ 

พ้ืนท่ีโครงการ (SW1) 

คลองเซียม 
บริเวณใกล้กับ 

ทางหลวง 202 (SW2) 

คลองเซียม 
บริเวณใกล้กับ 

วัดสว่างอาราม (SW3) 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0 6.7 6.63 5.0-9.0 5.0-9.0 

2. ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.4 9.3 11.9 ธ’ ธ’ 
3. ของแข็งละลายท้ังหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 418 57 154 - - 

4. ค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 1.01 1.89 1.75 ≥4.0 ≥2.0 

5. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 <1 1 ≤2.0 ≤4.0 

6. ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 176.2 38.9 52.5 - - 

7. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO
3
-N) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 <0.01 <0.01 5.0 5.0 

8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH
3
-N) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 0.05 0.05 

9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) มิลลิกรัม/ลิตร <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.05 

10. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0008 0.0009 0.0009 0.01 0.01 

11. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 * ** 

12. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 0.05 0.05 

13. นิลเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร 0.001 <0.001 0.001 0.1 0.1 

14. โซเดียม (Na) มิลลิกรัม/ลิตร 59.47 7.73 3.28 - - 

15. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.05 0.05 <0.05 0.1 0.1 

16. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.18 0.22 0.79 1 1 

17. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร <0.04 <0.04 <0.04 1 1 

18. กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

33 4,900 70 4,000 - 

19. กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform) เอ็มพีเอ็น/ 
100 มิลลิลิตร 

240 7,000 920 20,000 - 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํ้าผิวดิน 

ดัชนี หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน1/ 

คลองเซียม 
บริเวณใกล้กับ 

พ้ืนท่ีโครงการ (SW1) 

คลองเซียม 
บริเวณใกล้กับ 

ทางหลวง 202 (SW2) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับวัดสว่างอาราม 

(SW3) 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

20. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด
(Total Organochlorine Pesticides) 

      

-  Aldrin มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 0.1 0.1 

-  cis-Chlordane ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 - - 

-  trans-Chlordane มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 - - 

  -  4, 4’-DDE มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 - - 

  -  4, 4’-DDT มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 - - 

-  Dieldrin มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 0.1 0.1 

-  Endrin มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 ND ND 

-  alpha-HCH มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 - - 

  -  Heptachor & Heptachlorepoxide มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 0.2 0.2 
มาตรฐาน :    1/  ประกาศคณะกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  
หมายเหตุ :   ประเภทท่ี 3 แหล่งนํ้าท่ีได้รับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ัวไปก่อน และการเกษตร 
 ประเภทที ่4 แหล่งน้ําที่ได้รับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม 
 ธ/ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปล่ียนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC 
 ND  : Not Detected น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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3.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน  

จากการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรบ่อนํ้าบาดาลของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีการนํา 
นํ้าบาดาลมาใช้เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม ซึ่งมีบ่อนํ้าบาดาลที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีจํานวน 2,679 บ่อ ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีบ่อบาดาลใน 
บางพ้ืนที่เท่าน้ัน ดังน้ันจึงมีการเก็บตัวอย่างนํ้าบาดาล/นํ้าใต้ดินเพ่ือทําการวิเคราะห์ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ 
ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพนํ้าในปัจจุบันก่อนมีการดําเนินงาน
ของโครงการ จํานวน 3 สถานี แสดงดังรูปที่ 3.5-1 ได้แก่ วัดฮ่องแฮ (UW1) วัดหัวช้าง (UW2) ชุมชน 
บ้านบัวขาว (UW3) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) 
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) ฟลูออไรด์ (F) 
ไนเตรท (NO3) ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) สารหนู (As) ตะก่ัว (Pb) 
แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และเหล็ก (Fe) แสดงดังตารางที่ 
3.5-1 สามารถสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละสถานีได้ดังน้ี 

1) วัดฮ่องแฮ (UW1) 

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

2) วัดหัวช้าง (UW2) 

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

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

จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินส่วนใหญ่เมื่อเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินกับ 
ค่ามาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า ดัชนีที่ทําการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้น 
ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ค่าฟลูออไรด์ (F) ค่าซัลเฟต (SO4)  
ค่าคลอรีน (Cl) และคา่แมงกานีส (Mn) ที่มีค่าเกินมาตรฐานกําหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

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

(2) ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) 
มีค่า 1,391.4 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ CaCO3) ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนดที่เหมาะสม (600 มิลลิกรัม/ลิตร  
(ในรูปของ CaCO3)) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (1,200 มิลลิกรัม/ลิตร (ในรูปของ CaCO3)) เน่ืองจากพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวเกิดการทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่อาจส่งผลให้มีส่วนประกอบเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 
(CaCO3) จงึทําให้ตรวจพบค่าความกระด้างทั้งหมดในปริมาณสูง 

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

(4) ค่าซัลเฟต (SO4) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าซัลเฟต (SO4) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่า 1,026.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนดที่
เหมาะสม (200 มิลลิกรัม/ลิตร) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (250 มิลลิกรัม/ลิตร) เน่ืองจากพ้ินที่ดังกล่าวเคยใช้
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และอาจมีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของ SO4 จึงทําให้เกิดการปนเปื้อนสู่
นํ้าใต้ดิน  
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รูปที่ 3.5-1 จดุตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 

 
วดับ้านฮ่องแฮ (UW1) 

 
วัดหัวชา้ง (UW2) 

 
วัดบัวขาว (UW3) 
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ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มารตฐาน 

วัดบ้านฮ่องแฮ (UW1) วัดหัวช้าง (UW2) วัดบัวขาว (UW3) (1)1/ (1)2/ (2) 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.17 6.98 6.87 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 

2. ความขุ่น (Turbidity) NTU 316.0 105.5 303.5 5 20 - 

3. ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO
3 61.1 23.7 1,391.4 300 500 - 

4. ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) mg/L as CaCO
3 53.5 <1.0 <1.0 200 250 - 

5. ฟลูออไรด์ (F) mg/L 1.50 2.60 6.20 0.7 1.0 - 

6. ไนเตรท (NO
3
) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 45 45 - 

7. ซัลเฟต (SO
4
) mg/L 26.27 3.66 1,026.30 200 250 - 

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

9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 - - 6.0 

10. สารหนู (As) mg/L 0.0007 0.0012 <0.0005 ต้องไม่มี 0.05 0.1 

11. ตะกั่ว (Pb) mg/L 0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 

12. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 

13. นิกเกิล (Ni) mg/L 0.002 0.002 0.004 - - 5.0 

14. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 

15. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.07 0.10 2.96 0.3 0.5 33 

16. สังกะสี (Zn) mg/L 3.37 0.08 0.26 5.0 15 10 

17. เหล็ก (Fe) mg/L 0.19 0.09 0.37 0.5 1.0 - 
หมายเหตุ :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

    1/ เกณฑ์กําหนดท่ีเหมาะสม 
      2/ เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
  (2) ประกาศกระทรวงอุคสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เร่ือง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้

ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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(5) ค่าคลอรีน (Cl) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าคลอรีน (Cl) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่า 1,414.3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนดที่
เหมาะสม (250 มิลลิกรัม/ลิตร) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (600 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งโดยทั่วไปสามารถพบได้ใน
นํ้าตามธรรมชาติที่เกิดจากความสามารถในการละลายของนํ้าทําให้สามารถละลายคลอไรด์จากช้ันดินต่าง ๆ 
ไปสู่นํ้าใต้ดิน หากพบในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้นํ้ามีรสชาติเค็ม ซึ่งปริมาณคลอไรด์สามารถกําจัดได้
ด้วยวิธีรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)  

(6) แมงกานีส (Mn) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าแมงกานีส (Mn) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่า 2.96 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนดที่
เหมาะสม (0.3 มิลลิกรัม/ลิตร) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) เน่ืองจากแมงกานีส (Mn) เป็น
แร่ธาตุที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ในดิน กรวด หิน เป็นต้น เมื่อนํ้าฝนซึมผ่านช้ันดินจะสามารถละลาย
แมงกานีส (Mn) ไปสู่นํ้าใต้ดินได้ จึงเป็นสาเหตุให้พบปริมาณแมงกานีส (Mn) และเป็นสาเหตุทําให้นํ้ามีรสขม 
มีสี เมื่อนํามาซักเสื้อผ้าจะทําให้เกิดรอยด่าง รวมถึงการเกิดคราบบนสุขภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งน้ี อาจไม่ได้
เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนัก 

3.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

1) ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาสํารวจทรัพยากรป่าไม้ได้ดําเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2561 
ครอบคลุมในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย พ้ืนที่โครงการและในพ้ืนที่โดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร โดยจาก
สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ พบว่า โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่โครงการ
ถูกใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรกรรม และการทํานาข้าว และไม่พบว่ามีพ้ืนที่ส่วนหน่ึงส่วนใดถูกปกคลุม
ด้วยสังคมพืชป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน คณะผู้สํารวจจึงไม่ได้ทําการสํารวจโดยได้วางแปลง
ตัวอย่างช่ัวคราวตามวิธีการศึกษาในข้างต้น ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ ศึกษาโดยรอบในรัศมี 3 กิโลเมตร  
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทําการเกษตรกรรม แหล่งชุมชน และรวมทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ด้วย ซึ่งใน
บริเวณพ้ืนที่ป่าไม้คณะผู้สํารวจได้ดําเนินการวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราวด้วย และในบริเวณอ่ืนที่ไม่ได้เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ทั้งในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้ใช้วิธีการสังเกต (Observation) เพ่ือศึกษาชนิด
พรรณไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พ้ืนล่าง ทั้งที่ปลูกขึ้นมาและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว แสดงดัง 
รปูที่ 3.6-1 ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษา 

 บริเวณพ้ืนที่โครงการมีลกัษณะนิเวศแบบเกษตรกรรม โดยมีการใช้ที่ดินในการทํานาข้าวเป็น
หลัก มีพรรณไม้ยืนต้นเจริญเติบโตกระจัดกระจาย ทั้งที่เป็นพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นและพรรณไม้ด้ังเดิม โดยเฉพาะ
ตามแนวคันนาและตามแนวระหว่างแปลงเพาะปลูกในแต่ละเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแสดงอาณา
เขต ทําให้มีจํานวนชนิดและปริมาณมากกว่าปกติ และจากการสํารวจพบพื้นที่เกษตรได้โดยรอบของพื้นที่
โครงการเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ราบ จึงทําให้ลักษณะของการทําการเกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว ซึ่งเป็นนา
นํ้าฝนในที่ลุ่ม และพืชไร่ในบริเวณพ้ืนที่ดอน ซึ่งพืชที่นิยมเพาะปลูก ได้แก่ อ้อย และมันสําปะหลัง เป็นต้น 
นอกจากน้ี เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชสวนในพ้ืนที่ไม่มากนัก ได้แก่ สวนยางพารา และสวนยูคาลิปตัส  
เป็นต้น ดังน้ัน การทําการเกษตรเหล่าน้ีเป็นรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว โดยเฉพาะการทํานาข้าว และ
พืชไร่  
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นอกจากน้ี พบพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่บนพ้ืนที่ดอนบนพ้ืนที่ราบทางด้านทิศใต้ และทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ศึกษา เน่ืองจากพ้ืนที่มีช้ันดินเป็นดินทราย ซึ่งเป็นกลุ่มดินที่ไม่อุ้มนํ้า และค่อนข้างแห้ง
แล้งในช่วงฤดูแล้ง ดังน้ัน การปกคลุมของพรรณพืชส่วนใหญเ่ป็นไม้ผลัดใบ ซึ่งสามารถจําแนกประเภทป่าที่ปก
คลุมพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ โดยมีพรรณไม้ในวงศ์ยาง (F.Dipterocarpaceae) เป็นพรรณไม้
หลัก จึงเรียกป่าประเภทน้ีกันทั่วไปว่าป่าเต็งรัง (Dipterocarp forest type, DF) แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
สํารวจพบว่า มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ค่อนข้างมาก มีร่องรอยของการตัดไม้ให้เห็นอยู่กระจาย พรรณไม้ที่
พบจึงมีขนาดค่อนข้างเล็ก แสดงดังรูปที่ 3.6.1-2 

(2) ความหลากหลายของพรรณพืช 

ความหลากชนิดของพรรณพืชจําแนกตามรูปแบบชีวิตในแต่ละสภาพนิเวศวิทยาของ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้ังโครงการและพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี 3 กิโลเมตร 
พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้นเท่าที่บันทึกได้ 125 ชนิด ในจํานวนน้ีเป็นพรรณไม้ยืนต้น (tree) 50 ขนิด ไม้พุ่ม 
(shrub) 9 ชนิด ไม้ล้มลุก (herb) 23 ชนิด ไม้เลื้อยไม้เถาว์ (climber) 5 ชนิด และพรรณไม้ในกลุ่มอ่ืนๆ 
รวมกัน 38 ชนิด 

(3) ลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ 

 จากการศึกษาสํารวจทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สภาพป่าไม้ที่ปรากฏอยู่น้ันมี
ความสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากมีร่องรอยของการตัดไม้ออกไปใช้ประโยชน์พอสมควร การปกคลุมของ
เรือนยอดประมาณร้อยละ 18.25 นอกจากน้ี จากการตรวจสอบรายช่ือพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของ
ประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช (2548) พันธ์ุไม้ที่พบในพ้ืนที่ศึกษาไม่อยู่ในรายช่ือพืช
ถิ่นเดียว และในบัญชีพืชหายากแต่อย่างใด รวมทั้งจากการตรวจสอบบัญชี Thailand Red Data: Plants 
(2006) ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทะเบียนแสดงสถานภาพ
การถูกคุกคามของพืชในประเทศไทย ที่ทําการประเมินโดยใช้หลักการจัดทํา red List of threatened 
species (IUCN 1994, 2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และแสดงสถานภาพของพืชใน
ประเทศไทย ไม่พบว่าพืชที่พบในพ้ืนที่ศกึษามีสถานภาพที่ถูกคุกคาม 

 

 

 

 

 

 



 

-85- 

  

รูปที่ 3.6-1 การวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราวและการวัดความโตของต้นไม้ 

รูปที่ 3.6-2 สภาพลักษณะพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังโครงการ 
 

2) ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันของนิเวศวิทยาสัตว์ป่าจะเน้นศึกษาถึงชนิดพันธ์ุความหลากหลายขนาด
ของประชากรถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธ์ุรวมถึงสถานภาพตามกฎหมายและสถานภาพด้านการ
อนุรักษ์ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนใกล้เคียง ซึ่งดําเนินการสํารวจสัตว์ป่าเน้นเฉพาะสัตว์มีกระดูก 
สันหลัง 4 ช้ัน ได้แก่ ช้ันสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Class Amphibia) ช้ันสัตว์เลื้อยคลาน (Class Reptilia) 
ช้ันนก (Class Aves) และชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Class Mammalia) โดยสํารวจความหลากหลายของ 
ชนิดพันธ์ุ ขนาดประชากร โดยประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธ์ุของ
สัตว์ป่าบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศกึษาในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยจําแนกเป็นลักษณะนิเวศวิทยาตามความ
ต้องการของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตัวอย่างเช่น ลักษณะระบบนิเวศท่ีเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ลักษณะระบบนิเวศ 
ที่เป็นแหล่งชุมชน และลักษณะระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ เป็นต้น และตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่า 
แต่ละชนิดที่รวบรวมข้อมูลได้ว่ามีอยู่หรือเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการ 

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า 

จากการศึกษาสํารวจทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการและใน
รัศมี 3 กิโลเมตร พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 72 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.6-1 
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ตารางที่ 3.6-1 จํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละช้ัน จําแนกตามสกุล วงศ์ และอันดับที่สํารวจพบทั้งทางตรง 
 และทางอ้อม 

ชั้นสัตว์ป่า จํานวน 
อันดับ วงศ์ สกุล ชนิด 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 3 4 7 9 
นก (Aves) 13 30 40 49 
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 1 4 7 9 
สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibia) 1 4 5 5 

รวม 18 42 59 72 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

(2) สถานภาพของสัตว์ป่า 

การจําแนกสถานภาพของสัตว์ป่าที่พบจากการสํารวจได้จําแนกออกเป็น 2 สถานภาพ คือ 
สถานภาพตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และสถานภาพทางด้าน
อนุรักษ์โดยพิจารณาจากระดับการลดลงของจํานวนประชากรเนื่องจากการถูกคุกคาม โดยใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาของสํานักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติอและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 แสดงดังตารางที่ 3.6-2 
และตารางที่ 3.6-3 

ตารางที่ 3.6-2 จาํนวนชนิดสัตว์ป่าจําแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 

ชั้นสัตว์ป่า จํานวนชนิด รวมทั้งสิ้น สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ได้รับการคุ้มครอง 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 0 1 8 9 
นก (Aves) 0 43 6 49 
สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 0 4 5 9 
สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibia) 0 0 5 5 

รวม 0 48 24 72 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

ตารางที่ 3.6-3 จาํนวนชนิดสัตว์ป่าจําแนกสถานภาพการอนุรักษ์ 

ชั้นสัตว์ป่า 
จํานวนชนิด รวมทั้งสิน้

Cr En Vu Nt 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) 0 0 0 0 0 

นก (Aves) 0 0 0 0 0 

สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 0 0 0 0 0 

สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibia) 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 0 0 
หมายเหตุ Vu : Vulnerable species สัตว์ป่าเส่ียงต่อการสูญพันธุ ์
               En : Endangered species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 
               Cr : Critical Endangered species สัตว์ใกล้ต่อการสูญพันธุอ์ย่างยิ่ง 
 Nt : Near threatened species สัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม 
ที่มา   : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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(3) ความสัมพันธ์กับถ่ินอาศัยระหว่างในพื้นที่โครงการ และภายนอกพื้นที่โครงการ 

การกระจายพันธ์ุของสัตว์ในพ้ืนที่โครงการของสัตว์ทุกกลุ่ม จะมีการกระจายพันธ์ุแบบ
สม่ําเสมอทั่วทั้งพ้ืนที่ โดยจะมีการเคล่ือนย้ายไปจุดต่าง ๆ ตามกิจกรรมในช่วงวัน โดยเฉพาะนกเป็นสัตว์ที่มี
ความสามารถในการเคล่ือนที่สูง ส่วนสัตว์ในกลุ่มอ่ืน ๆ แม้จะมีการเคลื่อนที่ในวงแคบกว่า แต่มีความสามารถ
ในการเพ่ิมประชากรสูงและมีการแพร่กระจายพันธ์ุไปได้ทั่วทั้งพ้ืนที่เช่นเดียวกัน ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัย 
กล่าวได้ว่าพ้ืนที่ป่าไม้เป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของสัตว์ป่า แต่ด้วยพ้ืนที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง 
ทําให้ป่าค่อนข้างโปร่งประกอบกับมีไฟป่าเป็นประจําทุกปี ทําให้ความสําคัญในฐานะถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
ลดลงอย่างมาก มีเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น กระแต กระรอก เป็นต้น อาศัยอยู่และเป็นแหล่ง
อาศัยที่สําคัญของสัตว์ป่ากลุ่มนกเท่าน้ัน 

3.7 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ํา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา (นิเวศวิทยาทางนํ้า) ได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน วัชพืชนํ้า และปลาในแหล่งนํ้า บริเวณ
พ้ืนที่โครงการฯ อีกทั้งวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นต่อ
นิเวศวิทยาทางนํ้าจากการดําเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและลดปัญหาพร้อมสร้างมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางนํ้าที่อาจจะเกิดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้ง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาของแหล่งนํ้าที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งวิธีการ
เก็บ ตัวอย่างนิ เวศแหน่งนํ้ าได้ ดําเนินการตามมาตรฐานที่ ระบุ ไว้ใน  Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater ค.ศ . 2005 และได้ดําเนินการในช่วงปลายฤดูฝนในเดือน
ตุลาคม 2561 โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการจํานวน 3 สถานี ได้แก่ คลองเซียมบริเวณใกล้พ้ืนที่
โครงการ (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 (Bio2) และคลองเซียมบริเวณใกล้กับ 
วัดสว่างอาราม (Bio3) แสดงดังรูปที่ 3.7-1 และรูปที่ 3.7-2 ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

1) ลักษณะท่ัวไปของจุดเก็บตัวอย่าง 

(1) จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ ลักษณะทั่วไป คือ เป็น
คลองขุดลอกเพื่อระบายนํ้ากักเก็บนํ้าในพ้ืนที่ทํานา การเกษตร กว้างประมาณ 20 เมตร ระดับนํ้าในคลอง
ประมาณ 0.5–1.0 เมตร  พ้ืนท้องนํ้าเป็นทรายกักเก็บนํ้าไม่ได้  ระดับนํ้าในคลองลดต่ําลง นํ้าน่ิง มีจอกหูหนู
ปกคลุมหนาแน่นเต็มลําคลองและวัชพืชต่าง ๆ นํ้าในคลองเริ่มแห้งเน่ืองจากฝนท้ิงช่วง และชาวนาสูบนํ้าจาก
คลองที่เหลือเข้านาข้าว 

(2) จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (Bio2) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 ทําการ
สุ่มเก็บตัวอย่างในบริเวณสะพานข้ามคลองมีนํ้าขังในพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางเมตร สภาพท่ัวไปในบริเวณน้ี
นํ้าในคลองแห้ง มีนํ้าขังเป็นแอ่ง ๆ และบางช่วงนํ้าแห้งขอด ระดับนํ้าที่เหลือเพียง 0.3-0.5 เมตร ท้องนํ้าเป็น
โคลนทราย มีวัชพืชประเภทหญ้าและพืชนํ้าปกคลุม ข้าวในนาบางพ้ืนที่แห้งตายเน่ืองจากปริมาณนํ้าไม่
เพียงพอในการทําการเกษตรและทํานาของชาวนาในพ้ืนที่ 
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(3) จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (Bio3) คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม ในบริเวณคลองเตา
ซึ่งเป็นคลองชลประทานเช่ือมต่อกับคลองเซียมในพ้ืนที่โครงการ กว้างประมาณ 30 เมตร ระดับนํ้าในคลอง 
0.5-0.8 เมตร นํ้าเริ่มแห้ง ท้องนํ้าเป็นโคลนปนทรายและลูกรัง มีวัชพืชปกคลุม เช่น ผักตบชวา  สาหร่ายหาง
กระรอก สาหร่ายเตา บัวสาย ผักแว่น หญ้าขนนก เป็นต้น ปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ไม่เพียงพอสําหรับการทํานา 
บางพ้ืนที่มีขา้วยืนต้นตายเช่นเดียวกันกับจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 และจดุที่ 2 

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

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

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

3) สัตว์หน้าดิน จากการสํารวจสัตว์หน้าดินทั้ง 3 สถานี พบสัตว์หน้าดินทั้งหมด 13 ชนิด ความชุก
ชุม 1,188 ตัวต่อตารางเมตร กระจายอยู่ใน 3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ ไฟลัมอาร์โทรโพด้า (Arthropoda) 
จาํนวน 9 ชนิด อยู่ในกลุ่มตัวอ่อนริ้นนํ้าจืด (Class Insecta) 7 ชนิด และกลุ่มกุ้ง-ปู (Class Malacostraca) 2 
ชนิด รองลงมาคือไฟลัมมอลลัสก้า (Mollusca) ในกลุ่มหอยฝาเดียว (Class Gastropoda) จํานวน 3 ชนิด 
และไฟลัมแอนนีลิ ด้า (Annelida) พบเพียงชนิดเดียว (Tubifex sp.) ในกลุ่ม ไส้ เดือน นํ้าจืด  (Class 
Oligochaeta) โดยภาพรวมสัตว์หน้าดินที่พบในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นสัตว์หน้าดินในกลุ่มที่พบทั่วไปในแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ 
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4) วัชพืชน้ํา จากการสํารวจพบวัชพืชจํานวนทั้งสิ้น 16 วงศ์ 22 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชชายนํ้า 9 
ชนิด พืชโผล่เหนือนํ้า 5 ชนิด พืชลอยนํ้า 4 และพืชใต้นํ้า 3 ชนิด ตามลําดับ วัชพืชนํ้าที่ขึ้นกระแพร่กระจาย
หนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ จอกหูหนู (Salvinia cucullata) และผักแว่น (Marsilea crenata) โดยเฉพาะจุด
เก็บตัวอย่างที่ 1 บริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ (Bio1) ตลอดลําคลองมีจอกหูหนูลอยอยู่เต็มลําคลองทั้งส่วนที่ยัง
ไม่มีนํ้า และส่วนที่นํ้าเริ่มแห้งขอด วัชพืชหลายชนิดเจริญเติบโตอยู่บนผิวดินช้ืนแฉะและผิวดินแห้ง วัชพืชนํ้าที่
เป็นอาหารปลาได้โดยเฉพาะยอดอ่อน ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก และผักบุ้ง ส่วนชนิดที่เป็นอาหารมนุษย์มี
หลายชนิด เช่น สันตะวาใบพาย บัวสาย ผักบุ้ง ผักตบชวา ผักแว่น และผกักูดเขากวาง เป็นต้น 

5) ปลา โดยภาพรวมการกระจายของปลาที่สุ่มจับได้ในพ้ืนที่โครงการฯทั้ง 3 สถานี (Bio1 Bio2 
และ Bio3) พบปลาท้ังหมด 13 ชนิด 7 ครอบครัว (วงศ์) ส่วนใหญ่เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 
5 ชนิด ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลาซิวหนวดยาว ปลาซิวหลังแดง ปลาซิวหางแดง และปลาตะเพียนทราย 
รองลงมา คือ วงศ์ปลากัด/ปลากระด่ี (Osphronemidae) 3 ชนิด ได้แก่ ปลากริมอีสาน ปลากริมควาย และ
ปลากระด่ีหม้อ ที่เหลืออีก 5 วงศ์ พบวงศ์ละ 1 ชนิด และหากจําแนกตามจุดเก็บตัวอย่างพบมากที่สุด คือ  
จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (Bio3) จํานวน 10 ชนิด จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (Bio2) และจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (Bio1) 
จํานวน 6 ชนิด และ 4 ชนิด ตามลําดับ ส่วนปลาที่พบเป็นชนิดเด่นพบทุกจุดเก็บตัวอย่าง มี 2 ชนิด คือ  
ปลากริมควาย และปลากระด่ีหม้อ ปลาที่สุ่มจับได้เหล่าน้ีเป็นปลาพ้ืนเมืองในแหล่งนํ้าจืดทั่วไปในประเทศไทย 
และไม่มีปลาชนิดใดเคยมีรายงานว่าหายาก อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธ์ุหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 
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รูปที่ 3.7-1 จดุตรวจวัดคุณภาพทรัพยากรชีวภาพ 
 

คลองเซียมบริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ (Bio1) 

 
คลองเซียมบริเวณใกล้วดัสว่างอาราม (Bio 3) 

 
คลองเซียมบริเวณใกล้ถนนทางหลวง 202 (Bio2) 
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จุดท่ี 1 คลองเซียมบริเวณใกล้พ้ืนท่ีโครงการ (Bio1) 

 
  

   

จุดท่ี 2 คลองเซียมบริเวณสะพานข้ามคลองใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 (Bio2) 

   

   

จุดท่ี 3 คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio3) 

รูปที่ 3.7-2 การเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวน 2 ครั้ง ครอบคลุม
พ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ ต้ังโครงการ การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ
ดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับปี 2562 และ
ภายใต้การกํากับดูแล ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังน้ี (ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1) 

1) ก่อนการดําเนินงาน เน่ืองด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
และประชาชนตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จงัหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการดําเนินการสร้างโรงงานผลิตนํ้าตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในเขต
พ้ืนที่โนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กําหนดการประชุมส่วนราชการ 
หน่วยงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ และ
เพ่ือความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย (อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0017.1/20135 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561) และได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรึกษาหารือถึงแผนและ 
แนวทางการดําเนินการศึกษาและการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี (รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4-1) 

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0017.1/21418 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สรุปผลการประชุม 
กรณี การก่อสร้างโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันมอบหมายให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล และขับเคลื่อน 
รวมท้ังให้จัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานของจังหวัด ในการดําเนินการ และให้ผู้ประกอบกิจการสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และถือปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กฎหมายทุกฉบับ  

- คําสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 37/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อ
ควบคุม กํากับการ และสนับสนุนการดําเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้าง
โรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว1402 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 โครงการได้
เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ช้ัน 3 ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด  

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ. 0014.2/ว 1835 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 จากการประชุม
หารือเพ่ือกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 
มีนาคม 2562 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีมติที่
ประชุม รายละเอียดดังน้ี  
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(1)  ให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด พิจารณายกเลิกการนําผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท นํ้าตาล
บ้านโป่ง จาํกัด  

(2)  ในการดําเนินการระยะต่อไปให้ บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด จัดทําหนังสือแจ้งมายัง
จังหวัดร้อยเอ็ด นายอําเภอปทุมรัตต์ และผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรบ้านบัวขาว เพ่ือเสนอแผน รูปแบบ ความ
ต้องการ และกาํหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน 

(3)  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ดําเนินการ
เป็นเวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  
ออกจากกันให้ชัดเจน และกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และ
ให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด รับข้อสังเกตของนายดํารงค์ สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลโนน
สวรรค์ ไปดําเนินการให้ครอบคลุบผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(4)  กรณีการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจข้อมูลอ่ืนๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการดําเนินการจนกว่าเจ้าของ
โครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ และกําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมายัง
จงัหวัดร้อยเอ็ด 

- หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว2150 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ตามสําเนา
หนังสือบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ที่ บป 087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการได้เตรียมความ
พร้อมของชุมชนโดยเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของโครงการในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562  

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงหรือเสยงตามสายในแต่ละชุมชน  

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

(3) การประตามสําเนาหนังสือบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ที่ บป 087/2562 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2562ชาสัมพันธ์รายครัวเรือน โครงการได้มีการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการใน
หมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ จาํนวน 3,500 ชุด  

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

(5) การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือแจ้งกําหนดการประชุมผ่านผู้นําชุมชน และการ
แจกเอกสารแผน่พับประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ จาํนวน 3,500 ชุด  
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2) ครั้งที่ 1 ในระหว่างเร่ิมต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในครั้งที่ 1 คือ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการ ให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 
2562 ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอําเภอปทุมรัตต์ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โดยจัดทํา
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และคําช้ีแจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือ
กิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และคาํช้ีแจง แสดงดัง ตารางที่ 4-2 
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ตารางที่ 4-1  การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสมัพันธ์/การส่ือสาร 

1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)  
1.1 การประชุมร่วมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนด
แนวทางการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2 เต รียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ ข้อมูลกับ
ป ร ะ ช า ช น  ( Public Information)  ใ น ป ร ะ เ ด็ น
รายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็น
ของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบท่ีประชาชน
สามารถเข้าใจง่าย เช่น การจัดทําเป็น infographic คลิป
วิดิโอสั้นๆ แผ่นผับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น 
1 .3  วิ เค ร าะ ห์ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ วน เสี ย  (Stakeholder 
Analysis) เพ่ือกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม
กั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ วน เสี ย แ ต่ ล ะก ลุ่ ม  (Stakeholder 
Engagement) 
1.4 ปรึกษาหารือเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบ
การจัดรับฟังความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

1) อ้ างถึง  หนั งสือจั งห วัด ร้อยเอ็ด  ด่ วน ท่ีสุด  ท่ี  รอ  0017.1/20135 ลงวัน ท่ี  20 
พฤศจิกายน 2561 โครงการได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กรณี การก่อสร้างโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เม่ือวันศุกร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

2) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี รอ 0017.1/21418 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 
สรุปผลการประชุม กรณี การก่อสร้างโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เม่ือวันศุกร์ท่ี 
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มีการเห็นชอบร่วมกันดังนี้ ได้มีการเห็นชอบร่วมกันดังนี้  
(1) เสนอให้ผู้ประกอบกิจการไปดําเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

สร้างการรับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
และถอืปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกฉบับ  

(2) มอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
หน่วยงานหลักในการกํากับดูแล และขับเคลื่อน รวมท้ังให้จัดต้ังคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานของจังหวัด ในการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาและรับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องร่วมกันต่อไป  

3) อ้างถึง คําสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี 37/2562 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2562 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะทํางานเพื่อควบคุม กํากับการ และสนับสนุนการดําเนินการเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

4) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ 0014.2/ว1402 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 โครงการได้เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันตาม
ระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เม่ือพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 
2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับท้องถ่ิน กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านตําบลโนนสวรรค์ สภาองค์กรชุมชนตําบลโนนสวรรค์ เครือข่ายคนรักษ์ปทุม
รัตต์และสมาคมชาวไร่อ้อย เข้าร่วมประชุมด้วย

1) เว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
(https://www.tet1995.com) 
2) หนังสือเชิญประชุมพร้อมกําหนดการ แบบตอบ
รับเข้าร่วมประชุม และแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 
3) เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการราย
ครัวเรือน  
4) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x1 เมตร 
ติดต้ัง  
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบข้ันตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสมัพันธ์/การส่ือสาร 
1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) (ต่อ) 
 5) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี รอ 0014.2/ว1835 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562 จาก

การประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อกําหนด 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิต
น้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 
10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มี
มติท่ีประชุม รายละเอียดดังนี้  

(1) ให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด พิจารณายกเลิกการนําผลการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 มาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด  

(2) ในการดําเนินการระยะต่อไปให้ บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จัดทํา
หนังสือแจ้งมายังจังหวัดร้อยเอ็ด นายอําเภอปทุมรัตต์ และผู้กํากับสถาณี
ตํารวจภูธรบ้านบัวขาว เพ่ือเสนอแผน รูปแบบ ความต้องการ และ
กําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน 

(3) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด ดําเนินการเป็นเวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
โรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ออกจากกันให้ชัดเจน และ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา
โครงการ และให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด รับข้อสังเกตของนายดํารงค์ 
สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลโนนสวรรค์ ไปดําเนินการให้ครอบ
คลุบผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(4) กรณีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจข้อมูลอ่ืนๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการดําเนินการ
จนกว่าเจ้าของโครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ และกําหนดการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมายังจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสมัพันธ์/การส่ือสาร 
1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) (ต่อ) 
 6) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ 0014.2/ว2150 ลงวันท่ี 1 เมษายน 

2562 ตามสําเนาหนังสือบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ท่ี บป 087/2562 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2562 โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดของโครงการ ในระหว่างวันท่ี 22-26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงหรือเสยงตามสายในแตล่ะชุมชน  
(2) การปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการได้มีการปิดป้ายประกาศเชิญ

ชวนผู้ร่วมประชุมแบบไวนิล ขนาด 2x1 เมตร จํานวน 32 ป้าย  
(3) การประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน โครงการได้มีการแจกเอกสารแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ 
จํานวน 3,500 ชุด  

(4) การประชาสัมพันธ์เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 ผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (https://www.tet1995.com) 

(5) ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือแจ้งกําหนดการประชุมผ่านผู้นําชุมชน
และประสานงานขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน
รับทราบ  

7) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วน ท่ี รอ 0014.2/ว2749 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2562 เพ่ือให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมแสดงความเห็น จึงมี
การประชุมคณะทํางานเพ่ือควบคุม กํากับ และสนับสนุนการดําเนินการเปิดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน เม่ือวันจันทร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
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 ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสมัพันธ์/การส่ือสาร 
2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 1 
2.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ี 1 : เป็น
การ รับ ฟั งความคิ ด เห็น ต่อ ร่างข้อ เสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบที่อาจะ
เกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกท้ังยังเป็นการนํา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมา
ใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให้
ครบถ้วน 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ 0014.2/6679 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 
โครงการได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ี 1 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอปทุมรัตต์ 
ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 3,293 คน 

โดยโครงการได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม (Factsheet) มี
สาระสําคัญประกอบด้วย  

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ ท่ี ต้ังและอาณาเขตติดต่อ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในโครงการ วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 
กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริการผลิตต่างๆ และมลพิษและ
การควบคุม 

- ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ

ประเมินผลกระทบสิ่งสิ่งแวดล้อม 
- ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 
พฤษภาคม  2562  เวลา  08 .30  -12 .00  น .  
ณ  อาคารหอประชุมท่ี ว่าการอําเภอปทุมรัตต์ 
ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

3. ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 
1พร้อมคําชี้แจงแนวทางการดําเนินการของโครงการ ใน
การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ  

ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นโครงการ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการประชุม 
พร้อมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และคําชี้แจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือ
กิจการ และส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ประชาชนได้ทราบ นอกจากนั้นยังปิดประกาศรายงานสรุปความคิดเห็นฯตามสถานท่ี
ต่างๆ ในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร ในระหว่างวันท่ี 3 – 7 มิถุนายน 2562 

1) รายงานสรุปผลการดําเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 นําส่งต่อผู้นํา
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2) ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 
ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ
และหมู่บ้าน  
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสมัพันธ์/การสื่อสาร 

4. ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
 อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ 0014.2/6678 ลงวันท่ี 1 เมษายน 

2562 การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา และตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ เพ่ือเป็นการสํารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี 17-23 มิถุนายน 2562 

(2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือเป็น
การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินและจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เม่ือวันท่ี 24-28 มิถุนายน 2562

1) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ
หน่วยราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับผู้นํา
ชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
3) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
ด้วยการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม  
 

หมายเหตุ :  อ้างอิงตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับปี .2562 
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การประชาสัมพันธโ์ครงการกับหน่วยงานราชการ 

  

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด https://www.tet1995.com 

  

การตดิป้ายประกาศประชาสัมพันธ์แบบไวนิล 

รูปที่ 4-1 การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การประชาสัมพันธร์ายครวัเรอืน (แจกเอกสารแผ่นพับ) 

  

ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1 

  

การจดัประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ ครั้งที่ 1 

  

การจดัประชุมรบัฟงัความคิดเหน็ ครั้งที่ 1 

รูปที่ 4-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งสรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

  

สัมภาษณ์ความคิดเหน็ครวัเรือน/ผู้นําชุมชน 

  

สัมภาษณ์ความคิดเหน็ครวัเรือน/ผู้นําชุมชน 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การปฏิบัตงิานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ตารางที่ 4-2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
ประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(เครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์) 

เหตุใดถึงต้ังโรงงานฯ ในพ้ืนท่ีตําบลโนนสวรรค์ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เป็นโครงการท่ีต้ังข้ึนมาเพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารการ
จัดการไอน้ําและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน้ําตาลเป็นหลัก ดังนั้นทางเลือกของการดําเนินการโครงการ
ในการเลือกของสถานท่ีต้ังพ้ืนท่ีโครงการ จึงเป็นทางเลือกเดียวกันกับโรงงานผลิตน้ําตาลท่ีมี
ความสัมพันธ์กับธุรกิจหลักจึงเลือกท่ีต้ังโครงการอยู่กับโรงงานผลิตน้ําตาล บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด โดยทางเลือกพ้ืนท่ีต้ังโครงการของโรงงานผลิตน้ําตาลทราย มีรายละเอียดดังนี้ 

จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังหรือขยายโรงงานนํ้าตาลในทุกท้องท่ี 
ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ในข้อ 2 การตั้งโรงงานนํ้าตาลในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ให้กระทํา
ได้เม่ือโรงงานน้ําตาลท่ีจะต้ังนั้น 

(1)  มีเขตโรงงานนํ้าตาลท่ีมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ําตาลท่ีได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบกิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นท้องท่ีในจังหวัดเดียวกันหรือไม่ 
ก็ตาม และ 

(2)  มีแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบของกําลังการผลิตของฤดูการผลิตนั้น ๆ โดยกําหนดจํานวนวันหีบอ้อยของโรงงานน้ําตาล
ท่ัวประเทศเฉลี่ยหนึ่งร้อยย่ีสิบวันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรท่ีเป็นคู่สญัญากับโรงงานน้ําตาล
อ่ืนโดยแผนการเตรียมปริมาณอ้อยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแต่ละฤดู 
การผลิตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ 
ในการทําการเกษตร 

จากข้อกําหนดดังกล่าว บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีนโยบายในการขยายกําลังการผลิตและ
ขยายธุรกิจ โดยพิจารณาพื้นท่ีตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้จัดทํา
รายละเอียดเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) ซ่ึงปัจจุบันโรงงานผลิต
น้ําตาลได้รับสิทธ์ิต้ังโรงงานผลิตน้ําตาลท่ีกําลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อย 
และน้าํตาลทราย (สอน.) ท่ีอก 0609/3551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ (ต่อ) 
ประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(เครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์) 

เหตุใดถึงต้ังโรงงานฯ ในพ้ืนท่ีตําบลโนนสวรรค์ ท้ังนี้ หนังสือรับรองการต้ังโรงงานผลิตน้ําตาลฉบับดังกล่าว มิได้หมายความว่าโครงการจะสามารถ
ดําเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องก่อนและได้รับการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถดําเนินการได้ 

สําหรับ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ได้ดําเนินการในท่ีดินของโรงงานผลิตน้ําตาลของ
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ซ่ึงการดําเนินงานโครงการฯ นี้ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการ
ลงทุนของภาครัฐแล้ว ยังจะช่วยสร้างความม่ันคงทางสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า โดยใช้ชานอ้อย
เป็นเชื้อเพลิง (ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ําตาล) เพ่ือผลิตไอน้ําและไฟฟ้าใช้ใน
โรงงานผลิตน้ําตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนที่จะติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ํา 
(Steam Turbine Generator ; STGs) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กังหันไอน้ําแบบความดัน
ย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จาํนวน 2 ชุด และกังหันไอ
น้ําแบบควบแน่นท้ังหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ จํานวน 
3 ชุด และหม้อไอน้ํา (Boiler) ขนาดกําลังการผลิต 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 ชุด เพ่ือผลิตไอนํ้าและ
ไฟฟ้า โดยบางส่วนจะส่งให้โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บางส่วนจะจําหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ท้ังนี้ การดําเนินงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล (ชาน
อ้อย) จะใช้ชานอ้อยท่ีได้จากโรงงานผลิตน้ําตาลเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โครงการจะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซ่ึงต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันท่ี 4 มกราคม 2562) ได้กําหนดให้ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท
ท่ีมีกําลังการผลิตไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ข้ึนไป ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในข้ันขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือในข้ันขออนุญาตประกอบกิจการ
แล้วแต่กรณี ให้เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบในขั้นตอนขออนุญาต
ก่อสร้างเม่ือประกอบกิจการหรือในข้ันตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

ทําไมต้องมาต้ังโรงงานท่ีอําเภอปทุมรัตต์ 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

  คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

2. เชื้อเพลิง (ชานอ้อย) 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

- อยากรู้ว่าโรงไฟฟ้าฟ้าใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 
แล้วมีชานอ้อยเพียงพอใช้ท้ังปีหรือไม่ 

ในกระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าของโครงการจะใช้ชานอ้อยท่ีได้จากกระบวนการผลิตน้ําตาล  
ซ่ึงรับมาจากโรงงานผลิตน้ําตาล มีปริมาณชานอ้อยประมาณ 777,600 ตัน/ปี ชานอ้อยท่ีใช้เป็น
เชื้อเพลิงจะถูกลําเลียงด้วยระบบสายพานแบบปิดครอบไปยังหม้อไอน้ํา ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง
จํานวน 4 ชุด ซ่ึงในช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน) โครงการจะใช้ปริมาณชานอ้อย ประมาณ 4,157 ตัน/
วัน (498,840 ตัน/ฤดูหีบอ้อย) และในช่วงขายไฟ (215 วัน) โครงการจะใช้ปริมาณชานอ้อย 
ประมาณ 1,192 ตัน/วัน (256,280 ตัน/ฤดูขายไฟ) และชานอ้อยท่ีเหลือโครงการจะนําไปใช้ในการ
ทดลองเดินระบบ (Start up) ในปีถัดไป ประมาณ 22,480 ตัน ซ่ึงมีปริมาณชานอ้อยเพียงพอต่อการ
ผลิตไอน้ําและไฟฟ้าของโครงการ 

ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานย่ังยืน ทุ่ง
กุลา 

- ลานกองชานอ้อย มีลักษณะเป็นลานเปิดกว้าง ไม่
สามารถนําสิ่งใดมากั้นได้ โรงงานฯ จะมีการจัดการ
อย่างไร รวมถึงฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
จะมีแนวทางการลดผลกระทบอย่างไร 

- ปริมาณชานอ้อยมีการจัดการชานอ้อยอย่างไรให้เพียงต่อ
พ้ืนท่ีจัดเกบ็ชานอ้อย 

- มีความกังวลเรื่องผลกระทบจากชานอ้อย เนื่องจากมี
น้ําหนักเบา ฝุ่นจากชานอ้อยอาจจะส่งผลกระทบกับบ้าน
บัวขาว และบา้นสระบัว 

ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ําตาลของโรงงานผลิตน้ําตาลจะส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  
เพ่ือนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าสําหรับหม้อไอน้ํา ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง 
จํานวน 4 ชุด สําหรับรูปแบบการจัดเก็บชานอ้อย แบ่งพ้ืนท่ีจัดเก็บชานอ้อยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม และส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 
ระบบสายพานลําเลียงในการลําเลียงชานอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า จะถูกออกแบบให้มี
วัสดุปิดครอบ และมีการฉีดพรมน้ํา เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย พร้อมท้ังมีซองยืด-หด
ได้ เพ่ือควบคุมความสูงในการโปรยกองเก็บชานอ้อย มีรายละเอียดในการจัดการดังนี้  
1) ระบบการลําเลียงเชื้อเพลิงของโครงการใช้ระบบสายพานลําเลียงในการขนส่งชานอ้อยเข้าสู่ 

หม้อไอน้ํา สายพานลําเลียงชานอ้อยข้างต้นถูกออกแบบให้มีวัสดุปกคลุมโดยรอบอย่างมิดชิด 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย 

2) รูปแบบการจัดเก็บชานอ้อย ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ําตาล โดยชานอ้อยจากชุดลูกหีบ
สุดท้ายจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบเพ่ือนําไปใช้งานยังหม้อไอนํ้าโดยตรง 
หากเกินความต้องการใช้งานจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบไปยังพ้ืนท่ี
จัดเก็บชานอ้อยท้ัง 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
(ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

โครงการมีการจัดการกลิ่นเหม็นจากลานกองชานอ้อย
อย่างไร 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

(1) สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม อยู่ต่อเนื่องกับบริเวณลานกองชานอ้อย มี 
จํานวน 4 อาคาร โดยมีพ้ืนท่ีแต่ละอาคาร 1,710 ตารางเมตร (1.07 ไร่) รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 4 
อาคาร ประมาณ 6,840 ตารางเมตร (4.28 ไร่) สามารถกองเก็บชานอ้อยได้ประมาณ 
29,515.5 ตัน ซ่ึงมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ด้าน มีหลังคาคลุม สามารถระบายอากาศ
ได้ดี ใช้สําหรับกองชานอ้อยก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า ซ่ึงการป้อนชานอ้อย
เข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ําจะเร่ิมต้นท่ีพ้ืนท่ีเก็บชานอ้อยดังกล่าวนี้เสมอ  

(2) พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย เป็นลานเปิดโล่งขนาดพ้ืนท่ี 70,330 ตารางเมตร (43.96 ไร่) 
สามารถกองเก็บได้ประมาณ 378,700 ตัน โดยเป็นการกองเก็บแบบกองเดียวยกคันกอง 
โดยมีถนนรอบลานกองชานอ้อยกว้างประมาณ 6 เมตร กองชานอ้อยสูงสุดประมาณ 15 
เมตร ติดต้ังตาข่ายสูงประมาณ 18 เมตร รอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย เพ่ือดักชานอ้อยไม่ให้
ฟุ้งกระจายออกและจะช่วยลดแรงลมท่ีพัดผ่านลานกองชานอ้อย ส่วนด้านนอกของแนวตา
ข่ายจะทําการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย ต้นข้ีเหล็ก เป็นต้น โดย
ปลูกทรงสูงสลับด้วยไม้พุ่มเพ่ือเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีก
ชั้นหนึ่ง สําหรับในช่วงฝนตกท่ีอาจก่อให้เกิดความชื้นในชานอ้อยจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้
งาน พบว่า โดยปกติแล้วชานอ้อยจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะตัวกันได้ดีเม่ือถูกน้ํา และจะ
มีการอัดแน่น ดังนั้นเม่ือน้ําฝนตกลงบนลานกองชานอ้อยจะเกิดการชะและซึมผ่านเฉพาะผิว
นอกประมาณ 10 เซนติเมตร เท่านั้น ส่วนภายในกองมิได้รับผลกระทบท่ีจะมีผลต่อการ
นําไปใช้งานในกระบวนการเผาไหม้แต่อย่างใด ซ่ึงโครงการออกแบบให้มีรางระบายน้ํา
ล้อมรอบลานกองเพื่อรวบรวมน้ําฝนท่ีตกชะบริเวณลานกองชานอ้อย เข้าสู่บ่อดักตะกอน
ก่อนรวมรวมไปบําบัดท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 

(3) ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย ในบริเวณเดียวกับพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย มีส่วนงานอัดเม็ดชาน
อ้อย จํานวน 2 อาคาร พ้ืนท่ีอาคารละ 1,950 ตารางเมตร (1.22 ไร่) สามารถอัดเม็ดชาน
อ้อยได้ร้อยละ 30 ของปริมาณชานอ้อยท่ีเหลือจากการใช้งาน โดยมีอัตราการอัดเม็ดชาน
อ้อยท่ีกําลังการผลิตสูงสุด ประมาณ 1,000 ตัน/วัน ซ่ึงเป็นอาคารปิดคลุมท้ัง 4 ด้าน และมี
หลังคาปกคลุม  
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

3) การควบคุมค่าความชื้นของเชื้อเพลิงในการป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา ประมาณร้อยละ 
50 โดยในการดําเนินการนั้น จะควบคุมความชื้นของชานอ้อยจากต้นทาง กล่าวคือ ในข้ันตอน
การหีบอ้อยเพ่ือสกัดน้ําอ้อย (Cane Milling) สําหรับชานอ้อยท่ีออกจากลูกหีบชุดสุดท้ายซ่ึงมี
น้ําตาลเหลืออยู่น้อยมากและมีความชื้นประมาณร้อยละ 50 จะถูกลําเลียงโดยสะพานลําเลียงไป
ยังอาคารหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าโดยตรง โดยในกรณีท่ีเกินกว่าความต้องการใช้งานจะลําเลียง
ชานอ้อยส่วนเกินไปเก็บไว้ท่ีพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 
และส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย เพ่ือนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ํา (Boiler) ต่อไปซ่ึงใน
การดําเนินงานโรงงานน้ําตาลจะมีเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทําการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทุกชั่วโมง
เพ่ือควบคุม กระบวนการผลิตและควบคุมความชื้นของชานอ้อยให้อยู่ประมาณร้อยละ 50 ใน
กรณีท่ีไม่ได้ค่าความชื้นตามท่ีระบุไว้ข้างต้น โครงการจะทําการต้ังค่าชุดลูกหีบชุดสุดท้ายให้ทํา
การหีบสกดัน้ําอ้อยให้ได้ค่าความชื้นตามท่ีกําหนด 

4) มลพิษหลักท่ี เกิด ข้ึนคือฝุ่นละอองท่ี เกิดข้ึนจากการเผาชานอ้อยของกระบวนการผลิต
กระแสไฟฟ้า โครงการได้คํานึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนการดําเนินโครงการ โดยติดต้ังระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ เป็นระบบ
ดักฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เพ่ือควบคุมการระบายฝุ่นละอองรวมจากปล่องระบายของ
โครงการ หลักการทํางานของ ESP คือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่านขดลวดท่ีเรียกว่า discharge 
electrode ท่ีอยู่ระหว่างแผ่นเก็บประจุหรือ collection electrode ทําให้เกิดอิเล็กตรอนจาก
ขดลวดว่ิงไปยังแผ่นเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุ่นท่ีว่ิงผ่านระหว่างแผ่นเก็บประจุ ทําให้
อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและว่ิงเข้าสู่แผ่นเก็บประจุ จากนั้นอนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวมลงสู่
ด้านล่างของ ESP ซ่ึงมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บอนุภาคฝุ่น) ในขณะท่ี exhaust gas ท่ีผ่าน
การดักฝุ่นแล้วจะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายต่อไป ท้ังนี้จากข้อมูลการออกแบบพบว่า
ประสิทธิภาพบําบัดฝุ่นละอองโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพร้อยละ 92.20 อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ (ประกาศ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552) กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และโรงไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
กําหนดให้ควบคุมฝุ่นละออง (TSP) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ได
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงคํานวณ
ผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การศึกษาและจัดทํารายงานฯ ได้กําหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองในพ้ืนท่ีชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทิศทางลมหลัก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก่อนพัฒนาโครงการ 

5) มาตรการในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย  
(1) กําหนดให้ลําเลียงชานอ้อยส่วนเกินท่ีมิได้ลําเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา ไปกองเก็บ 

ในพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม และส่วนงานอัดเม็ด 
ชานอ้อย 

(2) ระบบสายพานลําเลียงท่ีใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย สถานท่ีเก็บ
ชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม และสว่นงานอัดเม็ดชานอ้อยตลอดแนว 

(3) กําหนดให้พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยและสถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมเป็นพ้ืนท่ี
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยภายในพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย 
สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม และส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย ได้แก่ ระบบหัว
กระจายน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

(4) กองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร และมีความลาดชันด้านข้างไม่เกิน 60 องศา 
ภายในพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย และสถานท่ีเก็บชานอ้อยท่ีมีหลังคาปกคลุมและต้องมีการ 
บดอัดชานอ้อย ซ่ึงใช้รถแทรกเตอร์ดันเพ่ือบดอัดให้ชานอ้อยแน่น ป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นจากชานอ้อย 

(5) ติด ต้ั งโครงเหล็กตาข่ายประเภทโพลี เอท ทีลีนความหนาแน่นสู ง (High Density 
Polyethylene : HDPE) หรือ windbreak/วัสดุอ่ืน ๆ ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย 
และสถานท่ีเก็บชานอ้อยท่ีมีหลังคาปกคลุมในด้านท่ีไม่มีผนังปิดคลุม สูงประมาณ 18 เมตร 
ขนาดของตาข่ายประมาณ 5 มิลลิเมตร ซ่ึงตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 3 เมตร 
ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

(6) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดต้ังท่อ Chute/ครอบกันฝุ่นฟุ้ง
กระจายท่ีสามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ตามความสูง
ของกองชานอ้อย 
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(7) ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดูเปิดหีบอ้อยเป็น
ประจําทุกปี 

(8) ติดต้ังถุงลม (Wind Sock) โดยติดต้ังบริเวณสายพานลําเลียงชานอ้อย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสังเกตทิศทางการพัดของลม และใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมในทิศทางใต้ลม 

(9) ดําเนินการตรวจสอบตาข่ายท่ีติดล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้นเป็น
ประจําทุกเดือน และหากโครงเหล็กหรือตาข่ายขาดหรือชํารุด ในกรณีท่ีขาดหรือชํารุดไม่
มาก จะดําเนินการซ่อมแซมแผ่นตาข่ายใหม่บริเวณท่ีขาด แต่ถ้าในกรณีท่ีขาดหรือชํารุด
ขนาดใหญ่จะทําการเปลี่ยนใหม่หมดท้ังช่องหรือท้ังแผ่น ท้ังนี้จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน 

(10) ทําการพ่นละอองน้ําให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยและสถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมี
หลังคาปกคลุมด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้น อย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกวันเพ่ือลดฝุ่นละออง 

(11) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยและสถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม
ด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้น โดยเร่ิมดําเนินการปลูกต้ังแต่ในระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลาง
หรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพ่ือให้สามารถดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดย
ปลูก3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมท่ีพัดเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ 
เช่น ต้นข้ีเหล็ก ต้นอโศกอินเดีย และตน้สนประดิพัทธ์ เป็นต้น 

6) มาตรการในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกลิ่นจากกองเก็บชานอ้อย 
(รายละเอียดผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะนําเสนออีกคร้ังในการจัดประชุม 
รับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2) 
(1) กําหนดให้มีสถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม เพ่ือเก็บชานอ้อยซ่ึงจะลดการ 

ฟุ้งกระจายและการชะของน้ําฝนท่ีจะก่อให้เกิดการหมักหมมและเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น 
(2) จัดการบริหารชานอ้อยให้หมดภายในปีต่อปีให้มากท่ีสุด เพ่ือลดการหมักหมมและการย่อย

สลายของชานอ้อย 
(3) ประสานงานกับโรงงานนํ้าตาลในการควบคุมการผลิตในข้ันตอนการหีบอ้อย ในการควบคุม

ค่าความชื้นและเปอร์เซ็นน้ําตาลให้เป็นไปตามค่าควบคุม เพ่ือลดต้นเหตุของการเกิดกลิ่น
และความชื้นต้ังแต่ต้นทาง 
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(4) กําหนดให้สร้างรางระบายน้ําฝนโดยรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยและสถานที่เก็บชานอ้อย
แบบมีหลังคาปกคลุม และกําหนดให้พนักงานตักเอาชานอ้อยท่ีตกหล่นไปสะสมและอุดตัน 
ในรางออก เพ่ือป้องกันการอุดตันของรางระบายนํ้า ซ่ึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิดกลิ่น 
กเศษเชื้อเพลิงท่ีอาจตกลงสู่รางระบายน้ําโดยรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยและสถานท่ีเก็บ
ชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมเพ่ือลดการอุดตันและหมักหมมเป็นประจํา 

3. การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนตําบลสระบัว 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 
 

อยากรู้ถึงผลกระทบท่ีแท้จริงว่า โรงงานจะมีการรับรองสิ่งท่ี
จะกระทบกับชุ มชนชาวบ้ านอย่างไรบ้ าง และเร่ือง
สิ่งแวดล้อมมลภาวะต่าง ๆ ท่ีจะกระทบต่อชุมชน 

โครงการมีนโยบายในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซ่ึงหากรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบฯ โครงการต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดประกอบกับปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 51/3 เม่ือคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความ
เห็นชอบ หรือในกรณีท่ีให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว 
ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํามาตรการตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการส่ังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็น
เงื่อนไขท่ีกําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งท่ีผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา 
51/5 ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง มาตรา 
51/5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561) ให้
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตท่ีได้จัดทํารายงาน EIA ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ดําเนินการแล้ว ต้องจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (รายงานฯ monitor) ท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตรวบรวมรายงานท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงส่งให้สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องท่ีนั้น หรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับรายงานให้ 
สผ. รวบรวมรายงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและ

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะมีผลกระทบต่อ
ชุมชนหรือไม่ 

ประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

เม่ือสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่อยากให้เกิดปัญหา
ในชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน 
และประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

ถ้าสร้างโรงงานแล้วจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน น้ําเสีย 
กลิ่นรบกวน ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ ทางโรงงาน
จะแก้ปัญหาอย่างไร เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อย
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
นอกจากนี้ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้ สผ. เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ
อนุญาตให้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพ่ือบังคับให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีได้กําหนดไว้ในรายงานฯ EIA ซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้
ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจอนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการดําเนินการ
ให้ สผ. ทราบภายในระยะเวลา 90 วัน รวมทั้งในมาตรา 101/2 ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่
นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงาน EIA ตามมาตรา 51/4 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 

ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทําเม่ือได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว 
พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทําเม่ือได้รับ
อนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพ่ือใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดในข้อ 8 ระบุว่า “ให้ สผ. รวบรวม
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการจากหน่วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) และสํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในภาพรวม 
พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ถ้ามี) ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่า ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรการ 51/3 ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

1. เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เพ่ือบังคับให้
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของ
รัฐตามข้อ 2 (1) แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแจ้ง 

2. เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สําหรับกรณีโครงการหรือกิจการท่ีหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ หรือในกรณีท่ีเป็นโครงการหรือกิจการท่ีหน่วยงานของรัฐ
ร่วมกับเอกชนตามกฎหมาย ไม่ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตาม” 

ดังนั้นทุกโครงการท่ีจัดทํารายงานฯ EIA ต้องปฏิบัติติตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
3.1 น้ําเสียและการจัดการ 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
 

อยากทราบว่าระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการมีการจัดการ
อย่างไร 

โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ใช้ระบบบําบัดน้ําเสียร่วมกับโรงงานผลิตน้ําตาล ซ่ึงความ
รับผิดชอบจะอยู่ท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล โดยมีการแยกจัดการน้ําเสียตามลักษณะของนํ้าเสียในแต่ละ
แหล่งกําเนิด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) น้ําเสียจากพนักงาน เป็นน้ําเสียท่ีมีความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ดังนั้นน้ําเสียส่วนนี้จะถูก

บําบัดน้ําเสียข้ันต้นด้วยถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic Tank) ก่อน จากนั้นจะถูกส่งไปบําบัด
ต่อยังระบบบําบัดน้ําเสยีทางชีวภาพ  

2) น้ําเสีย/น้ําท้ิงจากกระบวนการผลิต จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
- วนท่ี 1 น้ําระบายท้ิงจากหอหล่อเย็น และน้ําระบายท้ิงจากหม้อไอน้ํา (น้ําท่ีมีอุณหภูมิ

ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ซ่ึงน้ําท้ิงส่วนนี้จะถูกพักไว้ท่ีบ่อพักน้ําระบายท้ิง เพ่ือทําให้
เย็นลง ก่อนส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง) เป็นน้ําท่ีมีความสกปรกในรูปทีดีเอสสูง จะ
ถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pit) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ํา กรณีท่ี
ผ่านมาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ําท้ิง (Holding pond) ส่วนกรณีท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ําท้ิงฉุกเฉิน (Emergency pond) เพ่ือนําน้ําท้ิงท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ไปบําบัด
ใหม่อีกคร้ัง  
 
 

ประชาชนตําบลโพนสูง  
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

โครงการมีการป้องกันน้ําเสียได้อย่างไร 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
(ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

มีความห่วงกังกลเร่ืองการจัดการด้านน้ําเสีย มีการจัดการ
อย่างไร น้ําท่ีเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียมีน้ําร้อนหรือความ
ร้อนหรือไม่ อยากให้มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด 



 

-113- 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

- ส่วนท่ี2 น้ําระบายท้ิงจากระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เป็นน้ําท่ีมีความสกปรกในรูป 
ทีดีเอสสูง และน้ําชะลานกองชานอ้อยหรือน้ําฝนปนเปื้อน เป็นน้ําท่ีมีความสกปรกในรูป 
บีโอดีสูง ดังนั้นน้ําเสียส่วนนี้จะถูกส่งบําบัดด้วยระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ  

ท้ังนี้การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ํามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
น้ําเสีย/น้ําระบายท้ิงของโครงการ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําท่ีอยู่
ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย : เนื่องจากกิจกรรมการดําเนินการของโรงงานไฟฟ้า 
(ชานอ้อย) มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตน้ําตาล ท้ังท่ีต้ังซ่ึงต้ังอยู่
ภายในพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตน้ําตาลและมีการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน รวมถึงระบบบําบัด 
น้ําเสียด้วย โดยการดําเนินการช่วงฤดูหีบอ้อย (เป็นช่วงท่ีมีน้ําเสียเกิดข้ึนสูงสุด) มีน้ําเสียท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท้ังในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะถูกรวบรวมเข้า
ระบบบําบัดน้ําเสีย จะมีการเกิดน้ําเสีย ประมาณ 1,000ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนช่วงขายไฟ 
จะมีการเกิดน้ําเสีย ประมาณ 1,360 ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร 
จะมีการเกิดน้ําเสียประมาณ 39 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซ่ึงระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิต
น้ําตาลถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ําเสียได้ ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือมี
ปริมาณน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียคิดเป็นร้อยละ 81 ของค่าการออกแบบ ท้ังนี้ระบบยัง
สามารถรองรับน้ําเสียได้อีกร้อยละ 19 ของความสามารถในการออกแบบ (Safety Factor 
19%) ดังนั้นเห็นได้ว่าระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาลสามารถรองรับน้ําเสียท่ี
เกิดข้ึนจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ได้อย่างเพียงพอ 

(2) ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย : ออกแบบให้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ  
มีความสามารถในการรองรับน้ําเสียประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนํ้าท่ีผ่านการ
บําบัดแล้วจะถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pit) ซ่ึงติดต้ังเคร่ือง
ตรวจวัดค่าพีเอช (pH) ค่าซีโอดี (COD) และค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) แบบ
อัตโนมัติ กรณีท่ีผ่านมาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ําท้ิง (Holding pond) ก่อนนําน้ําท้ิง
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่น้ําท่ีผ่านการบําบัดแล้ว จะนําไปรดน้ําต้นไม้และหมุนเวียนกลับไป
ใช้ใหม่ท้ังหมด โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ส่วนกรณี ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อพักน้ําท้ิงฉุกเฉิน (Emergency pond) เพ่ือนําน้ําท้ิงท่ีไม่ผ่าน
เกณฑ์ฯ ไปบําบัดใหม่อีกคร้ัง
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

(3) การป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย : จากกิจกรรมการดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล  
(ชานอ้อย) มีน้ําเสีย/น้ําระบายท้ิงท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะน้ําเสียในแต่ละแหล่งกําเนิด ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ําเสียจากพนักงาน และน้ําเสีย/น้ําท้ิงจากกระบวนการผลิต ได้แก่  
น้ําระบายท้ิงจากหอหล่อเย็น และนํ้าระบายท้ิงจากหม้อไอน้ํา และระบายท้ิงจากระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซ่ึงคุณภาพน้ําของน้ําเสีย/น้ําท้ิงดังกล่าวมีค่าความสกปรกต่ํา ทําให้ 
น้ําเสีย/น้ําระบายท้ิงท่ีเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย มีผลกระทบจากกลิ่นตํ่า แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือ
เฝ้าระวังปัญหากลิ่นท่ีจะเกิดจากระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการจึงมีการป้องกันกลิ่นจากระบบ
บําบัดน้ําเสียในข้ันตอนการออกแบบให้มีอัตราภาวะบีโอดีท่ีเหมาะสม และกําหนดให้มีแนว 
Buffer Zone โดยถัดจากบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียจะมีแนวพ้ืนท่ีสีเขียวประมาณ 10-15 
เมตร สําหรับปลูกไม้ยืนต้น เพ่ือป้องกนัปัญหากลิ่น 

(4) การจัดการน้ําท้ิง : โครงการได้จัดให้มีบ่อพักน้ําท้ิง ภายหลังผ่านการบําบัดของระบบบําบัด 
น้ําเสีย (Holding pond) ซ่ึงจะไม่มีการระบายนํ้าท้ิงออกสู่ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการหรือ 
แหล่งน้ําสาธารณะ โดยจะนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อพักน้ําท้ิงกลับไปใช้ประโยชน์
เพ่ือนําไปใช้การฉีดพรมชานอ้อย ฉีดพรมข้ีเถ้าและลานกองขี้เถ้า รดพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการโดยสูบน้ําใส่รถบรรทุก 

(5) การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดินและนํ้าผิวดิน : โครงการกําหนดให้มีการรองก้น
บ่อและขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าเพ่ือป้องกันการร่ัว
โดยกําหนด ให้มีการออกแบบขอบบ่อบําบัดน้ําเสียต่างๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 
(แนวด่ิง : แนวราบ) อีกท้ังเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ และกําหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ 
(monitoring well) บริเวณรอบพ้ืนท่ีบ่อบําบัดน้ําเสียเพ่ือตรวจสอบการร่ัวซึมของบ่อบําบัดน้ํา
เสียเป็นประจํา 

สําหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะนําเสนอในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 ต่อไป 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

3.2 มลพิษทางอากาศและการควบคุมมลพิษ 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
 

ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ โครงการมีมาตรการในการ
ป้องกันอย่างไร 

แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศระยะดําเนินการโครงการจะมีการติดต้ังหม้อไอน้ํา ขนาด 120  
ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 ชุด พร้อมท้ังทําการติดต้ังระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
Precipitator, ESP) จํานวน 4 ชุด การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายหม้อไอน้ําท้ัง 4 ชุด 
ของโครงการ จะสอดคล้องกับความต้องการใช้ไอน้ําและไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ําตาล 

1)  ช่วงหีบอ้อย (เดือนธันวาคม-มีนาคม) ระยะเวลาการผลิต 120 วัน จะมีการเดินหม้อไอน้ํา 
ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 ชุด  

2)  ช่วงขายไฟ (เดือนเมษายน-ตุลาคม) ระยะเวลาการผลิต 215 วัน จะมีการเดินหม้อไอนํ้า 
ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด  

3)  ช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร (เดือนพฤศจกิายน) ประมาณ 30 วัน จะไม่มีกิจกรรมการผลิต  
 จากรูปแบบการผลิตจะเห็นได้ว่าโครงการไมได้เดินหม้อไอน้ําท้ัง 4 ชุด ตลอดท้ังปีแต่จะเดินให้

สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการไอน้ําและไฟฟ้า ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินการมีการบริหารจัดการ
เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในเชิงการทํางานของเคร่ืองจักร การบํารุงรักษาและการควบคุม 
ดูแลระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ มีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือช่วยให้ทราบถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนและใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญในการจัดการ/แก้ไขผลกระทบหรือปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ต่อไป จึงมีการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และกําหนดมาตรการด้านคุณภาพอากาศ ด้านการควบคุมอัตรา
การระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ สําหรับโครงการเพื่อนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   

สําหรับการจัดการฝุ่นดําหรือฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม้  โครงการจะติดต้ังระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ เป็นระบบดักฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) เพ่ือควบคุมการระบายฝุ่นละออง
รวมจากปล่องระบายของโครงการ หลักการทํางานของ ESP คือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่านขดลวด
ท่ีเรียกว่า discharge electrode ท่ีอยู่ระหว่างแผ่นเก็บประจุหรือ collection electrode ทําให้
เกิดอิเล็กตรอนจากขดลวดวิ่งไปยังแผ่นเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุ่นท่ีว่ิงผ่านระหว่างแผ่นเก็บ
ประจุ ทําให้อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและว่ิงเข้าสู่แผ่นเก็บประจุ จากนั้นอนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวม
ลงสู่ด้านล่างของ ESP ซ่ึงมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บอนุภาคฝุ่น) ในขณะท่ี exhaust gas ท่ีผ่าน
การดักฝุ่นแล้วจะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายต่อไป ท้ังนี้จากข้อมูลการออกแบบพบว่า

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป  
(ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

โครงการมีการจัดการฝุ่นดํา อย่างไร 
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ประสิทธิภาพบําบัดฝุ่นละอองโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพร้อยละ 92.20 อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ (ประกาศ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552) กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และโรงไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดให้ควบคุมฝุ่น
ละออง (TSP) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 60 ส่วน
ในล้านส่วน และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซ่ึงคํานวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(SO2) ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน สําหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะนําเสนอในการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 ต่อไป 

3.3 กากของเสียและการจัดการ 
ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานย่ังยืน ทุ่ง
กุลา 

โครงการเลือกเลือกระบบเผาไหม้ของหม้อไอน้ําแบบ
ตะกรับ ซ่ึงมีสัดส่วนข้ีเถ้ามาก ดังนั้นโครงการมีวิธีการ
จัดการข้ีเถ้า การขนส่งข้ีเถ้าออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ และ
การใช้ประโยชน์จากขี้เถ้า 

ระบบการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ มีอุปกรณ์ในการเผาไหม้แบบตะกรับ (stoker) ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นตะกรับเหล็กทนไฟท่ีหล่อข้ึนมาให้มีช่องว่างจํานวนมากเพื่อให้อากาศ สําหรับการเผาไหม้ไหล
ผ่านพ้ืนท่ีรองรับเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงจะเร่ิมเผาไหม้ระหว่างท่ีเชื้อเพลิงลอยอยู่ในห้องเผาไหม้ ซ่ึง
ถูกป้อนโดยลมและเผาไหม้ต่อจนสมบูรณ์ 

ในกระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิและอากาศส่วนเกินตามค่าการออกแบบ  
โดยในระหว่างการเผาไหม้มีการพ่นอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทางช่องอัดอากาศด้านล่างโดยใช้พัดลม
หลักทําหน้าท่ีดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับ
ของเหลว (Economizer) ท่ีอยู่ในช่องอากาศเสียเพ่ืออุ่นอากาศให้ร้อน อากาศนี้จะถูกอัดผ่านช่องอัด
อากาศด้วยปริมาณเกินความต้องการในการเผาไหม้ ซ่ึงนอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้ว ยังเป็นการ
หล่อเย็นตะกรับเพ่ือไม่ให้หลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มอุณหภูมิอากาศทําให้ประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม้ดีข้ึนด้วยเรียกว่า “อากาศปฐมภูมิ” นอกจากนี้ ยังมีอากาศอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า 
“อากาศทุติยภูมิ” ซ่ึงปล่อยเข้าเหนือตะกรับ ภายในห้องเผาไหม้เพ่ือเพ่ิมอากาศให้มากพอ สําหรับ
เผาไหม้สารอินทรีย์ท่ีคงเหลือจากการเผาไหม้แผงตะกรับและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเกิดจาก
การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของส่วนระเหยและคาร์บอนคงท่ี ทําให้เผาไหม้อย่างสมบูรณ์และลอยตัวข้ึน
สูงในห้องเผาไหม้อีกคร้ังหนึ่ง 
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

  เถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ซ่ึงเหลืออยู่จะถูกตะกรับพามาตกลงสู่สายพานเถ้าด้านหน้าเตาซ่ึงมี
ลักษณะเป็นสะพานแช่ในอ่างน้ํา เพ่ือไม่ให้อากาศเย็นร่ัวเข้าห้องเผาไหม้ เถ้าเหล่านี้เม่ือจมลงในนํ้า 
จะถูกพาออกไปโดยสายพานลําเลียงเถ้า เรียกว่าเถ้าหนัก (Bottom Ash) ซ่ึงรวมท้ังเขม่าขนาดใหญ่
บางส่วนด้วย สําหรับส่วนท่ีมีน้ําหนักเบาเม่ือถูกเผาแล้วจะถูกผสมในก๊าชร้อนและออกจากห้องเผา
ไหม้ทางช่องก๊าซร้อนท่ีเรียกว่าเถ้าเบา (Fly Ash) จะถูกดักจับไว้ด้วยระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ
ก่อนท่ีจะระบายสู่ภายนอก ซ่ึงเถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้จะถูกลําเลียงไปยังลานกองเถ้า (Ash Pond) 
เพ่ือรอเกษตรกรนําไปใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน  

1) ปริมาณเถ้าท่ีเกิดข้ึนในโครงจะอ้างอิงข้อมูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ในการคาดการณ์ปริมาณเถ้าท่ีเกิดข้ึน โดยในช่วงหีบอ้อย (120 วัน) จะมีปริมาณเถ้าท่ี
เกิดข้ึน ประมาณ  18.8 ตัน/วัน และช่วงขายไฟ (215 วัน) จะมีปริมาณเถ้าท่ีเกิดข้ึน 
ประมาณ 5.5 ตัน/วัน ส่วนช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร (30 วัน) จะไม่มีเถ้าเกิดข้ึน 
เนื่องจากไม่มีการเดินหม้อไอน้ําท้ังหมด 
การลําเลียงเถ้าออกจากห้องเผาไหม้ เถ้าท่ีเกิดข้ึนจะมี 2 ประเภท ได้แก่ เถ้าหนัก (Bottom 
Ash) ซ่ึงแยกได้ท่ีบริเวณใต้ตะกรับเตาเผาของหม้อไอน้ํา และเถ้าเบา (Fly Ash) ถูกดักจับ
ด้วยระบบบําบัดมลพิษอากาศ โดยเถ้าหนัก (bottom ash) เป็นเถ้าท่ีตกอยู่บริเวณก้นเตา
ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา จะถูกลําเลียงออกจากก้นเตาผ่านทาง ash conveyer มีฝา
ครอบเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ก่อนลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงไปยังถังพักเถ้า
หนัก จากน้ันจะมีรถบรรทุกมารับไปพักไว้ท่ีพ้ืนท่ีลานกองขี้เถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับ 
ส่วนเถ้าเบา (Fly Ash) เป็นเถ้าท่ีถูกดักจับไว้ด้วยระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) ไปเก็บ
ไว้ในไซโลเก็บเถ้า ก่อนติดต่อให้เกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน กรณีท่ี
ไม่มีเกษตรกรมารับ เถ้าเบาจะถูกนําไปรวมกับเถ้าหนักท่ีพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้าก่อน เพ่ือรอให้
เกษตรกรมารับไป 

  2) พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า มีขนาด 1,800 ตารางเมตร สามารถกองขี้เถ้าสูง 2 เมตร ติดต้ังตาข่าย
สูงประมาณ 3 เมตร รอบพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า เพ่ือดักข้ีเถ้าไม่ให้ฟุ้งกระจายออกและจะช่วย
ลดแรงลมที่พัดผ่านลานกองข้ีเถ้า ส่วนด้านนอกของแนวตาข่ายจะทําการปลูกต้นไม้ เช่น 
ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย ต้นข้ีเหล็ก เป็นต้น 

      การนําเถ้ากลับมาใช้ประโยชน์ สําหรับการใช้ประโยชน์จากเถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ชาน
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

อ้อย โดยเถ้าหนักและเถ้าเบาท่ีจะถูกลําเลียงไปเก็บรวมกันท่ีพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า ก่อนติดต่อ
ให้เกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยของ
โรงงานผลิตน้ําตาลหรือส่งให้เกษตรกรภายนอกท่ีต้องการ ในกรณีท่ีไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ภายในพ้ืนท่ี โครงการจะส่งให้บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปกําจัดต่อไป  

3) เถ้าท้ังหมดเกษตรกรสามารถนํารถบรรทุกมารับเถ้าจากพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า เพ่ือนําไปใช้ใน
พ้ืนท่ีการเกษตร โครงการได้กําหนดวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมฝุ่นเถ้าบนพ้ืนไม่ให้ฟุ้ง
กระจายในบรรยากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดังนี้ 
(1) จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดเพ่ือกวาดเศษเถ้าท่ีตกลงบนพ้ืนบริเวณปล่องระบาย

อากาศของหม้อไอน้ํา เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้าวันละ 1 คร้ัง 
(2) ในเส้นทางลําเลียงเถ้า ถ้าสภาพถนนอาจก่อให้เกิดฝุ่นได้ก่อนการลําเลียงต้องทําการ 

ราดน้ําเส้นทางลําเลียงก่อนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นขณะรถว่ิง 
(3) กําหนดให้มีการลา้งล้อรถบรรทุกเถ้าก่อนออกนอกโครงการ 

4. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ประชาชนตําบลกําแพง ตําบล
ข้ีเหล็ก และตาํบลโนนสง่า 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

เห็นด้วยท่ีจะต้ังโรงงานอ้อย ลูกหลานจะได้ทํางานใกล้บ้าน 
และเห็นด้วยท่ีจะนําความเจริญมาสู่ชาวอําเภอปทุมรัตต์ 

โครงการมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมให้รับคนในพื้นท่ีเข้าทํางานเป็นลําดับแรก ซ่ึงมาตรการ
ข้างต้นย่อมเป็นส่วนส่งเสริมทําให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีอาชีพรับจ้างท่ัวไปหรือบางส่วนท่ีทํางานนอก
พ้ืนท่ีในปัจจุบันมีความสนใจย้ายกลับมาทํางานในท้องถ่ินมากข้ึนจึงก่อให้เกิดผลดีต่อวัฒนธรรม/วิถี
ชีวิตของชุมชน โดยมีผลทําให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ทําให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพมากข้ึนแต่อย่างไรก็ตามความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะด้านของ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ซ่ึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทํางานต่อโรงงาน/
อุตสาหกรรมน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ท่ีจะต้องเป็นแรงงานท่ีประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความ
ชํานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัว โรงงานจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผ่านผู้นําชุมชน โดยแรงงานท่ีจะรับเข้ามาทํางานโครงการจะพิจารณารับคน
ในท้องถ่ินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทํางานเป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาทํางาน
ในตําแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากท่ีอ่ืน 

 

ประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

ถ้าจัดต้ังโรงงานอยากให้ลูกหลานมาทํางานด้วย อยากให้มี
การสร้างงานสร้างอาชีพ 

ประชาชนตําบลสระบัว 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

ถ้ามีโรงงานเกิดข้ึนก็หวังว่าจะรองรับคนท่ีอยู่พ้ืนท่ีใกล้เคียง
เข้าทํางานเป็นอันดับแรก 
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สํานักคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน เขต 5  
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

รัศมีรอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชุมชนท่ีได้รับผลประโยชน์ 
กองทุนประเภทอะไร รัศมีกี่กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า 

- กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  
พ.ศ. 2550 (มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2550) ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมีสํานักงานคณะกรรมกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) เป็นผู้กํากับ
กิจการและเก็บรักษาเงิน การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาหรือฟ้ืนฟูท้องถ่ินท่ี
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีว่าเป็นกองทุนของชุมชน
เพ่ือชุมชน มีธรรมมาภิบาล ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน  

- อ้างถึงระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือการพัฒนา
หรือฟ้ืนฟูท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 หมวด 1 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

“ข้อ 5 พ้ืนท่ีประกาศ ให้พิจารณาจากแผนการผลิตไฟฟ้าสําหรับแต่ละโรงไฟฟ้าให้ครอบคลุมถึง
ตําบลโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ในรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้าเป็นระยะทางดังนี้ 

(1) 5 กิโลเมตร – สาํหรับโรงไฟฟ้าท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิน 5,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อป ี

(2) 3 กิโลเมตร – สําหรับโรงไฟฟ้าท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าเกิน 100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี  
                  แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อป ี

(3) 1 กิโลเมตร – สําหรับโรงไฟฟ้าท่ีผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อป ี

ให้ สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกําหนดพ้ืนท่ีประกาศ 

แข้อ 6 การบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนท่ีประกาศ มี 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) กองทุนประเภท ก – สําหรับพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรเงินเพ่ือการพัฒนาท่ีมากพอต่อการ

บริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 5,000 ล้าน
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปีข้ึนไป 

(2) กองทุนประเภท ข – สําหรับพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรเงินเพ่ือการพัฒนาท่ีมากพอต่อการ
บริหารจัดการในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 5,000 ล้าน
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีข้ึนไป 

(3) กองทุนประเภท ค – สําหรับพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรเงินเพ่ือการพัฒนาท่ีมากพอต่อการ
บริหารจัดการอย่างจํากัด โดยมีปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 ล้านกิโลวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี  

ให้ สกพ. โดยความเห็นชอบของ กกพ. เป็นผู้ออกประกาศกําหนดพ้ืนท่ีประกาศ” 

ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานย่ังยืน  
ทุ่งกุลา 

ให้โครงการระบุรายละเอียดกองทุนโรงไฟฟ้า ว่าคลอบคลุม
รัศมีรอบพ้ืนท่ีโครงการกี่กิโลเมตร คลอบคลุมกี่ชุมชน และ
ชุมชนไหนบ้าง พร้อมท้ังให้โครงการทําสัญญาประชาคม 
และทาํบันทึกข้อตกลง 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

 เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือเงินกองทุนในพ้ืนท่ีประกาศ เป็นเงินได้ท่ี กกพ. เรียกเก็บจากผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า เพ่ือนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า อ้างถึงตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เร่ืองนําส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สําหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ดังนี้  

“ข้อ 4 ผู้รับใบอนญุาตผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1)  ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายใหม่ คือ ผู้ รับใบอนุญาตฯ ท่ีได้รับ

ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการต้ังโรงงาน ต้ังแต่วันท่ีระเบียบกองทุนมีผลบังคับใช้
เป็นต้นไป  

(2)  ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า รายเดิม คือ ผู้ รับใบอนุญาตฯ ท่ี ได้รับ
ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการต้ังโรงงาน ก่อนวันท่ีระเบียบกองทุนมีผลบังคับใช้  

ข้อ 5 การนําส่งเงินเข้ากองทุนสําหรับผู้รับใบอนญุาตผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
(1)  ช่วงระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตาม

สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพ่ือดําเนินการก่อสร้างและตามกําหนดไว้ในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
จนถึงวันท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) 
ให้นําส่งเป็นรายปีภายใน 5 วันทําการแรกของปี สําหรับปีแรกให้จ่ายภายใน 5 วันทําการ 
นับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยคํานวณจํานวนเงินท่ีนําส่งตามประมาณ
การกําลังการผลิตติดต้ังของโรงไฟฟ้าในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี สําหรับปีใดท่ีมี
การก่อสร้างไม่ครบปี ให้นําส่งตามสัดส่วนของเดือนท่ีทําการก่อสร้างในปีนั้น ท้ังนี้ต้องไม่
น้อยกว่าปีละ 50,000 บาท 

(2)  ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นต้นไปให้
นําส่งเป็นรายเดือนภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นเดือน โดยคํานวณจํานวนเงินท่ีนําส่งตาม
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตเพ่ือจําหน่ายและใช้เอง โดยไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้า (Station Service) ในแต่ละเดือนโดยจําแนกตามชนิด
ของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าในอัตรา สําหรับกองทุนประเภทพลังงานหมุนเวียน 
ประเภทอ่ืน เช่น ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล กากและเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะชุมชน และอ่ืน ๆ 
กําหนดอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า 1.0 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่
ละเดือน 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ข้อ 6 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายใหม่นําส่งเงินเข้ากองทุนตามข้อ 5 (1) และ (2) และให้
ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ารายเดิม นําส่งเงินเข้ากองทุนเฉพาะข้อ 5 (2) หากผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
รายเดิมท่ีมีการขยายกําลังการผลิตไฟฟ้า โดยการปลูกสร้างอาคารหรือโงงาน ให้นําส่งเงินเข้ากองทุน
ตามข้อ 5 (1)” 

- จากรายละเอียดข้างต้น การพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้านั้น จะต้องพิจารณาจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พบว่า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) มีการ
ดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ในช่วงหีบอ้อย (120 วัน) มีกําลังการผลิตไฟฟ้า
สูงสุด ประมาณ 60.6 เมกะวัตต์ และช่วงขายไฟ (215 วัน) มีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 
26.0 เมกะวัตต์ ซ่ึงมีปริมาณการผลิตไฟฟ้าเกิน 100 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 500 ล้าน
กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ดังนั้นจึงจัดอยู่ในกองทุนประเภท ข สําหรับพ้ืนท่ีท่ีได้รับการจัดสรรเงินเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการในระดับปานกลาง ให้ครอบคลุมถึงตําบลในพ้ืนท่ี 3 
กิโลเมตรโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีมีรัศมีจากศูนย์กลางโรงไฟฟ้า ซ่ึงครอบคลุมตําบลโนนสวรรค์และตําบล
สระบัวบางส่วน ส่วนการทําสัญญาประชาคม และทําบันทึกข้อตกลงนั้นให้มีไปตามกฎระเบียบและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีขออนุญาต  

ท้ังนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์เบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงจะรายละเอียดจะนําเสนอในการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 ต่อไป 

5. อืน่ๆ 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(อําเภอเสลภูมิ) 

- การแพร่กระจายของสารเคมีออกนอกแปลงปลูกอ้อย 
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม สุขอนามัย 
และเศรษฐกิจ-สังคม โครงการมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

โรงงานนํ้าตาลมีนโยบายให้ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่อ้อย) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อย โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกให้น้อยท่ีสุด โดยเน้นการ
ปลูกอ้อยแบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงกําหนดแผนงานต้ังแต่พ้ืนท่ีท่ีจะส่งเสริมการปลูกอ้อย โดย 

1) กําหนดเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมจากโครงการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาต้องตัด
อ้อยสด กรณีท่ีชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจัดส่งอ้อยไฟไหม้โครงการจะพิจารณาปรับลดการสนับสนุน
การขอส่งเสริมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญารายดังกล่าว ของการขอส่งเสริมในปีถัดไป 

2) กําหนดเงื่อนไข/ บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MoU) ในการ
ส่งเสริมการปลูกของอ้อยเกษตรกรคู่สัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือทาง
การเกษตร เคร่ืองปลูกอ้อย เคร่ืองกลบปุ๋ย เคร่ืองช่วยคลุกใบอ้อยลงในดินเพ่ือเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ในแปลงปลูกอ้อยและเน้นการส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

- อยากให้หาวิธีท่ีชาวไร่อ้อยไม่ใช้สารเคมี 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

- ท่ีนาปลูกข้าวอินทรีย์ แต่มีท่ีนาข้างเคียงทําไร่อ้อยโดยใช้
สารเคมีฆ่าหญ้า และเวลาน้ําท่วมได้ปล่อยน้ําลงนาท่ีปลูก
ข้าวอินทรีย์ มีวิธีแก้ไขอย่างไร 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

3) ส่งเสริมและจัดทําระบบ Smart Farming โดยจัดทําแปลงสาธิตภายในพื้นท่ีการส่งเสริม 
ปลูกอ้อยของโครงการประมาณ 100 ไร่ เพ่ือให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษา/พัฒนาความรู้
และเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ซ่ึงนําหลักการพักดินและปลูกพืชบํารุงดิน การ
ควบคุมแนวล้อว่ิงของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถพรวน การท้ิงใบอ้อย
คลุมดิน และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบค่าต่าง ๆ เพ่ือกําหนดการให้น้ําและ
ปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เน้นการส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร
คู่สัญญาดําเนินการตามโครงการโดยกําหนดเป้าหมายให้ปีการผลิตปีท่ี 8 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องอย่างน้อยละ 3 ต่อปี 

4) เกษตรกรท่ีจะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งพ้ืนท่ีการปลูกอ้อยให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด รับทราบก่อน และพ้ืนท่ีนั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิด
อ่ืนมาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกอ้อยเพ่ือขายให้กับผู้รับซ้ือมาก่อน ไม่ได้
เป็นพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพ่ือให้
เกษตรกรยังคงพื้นท่ีป่าเหล่านี้ไว้ และพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธ์ิการ
ถือครองท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง 

สําหรับข้อมูลผลการศึกษาการแพร่กระจายของสารเคมีออกนอกแปลงปลูกอ้อย จะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม สุขอนามัย และเศรษฐกิจ-สังคม รวมท้ังโครงการมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
นั้น หากผลการดําเนินการศึกษาแล้วเสร็จ โครงการและบริษัทท่ีปรึกษาจะนําเนอผลการศึกษาใน
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 ซ่ึงประเด็นดังกล่าวจะได้นําไปผนวกรวมในการศึกษาและ
ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมตามข้อเนอแนะต่อไป 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(อําเภอเสลภูมิ) 

- โครงการมีมาตรการในการป้องกันสารเคมี เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อพ้ืนท่ีอ่ืน เนื่องจากพ้ืนท่ีทุ่งกุลามีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะ พ้ืนท่ีอยู่ในระดับตํ่า โครงการอยู่ในพ้ืนท่ีสูง
กว่า ทําให้น้ําท่ีปนเปื้อนสารเคมีสามารถไหลจากพ้ืนท่ีลงสู่
พ้ืน ท่ี ตํ่าได้ สารเคมีท่ี เป็นอันตราย เช่น พาราควอต 
ไกลโฟเซตห้ามใช้เด็ดขาด 

- โรงงานน้ําตาลจะกําหนดเงื่อนไข/ บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : 
MoU)  ในการส่งเสริมการปลูกของอ้อยเกษตรกรคู่สัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือ
ทางการเกษตร เคร่ืองปลูกอ้อย เครื่องกลบปุ๋ย เคร่ืองช่วยคลุกใบอ้อยลงในดินเพ่ือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใน
แปลงปลูกอ้อยและเน้นการส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์  สําหรับเกษตรกรท่ีจะปลูกอ้อยส่ง บริษัท 
น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งพ้ืนท่ีการปลูกอ้อยให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
รับทราบก่อน และพ้ืนท่ีนั้นต้องได้รับการตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือยืนยันว่า
พ้ืนท่ีดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนมาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกอ้อยเพ่ือขายให้กับ
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ผู้รับซ้ือมาก่อน ไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่า
อนุรักษ์ เพ่ือให้เกษตรกรยังคงพื้นท่ีป่าเหล่านี้ไว้ และพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสาร
สิทธ์ิการถือครองท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง  

- ในการศึกษาการต้ังพ้ืนท่ีต้ังโครงการ มีการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีโครงการและการป้องกันน้ําเสีย/
น้ําท้ิงจากโครงการเพื่อไม่ให้กระทบต่อพ้ืนท่ีอ่ืนหรือน้ําใต้ดิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ก่อนการวางผังพ้ืนท่ีต้ังโครงการ ต้องมีการศึกษาการเจาะสํารวจดิน (Boring Test) เพ่ือ
เป็นการสํารวจตรวจสอบสภาพของชั้นดิน ในการตรวจหาค่าสมบัติทางวิศวกรรมของชั้น
ดิน ผลการตรวจสอบท่ีได้จะทําให้วิศวกรผู้ออกแบบฐานรากของอาคาร สามารถคํานวณ
ออกแบบความสามารถ การรับน้ําหนักบรรทุกของชั้นดินท่ีจะรองรับองค์อาคารท่ีจะทําการ
ก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา และศึกษาเส้นชั้นความสูง (Contour Line) ท่ีแสดง
ลักษณะความสูงตํ่าของพ้ืนท่ี และหาระดับความสูงและทิศทางการไหลของนํ้าใต้ดิน 

2) การปรับผังพ้ืนท่ีโครงการในการก่อสร้าง จะมีการปรับระดับพ้ืนท่ีโครงการและการ
ออกแบบตําแหน่งบ่อต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการ จะต้องมีการศึกษาทิศทางการขวางทางน้ํา  

3) การป้องกันปัญหาการร่ัวซึมและการปนเป้ือนน้ําเสีย/น้ําท้ิงของโครงการซึมลงสู่แหล่งน้ํา 
ใต้ดิน โครงการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือป้องกันการร่ัวซึมปูรองก้นและขอบบ่อ
ด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตรทุกบ่อ ท้ังนี้ เพ่ือเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนน้ําใต้ดิน โครงการได้กําหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนให้มีการตรวจสอบ
ค่า TDS และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยการติดต้ังบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring 
Well) ในบริเวณท่ีมีการรดน้ําต้นไม้ ซ่ึงการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับทิศ
ทางการไหลของน้ําใต้ดิน รายละเอียดจะนําเสนอในการจัดประชุมคร้ังท่ี 2 

- สําหรับการศึกษาการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายในแปลงปลูกอ้อยของโรงงานผลิตน้ําตาล เช่น 
พาราควอต ไกลโฟเซต เม่ือพิจารณาตามประกาศกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์แล้ว พบว่า 

1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การจํากัดการใช้การกําหนดฉลากและ
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับพาราควอต ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 
2562 วันท่ี 23 เมษายน 2562 มีความว่า  
“ข้อ 3 ในประกาศนี้ “วัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพารา
ควอต” หมายความว่า ไกลโฟเซต ไกลโฟเซต - เซสควิโซเดียม ไกลโฟเซต - โซเดียม 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ไกลโฟเซต - ไดแอมโมเนียม ไกลโฟเซต – ไตรมีเซียม ไกลโฟเซต - โพแทสเซียม ไกลโฟ
เซต - โมโนเอทิลแอมโมเนียม ไกลโฟเซต - โมโนแอมโมเนียม ไกลโฟเซต - ไอโซโพรพิล
แอมโมเนียม คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส -เมทิล พาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์ 
และพาราควอตไดคลอไรด์ [บิส (เมทิลซัลเฟต)] ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา 
18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญั ติ วัตถุอันตราย พ .ศ . 2535 “บุคลากรเฉพาะ” 
หมายความว่า ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการขายวัตถุอันตราย ท่ีเกี่ยวกับไกลโฟ
เซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมวิชาการเกษตร 
กําหนด และตอ้งเข้ารับการอบรมทุก ๆ 3 ปี 
ข้อ 4 ผู้ใช้วัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพ่ือกําจัด
ศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรมของตนเอง ต้องมีคุณสมบัติและดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
(1)  เป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตรท่ีกรมวิชาการเกษตร

กําหนด 
(2)  ต้องใช้เคร่ืองพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่น และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(3)  ต้องใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวกับพืชและพ้ืนท่ีตามที่แสดงหลักฐานการซ้ือขาย 
(4)  ต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายดังกล่าวแพร่กระจายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน 
(5)  ต้องเก็บรักษาวัตถุอันตรายดังกล่าวให้มิดชิด 
ข้อ 5 ผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างพ่นซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพ
ริฟอส และพาราควอต ท่ีเกษตรกรผู้มีสิทธิซ้ือตามข้อ 7 (3) จัดซ้ือมาให้ ต้องมีคุณสมบัติ
และดาํเนินการดังต่อไปน้ี 
(1)  เป็นผู้ท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด และต้องเข้ารับการ

อบรมทุก ๆ 3 ปี 
(2)  ต้องใช้เคร่ืองพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่น และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลในกรณีท่ีผู้พ่นเป็นลูกจ้างหรือผู้อยู่ในความควบคุมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง 
ต้องมีอายุต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และต้องมีคุณสมบัติและดําเนินการตามข้อ 5 
(1) และข้อ 5 (2)” 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การจํากัดการใช้ การกําหนดฉลากและ
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับพาราควอต ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ .ศ . 2562 และประกาศน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้น
กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น  
ซ่ึงจะใช้บงัคับประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีความว่า  
“ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้จํากัดการใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับพาราควอตโดยห้ามใช้ใน
พ้ืนท่ีปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พ้ืนท่ีต้นน้ํา และพ้ืนท่ีสาธารณะ ในกรณีอยู่นอกพ้ืนท่ี
ข้างต้น ให้ใช้เฉพาะเพ่ือกําจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล” 

3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การจํากัดการใช้ การกําหนดฉลากและ
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับไกลโฟเซต ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 
2562 ประกาศ ณ วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 และประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้น
กําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น  
ซ่ึงจะใช้บงัคับประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีความว่า 
“ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายท่ีจะเกิดแก่
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้จํากัดการใช้วัตถุอันตรายท่ีเกี่ยวกับไกล 
โฟเซต โดยห้ามใช้ในพ้ืนท่ีปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พ้ืนท่ีต้นน้ํา และพื้นท่ีสาธารณะ 
ในกรณีอยู่นอกพื้นท่ีข้างต้น ให้ใช้เฉพาะเพ่ือกําจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย ยางพารา 
ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล” 

- จากข้อกําหนดดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีเงื่อนไขและข้อจํากัดในการใช้สารพาราควอตและไกล 
โฟเสท ประกอบกับโรงงงานผลิตน้ําตาลจะส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัย 
พบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการใช้สารป้องกันกําจัดวัชพืชก่อนอ้อยงอก ส่วนใหญ่ใช้สารเพนดิเม
ทาลินและอิมาซาพิค และสารป้องกันกําจัดวัชพืชหลังอ้อยงอก ส่วนใหญ่ใช้สารอามีทรีน (สมพาน 
นามมุกดา และชัยชาญ วงศ์สามัญ, 2561) ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพดังนี้ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

(1) อะมีทรีน (ametryn) 
การออกฤทธ์ิ เป็นสารกําจัดวัชพืช triazine ประเภทเจาะจง กําจัดวัชพืชได้ท้ังก่อนงอก 
และภายหลังจากงอกแล้ว 
ความเป็นพิษ มีพิษเฉียบพลันทางปาก 1,110 มก./กก. ทางผิวหนังมากกว่า  8,160  
มก./กก. 
อาการเกิดพิษ อาจทําให้ผิวหนัง ดวงตาและเยื่อบุต่าง ๆ เกิดอาการระคายเคือง หากกิน
เข้าไปอาจทําให้เกิดอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย เคลื่อนไหวไม่เป็นปกติ เนื่องจาก
กล้ามเนื้อทํางานไม่สัมพันธ์กัน  หายใจขัดและอาจชักได้ 

(2)  เพนดิเมทาลิน PENDIMETHALIN (PESTANAL)  
การสัมผัสทางผิวหนัง อาจทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง.  
การดูดซึมทางผิวหนัง อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง.  
การสัมผัสทางตา อาจทําให้เกิดการระคายเคืองดวงตา.  
การสูดดม อาจเป็นอันตรายหากสูดดม สารนี้อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองท่ีแผ่นเย่ือ
เมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน.  
การกลืนกิน เป็นอันตรายเม่ือกลืนกิน 
ท้ังนี้โครงการจะทําการศึกษาการประเมินผลกระทบในประเด็นดังกล่าว และจะนําเสนอ

ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 2 ต่อไป 
ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(อําเภอเสลภูมิ) 

- พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มาตรา 5 บุคคลมี
สิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อสุขภาพ แต่แปลงปลูกอ้อยสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีแนวทางป้องกัน จึงอยากทราบว่าแปลง
ปลูกอ้อยสร้างความสุ่มเสี่ยงต่อการขัดแย้งทางกฎหมาย
ดังกล่าวหรือไม่  

- พรบ. ควบคุมวัตถุมีพิษ ท่ีบญัญัติไว้ว่า ผู้ท่ีทําให้เกิดแหล่ง
มลพิษใด ๆ ต้องมีมาตรการควบคุมการจัดการแหล่ง 
กําเนิดมลพิษ 

สําหรับเกษตรกรท่ีจะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งพ้ืนท่ีการปลูกอ้อย
ให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด รับทราบก่อน และพื้นท่ีนั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบพื้นท่ีจริงจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนมา
ก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกอ้อยเพ่ือขายให้กับผู้รับซ้ือมาก่อน ไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีป่า
เศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพ่ือให้เกษตรกรยังคงพ้ืนท่ี
ป่าเหล่านี้ไว้ และพ้ืนท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธ์ิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทุกแปลง ท้ังนี้เม่ือทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัทฯ ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนโดย
ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบแปลงท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีแจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และทํา
การสํารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง  ดังนั้น 
เกษตรกรท่ีปลูกอ้อย หรือปลูกพืชชนิดอ่ืน แล้วมีความสนใจ/สมัครใจท่ีจะปรับเปลี่ยนมาปลูกอ้อยใน
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

พ้ืนท่ีของตน ย่อมเป็นสิทธิ์ของเกษตรรายน้ัน แต่อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมโครงการได้กําหนด
เงื่อนไข/ บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MoU) ในการส่งเสริมการปลูก
ของอ้อยเกษตรกรคู่สัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องปลูกอ้อย 
เครื่องกลบปุ๋ย เคร่ืองช่วยคลุกใบอ้อยลงในดินเพ่ือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงปลูกอ้อยและเน้นการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ กรณีท่ีเกษตรกรมีความคิดเห็นท่ีต่างกัน/ขัดแย้ง ต่อพ้ืนท่ีการปลูกพืช
นั้น ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยโครงการจะได้กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและรัดกุม รวมท้ังนําประเด็น
ดังกล่าวไปผนวกรวมเป็นประเด็นในการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี/การประกอบ
อาชีพ ให้สอดคล้องกับข้อเนอแนะ/ข้อห่วงกังวลของชุมชนให้ครบถ้วน 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
อําเภอเสลภูมิ)  

- การแพร่กระจายของสารเคมีออกนอกแปลงปลูกอ้อย 
ส ร้างผลกระทบ ต่อสิ่ งแ วดล้ อม  สภาพแวดล้ อม 
สุขอนามัย และเศรษฐกิจ-สังคม โครงการมีวิธีการแก้ไข
อย่างไร 

- พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มาตรา 5 บุคคลมี
สิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อสุขภาพ แต่แปลงปลูกอ้อยสร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีแนวทางป้องกัน จึงอยากทราบว่าแปลง
ปลูกอ้อยสร้างความสุ่มเสี่ยงต่อการขัดแย้งทางกฎหมาย
ดังกล่าวหรือไม่  

- พรบ. ควบคุมวัตถุมีพิษ ท่ีบญัญัติไว้ว่า ผู้ท่ีทําให้เกิดแหล่ง
มล พิษ ใด  ๆ  ต้ อ ง มีม าตรการควบคุ มการจั ดการ
แหล่งกําเนิด มลพิษ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะรับชานอ้อยท่ีเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตน้ําตาล เพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ําให้กับโรงงานผลิตน้ําตาลเป็นหลัก สําหรับพ้ืนท่ีปลูกอ้อยและการส่งเสริม
การปลูกอ้อย จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตน้ําตาล ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลมีนโยบายให้
ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่อ้อย) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อย 
โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกให้น้อยท่ีสุด โดยเน้นการปลูกอ้อยแบบเกษตรอินทรีย์ 
ดังนั้นจึงไม่ขัดกับกฎหมายใน พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มาตรา 5 ท่ีระบุไว้ว่า บุคคลมีสิทธิ
ในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ท้ังนี้โรงงานผลิตน้ําตาลมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อพ้ืนท่ีปลูกอ้อยและการส่งเสริมการปลูกอ้อย ซ่ึงกําหนด
แผนงานต้ังแต่พ้ืนท่ีท่ีจะส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังน้ี 
1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จะปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากท่ีตั้ง
โครงการ ไม่มีนโยบายส่งเสริมและรับซ้ืออ้อยท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์  
ป่าเศรษฐกิจชุมชนป่าชุมชน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือการปลูกอ้อย 
หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิท่ีดินก่อนให้
การส่งเสริม 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
(จากใบแสดงความคิดเห็น) 

ยากให้หาวิธี ท่ี ชาวไร่อ้อยไม่ใช้สารเคมีพรบ .ควบคุม
วัตถุมีพิษ ท่ีบัญญัติไว้ว่า ผู้ท่ีทําให้เกิดแหล่งมลพิษใด ๆ 
ต้องมีมาตรการควบคุมการจัดการแหล่งกําเนิดมลพิษ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
จากใบแสดงความคิดเห็น)(จาก
ใบแสดงความคิดเห็น) 

ท่ีนาปลูกข้าวอินทรีย์ แต่มีท่ีนาข้างเคียงทําไร่อ้อยโดยใช้
สารเคมีฆ่าหญ้า และเวลาน้ําท่วมได้ปล่อยน้ําลงนาที่ปลูก
ข้าวอินทรีย์ มีวิธีแก้ไขอย่างไร 

2) เกษตรกรท่ีจะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งพ้ืนท่ีการปลูกอ้อยให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด รับทราบก่อน และพ้ืนท่ีนั้นต้องได้รับการตรวจสอบ
พ้ืนท่ีจริงจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือยืนยันว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนมาก่อนการ
ปลูกอ้อยหรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซ้ือมาก่อน ไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพ่ือให้เกษตรกรยังคงพื้นท่ีป่า
เหล่านี้ไว้ และพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธ์ิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายทุกแปลง 

  3)  เม่ือทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อน
โดยฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบแปลงท่ีดินตามเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีแจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 
และทําการสํารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง 
โดยพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน และ
พ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิท่ีดินหรือไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน และไม่มีหนังสือรับรองให้ทํากินจากเจ้าของ
ท่ีดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแปลงท่ีดินแปลงน้ัน 

- กลุ่มชาวนาทุ่งกุลา 
- กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตําบล

โนนสวรรค์ 
- กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตําบล

สระบัว 
- กลุ่มนาแปลงใหญ่ตําบลโนน

สวรรค์ 
- กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตําบล

โนนสวรรค์ 
- กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตําบล

สระบัว 
- กลุ่มทอผ้าไหมลายสก๊อต  

บ้านบักตู้ 
- กลุ่มเลี้ยงโคขุน บ้านฮ่องแฮ ่

แถลงการณ์ฉบับท่ี 1 : หยุดโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (ชานอ้อย) ปกป้องนครหลวงข้าวหอมมะลิโลก 

พวกเราชาวบ้านจากกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กม. 
ประกอบด้วย 7 ตําบล 3 อําเภอ 2 จังหวัด ซ่ึงเป็นผู้ท่ีจะ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (ชานอ้อย) ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเรา ขอประกาศ
และแสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (ชานอ้อย) ด้วยเหตุผลดังนี้ 

คุณค่าของพ้ืนท่ี 
1) พ้ืนท่ีแห่งนี้ เป็นพ้ืนท่ีข้าวหอมมะลิท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
2) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ท่ีส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ 
 

1) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ. 0014.2/ว 1402 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2562 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการจัดทํากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวล (ชานอ้อย) จากผู้เกี่ยวข้องฯ ซ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทาง
และข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กรณีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เม่ือ
วันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

2) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี รอ. 0014.2/ว 1835 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562 หลังจากท่ีได้มี
การประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันตามระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง กรณีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสร็จเสร็จแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัด
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

- กลุ่มอนุรักษ์ป่า บ้านน้ําคํา 
- เครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
 

3) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรสามารถพัฒนาการ
เกษตรและผลิตข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ จนได้รับ
การรับรองประกาศนียบัตรข้าวอินทรีย์ สามารถ
ส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา และญ่ีปุ่น และเป็นคลัส
เตอร์ให้กับชาวนาอีก 22 จังหวัด ท่ีส่งออกข้าว
อินทรีย์ไปต่างประเทศ 

4) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีผลิตอาหารอินทรีย์ โดยเฉพาะ
กลุ่มนาแปลงใหญ่ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
ซ่ึงได้ทํามานานแล้ว 

5) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอ
ผ้าไหม ท่ีมีชือ่เสียงระดับชาติและเป็นสินค้า OTOP 

6) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านเลี้ยงวัว ควาย โดย
อาศัยหญ้าและแหล่งน้ําตามธรรมชาติซ่ึงเป็นอาชีพ
ด้ังเดิม และเป็นธนาคารของคนจน 

7) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ เช่น ป่าชุมชน ป่าโคก ป่าหัวไร่ปลายนา 
มี ห้ วยหนอง คลอง ซ่ึ งเป็ นแหล่ งอาหารตาม
ธรรมชาติของชุมชน เช่น เห็ดอย่างน้อย 24 ชนิด 
ปู ปลา ไข่มดแดง ฯลฯ อาหารจากธรรมชาติยัง
เป็ นแหล่ งรายได้ เสริมของชาวบ้ านในชุมชน 
นอกจากนั้นยังมีสมุนไพรหลากหลายชนิด 

8) พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านได้น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และบูรณาการใน
ชีวิตประจําวัน จนได้รับรางวัลการน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็น
ตัวแทนระดับจังหวัด 2 ปี ติดต่อกัน 
 

ได้สรุปมติท่ีประชุม ดังนี้ 
(1) ให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด พิจารณายกเลิกการนําผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) 

(2) ในการดําเนินการระยะต่อไปให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จัดทําหนังสือแจ้งมายังจังหวัด
ร้อยเอ็ด นายอําเภอปทุมรัตต์ และผู้กํากับสถานีภูธรบ้านบัวข้าว เพ่ือเสนอแผน รูปแบบ 
ความต้องการ และกาํหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน 

(3) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ดําเนินการเป็น
เวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาล และ
โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ออกจากกันให้ชัดเจน และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียจากการพัฒนาโครงการ และให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด  
รับข้อสังเกตของนายดํารง สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลโนนสวรรค์ ไปดําเนินการ 
ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

(4) กรณีการลงพื้นท่ีเพ่ือสํารวจข้อมูลอ่ืน ๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการดําเนินการจนกว่าเจ้าของ
โครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ ความต้องการ และกําหนดการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนมายังจังหวัดร้อยเอ็ด 

3) อ้างถึงหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี รอ. 0014.2/ว 1835 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562 หน้า 15 
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ขอความชัดเจนว่า ทางบริษัทฯ สามารถให้ค่าชดเชยและค่าเบี้ย
เลี้ยงอย่างเปิดเผยให้กับผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ ซ่ึงประธานกล่าวว่า ทุกอย่างมัน
ต้องชัดในการทําหนังสือแจ้งว่าจะจัดเวทีในวันไหน โดยผู้เข้าร่วมนั้นทางโรงงานจะแจกน้ําตาล
หรือแจกเบี้ยเลี้ยงต้องให้ชัด คือ ถ้ามันโปร่งใสชัดเจนทุกคนก็จะไม่ติดใจกัน 

4) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จึงทําหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ี บป. 087/2562  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการดําเนินกิจกรรมการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนประชาชน คร้ังท่ี 1 ของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาล และโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความว่า ดังนี้  

 



 

-130- 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

9) พ้ืนท่ีตําบลโนนสวรรค์ได้รับการสนับสนุนให้เป็น
พ้ืนท่ีต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซ่ึงเป็นต้นแบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

ความไม่ชอบธรรมท่ีเกิดข้ึนกับพวกเรา 
1) ความไม่ชอบธรรมในเวทีจัด ค .1 เม่ือวันท่ี 28 

สิงหาคม 2562 จนชาวบ้านร้องเรียนทําให้มีการ
ตกลงกัน 3 ฝ่าย คือ ราชการ บริษัท และชาวบ้าน 
ให้ยกเลิกผลการจัดเวที แต่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงโดยได้จัดเวทีข้ึนมาอีก 

2) สถานท่ีในการจัดเวที ค .1 โรงงานน้ําตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ของที่ประชุม 3 ฝ่าย เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2562 
ท่ีกําหนดให้จัดเวทีในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจาก
โรงงาน 

3) การจั ด เวที  ค .1  โรงงานน้ํ าตาล เม่ื อ วัน ท่ี  16 
พฤษภาคม 2562 ไม่เป็นธรรมในเรื่องของผู้ท่ีเข้า
ร่วมส่วนใหญ่ เป็นคนนอกพ้ืนท่ี  ไม่ใช่ผู้ ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรง คนนอกพ้ืนท่ีได้เวลาในการ
เสนอคิดเห็นมากกว่าพวกเราท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง อีกท้ังยังมีการแจกจ่ายให้กับคนท่ีเข้าร่วม 
ซ่ึงเท่ากับเป็นการจูงใจ ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นการ
ทําลายประชาธิปไตยในระดับรากฐาน 

4) การจัดเวทีท่ีผ่านมาอาจเป็นการกระทําท่ีขัดกับ
พระราชบั ญญั ติ ส่ ง เส ริมและ รักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว ท่ีต้องการให้การรับฟัง

“ข้อ 3. ขออนุญาตจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยใช้สถานท่ีราชการ ซ่ึงคํานึงถึงความครอบคลุม
ของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน ให้ครอบคลุม 32 หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี 8 
เขตการปกครอง ได้แก่ ตําบลโนนสวรรค์ ตําบลข้ีเหล็ก ตําบลสระบัว ตําบลโนนสง่า และตําบลโพน
สูง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตําบลกําแพง และตําบลทุ่งทอง อําเภอเกษตรพิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และตาํบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยแยกเป็น 2 เวที ดังนี้ 
3.1  เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาล วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562  

ณ อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอปทุมรัตต์ ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.2  เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

ณ อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอปทุมรัตต์ ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ท้ังนี้เพ่ือให้การดําเนินการของโครงการเป็นไปโดยไม่กระทบต่อรายได้ของประชาชนท่ีมาเข้าร่วม
รับฟังความคิดเห็น บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความยินดีจ่ายค่าชดเชยรายได้และค่าเดินทาง
ให้แก่ประชาชนผู้ท่ีลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นรวมถึงคณะทํางานฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วน  
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3” 
5) อ้างถึงหนังสือท่ี รอ. 0014.2/ว 2150 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 แจ้งรายละเอียดการดําเนิน

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ซ่ึงจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนว่า 
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ได้แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 1  
และขอความอนุเคราะห์เข้าพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันท่ี 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562 
พร้อมท้ังกําหนดแผนการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 
1 (โรงงานน้ําตาล) ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 
(โรงไฟฟ้า) ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามท่ีส่งมาด้วย (อ้างถึงหนังสือท่ี 
บป. 087/2562 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2562) ดังนั้นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังท่ี 1 
บริษัทฯ จึงจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ณ อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอปทุมรัตต์ ตําบลบัว
แดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจ่ายเงินค่าชดเชยและค่าเสียเวลาตามท่ีได้แจ้งจังหวัด
ร้อยเอ็ดทราบ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พร้อมคําช้ีแจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ความคิ ด เห็นของประชาชน เพ่ื อให้ ผู้ ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ ท่ีผ่านมา
ชาวบ้านได้ร้องเรียนถึงความไม่ชอบธรรมหลายครั้ง
ท้ั งในระดับจั งห วัดและกระทรวงท รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ปรากฏว่าไม่มีการ
พิจารณาข้อเรียกร้องใด ๆ อีกท้ังยังปล่อยให้บริษัท
ท่ีปรึกษาเคยจัดเวทีท่ีขัดกับเจตนารมณ์ของพระ
ราช บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 มาจัดต่อ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว พวกเราชาวบ้านในรัศมี 5 กม. จึง
ขอ ประกาศว่า 

1) เราจะไม่ยอมรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน และการจัดทํา EIA ท้ังท่ีผ่านมาท้ังหมด
และทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต 

ราขอประกาศจุดยืนไม่ต้องการให้มีการสร้างโรงงาน
น้ําตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  

2) เราขอยืนหยัดปกป้องสิทธิชุมชน สิทธิพลเมือง
ในการกําหนดอนาคตตนเอง และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของรัฐ สิทธิทางเศรษฐกิจท่ีจะมีวิถีการ
ผลิตทางเศรษฐกิจของตนเอง และสิทธิในการมีชีวิต
ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี และพวกเราจะปกป้องทุ่งกุลา
และสทิธิของพวกเราไม่ให้ถูกละเมิดจนถึงท่ีสุด 

6) ในกรณีท่ีชุมชนมีความคิดเห็นท่ีต่างกันต่อการดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงในกระบวนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการ
โรงงานผลิตน้ําตาลในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ใน
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 โดยจุดประสงค์ของกระบวนการคือต้องการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อการดําเนินโครงการ ผลกระทบท่ีชุมชนได้รับอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาเพ่ิมเติมขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้
ครอบคลุมประเด็นข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของชุมชน รวมท้ังการกําหนดมาตรการป้องกัน
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการพัฒนาโครงการ 
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3) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การสํารวจและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน 
และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม รูปแบบที่ดําเนินการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น  

 กลุ่มที่ 1 การสํารวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการเข้าสัมภาษณ์ โดยเลือกหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการโดยตรง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล โรงเรียน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น ที่รับผิดชอบและต้ังอยู่บริเวณที่ต้ังโครงการ โดยสอบถาม
เก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความ
คิดเห็นต่อโครงการในภาพรวม 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้นําชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นต้น ทํา
การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนในพื้นที่รับผดิชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ/สาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลการพัฒนาและปัญหาใน
ชุมชน การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น โดยบริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกําหนดเป็นผู้นําชุมชนหรือผู้เก่ียวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมโดยได้รับการยอมรับจากชุมชน สามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้  
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 32 ชุมชน ใน 8 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ เทศบาล
ตําบลโพนสูง องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า องค์การบริหารส่วนตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง อําเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งทอง และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มที่ 3 ครัวเรือนทั่วไป เป็นการสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ดําเนินการโดยการ
เลือกหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่ใน
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ การกําหนดจํานวนตัวอย่างที่ต้องสํารวจ ใช้การกําหนดขนาด
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิค
การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2534, หน้า 13-14) แบ่งกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะห่างของที่ต้ังชุมชนกับพ้ืนที่โครงการ คือ กลุ่มชุมชนที่อาศัยใน
เขตรัศมี 3 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ และกลุ่มชุมชนท่ีอาศัยในเขตรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  
เมื่อได้จํานวนตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro Yamane จะนํามากระจายตาม
สัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือก 
เท่า ๆ กัน สําหรับการคํานวณขนาดตัวอย่างของประชากร บริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาคํานวณขนาดตัวอย่างตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-3 และรูปที่ 4-2 

การสํารวจดําเนินการโดยการสุ่มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูล โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส และต้องเป็นผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 
18 ปีขึ้นไป เพราะถือเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจภาพรวมของครอบครัวทั้งหมด ประเด็นการสอบถามประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการสาธารณสุข และการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ 
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ตารางที่ 4-3 จาํนวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
การคํานวณ การปัดทศนิยม การเก็บจริง 

รัศมี 3 กิโลเมตร 
เขตเทศบาลตําบล 

เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนสวรรค์ 175 25.7 26 26 

หมู่ท่ี 3 บ้านน้ําคํา 215 31.5 32 32 

หมู่ท่ี 4 ฮ่องแฮ 74 10.9 11 11 

หมู่ท่ี 5 บ้านส้มโฮง 128 18.8 19 19 

หมู่ท่ี 7 บ้านโนน 146 21.4 22 22 

หมู่ท่ี 8 บ้านสวายโดด 75 11.0 11 11 

หมู่ท่ี 9 บ้านดูน 194 28.5 29 29 

หมู่ท่ี 10 บ้านโนนตาแสง 120 17.6 18 18 

หมู่ท่ี 11 บ้านหนองม่วง 58 8.5 9 9 

หมู่ท่ี 12 บ้านพะยอม 25 3.7 4 4 

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนใหม่ 157 23.0 23 23 

หมู่ท่ี 14 บ้านโนนสวรรค์ 131 19.2 20 20 

หมู่ท่ี 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 154 22.6 23 23 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 4 หนองหญ้ารังกา 266 39.0 39 39 

หมู่ท่ี 5 บ้านดอนดู่ 84 12.3 13 13 

หมู่ท่ี 6 บ้านบัวขาว 172 25.2 26 26 

หมู่ท่ี 16 บ้านบัวขาว 153 22.4 23 23 

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

เขตเทศบาลตําบล 

เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 2 บ้านบักตู้ 104 19.4 20 20 

หมู่ท่ี 6 บ้านหัวช้าง 191 35.7 36 36 

หมู่ท่ี 15 บ้านเลิงแก 68 12.7 13 13 

เทศบาลตําบลโพนสูง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 5 บ้านโคกก่อง 214 40.0 40 40 

เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 7 บ้านเขวาโคก 137 25.6 26 26 

หมู่ท่ี 8 บ้านเขวาทุ่ง 148 27.6 28 28 

หมู่ท่ี17 บ้านเขาวาพัฒนา 92 17.2 18 18 

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองส่วย 92 17.2 18 18 
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ตารางที่ 4-3 (ต่อ) จาํนวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กโิลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวน 

ครัวเรือน 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
การคํานวณ การปัดทศนิยม การเก็บจริง 

องค์การบริหารส่วนตําบลขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 6 บ้านขามป้อม 191 35.7 36 36 

องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอ่าง 153 28.6 29 29 

หมู่ท่ี 2 บ้านดอกรักใหญ่ 141 26.3 27 27 

หมู่ท่ี 9 บ้านดอกรักใหม่ 104 19.4 20 20 

หมู่ท่ี 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 107 20.0 20 20 

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

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
 



 

-135- 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4-2 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังชุมชนที่สํารวจความคิดเห็น 
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 ผลการสํารวจความคิดเห็นในระดับชุมชน พบว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนบริเวณรัศมี 5 
กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบัน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองมากที่สุด  
ร้อยละ 53.1 ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รองลงมาคือ ปัญหาเสียง
ดังรบกวน ร้อยละ 40.5 และปัญหาอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/อัคคีภัย ร้อยละ 2.3 ตามลําดับ โดยแหล่งที่มาของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ทีป่ระสบปัญหาส่วนใหญ่ ระบุว่า มาจากการจราจรในพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 4-3 โดยปัญหา
ดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน และครัวเรือนมีความคิดเห็นต่อ
การดําเนินโครงการว่ามีทั้งผลประโยชน์-ผลดีและผลกระทบ-ผลเสีย โดยผลประโยชน์-ผลดีที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่
อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ ส่วนใหญ่คาดว่าจะทําให้เกิดผลประโยชน์-ผลดีมากที่สุด ทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ คือ ด้านการจ้างแรงงานสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับชุมชนมากที่สุด ส่วน
ผลกระทบ-ผลเสียที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ส่วนใหญ่คาดว่าจะทําให้
เกิดผลกระทบ-ผลเสียมากที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ คือ ปัญหาคุณภาพอากาศ เช่น  
ฝุ่นละออง เขม่า/ควันมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 4-4 โดยการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ 
ผู้นําชุมชน และครัวเรือนจะนํามาผนวกรวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป 

4) ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมทําร่างรายงาน วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นใน 
ครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการกําหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดี.ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา 
ตําบลสระบัว อําเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ทั้งน้ี โครงการได้ดําเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะนําความคิดเห็น
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายงานและจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย พร้อมทั้งคําช้ีแจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 

รูปที่ 4-3 รูปแสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนประสบในปัจจุบัน 
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รปูที่ 4-4 กราฟแสดงความคิดเห็นต่อผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ 
หมายเหตุ :  ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการระดับครัวเรือน โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  

     บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ระหว่างวันที ่24-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 
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5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการในคร้ังน้ีได้นําข้อห่วง
กังวลจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ (การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1) รวมถึงข้อห่วงกังวลจากผล
การสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง มาพิจารณา
ร่วมกับรายละเอียดโครงการและนํามากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือทําการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและรอบด้าน ตลอดจนกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการให้มีความ

เหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนท่ี
บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ โดยเป็นการปรับระดับดินคือ ไม่มีการย้ายดิน
ออกจากพ้ืนท่ีเดิม โดยใช้ดินท่ีขุดได้มาปรับระดับพ้ืนท่ีใน
บริเวณโครงการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ
ก่อสร้าง สําหรับระยะดําเนินการ ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ เนื่องจากเป็นการ
ผลิตโดยอาศัยเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ีติดต้ังไว้แล้ว อีกท้ัง
พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่าซ่ึงไม่ได้มีการใช้
ประโยชน์ใด จึงมีความเหมาะสมที่จะต้ังโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้อง
ทําการวิเคราะห์ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดํ า เนิ น โค ร ง ก า ร ซ่ึ ง ต้ อ ง
ทํ าการประ เมินผลกระทบ
ใน ร าย ล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น
เพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และแผ่นดินไหว 

ไม่ มีกิจกรรมใด  ๆ  ท่ี ส่ งผลกระทบต่อลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจากท่ีตั้งโครงการไม่ได้อยู่
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามท่ีกรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประ เด็นสิ่ งแวดล้ อม ท่ี ไม่ มี
ความเก่ียวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารผลิตต่าง ๆ และสถานเก็บ
ชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม และติดต้ังเคร่ืองจักร เช่น 
หม้อไอน้ํา และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จึงมีกิจกรรมท่ีต้องมี
การนําดินมาปรับระดับพ้ืนท่ีของโครงการ สําหรับระยะ
ดําเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบําบัด
มลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ
มีการนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดท่ีได้เกณฑ์มาตรฐานน้ําท้ิง
มาใช้ในการลดพื้นท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีโครงการและการนําเถ้า
ท่ีเกดิจากการเผาไหม้มาใช้ปรับปรุงดิน 

ประเด็นสิ่ งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ 



 

-139- 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.4 คณุภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง จากชานอ้อย

ท่ี เกิดจากการเดินหม้อไอน้ํ า ขนาด 120 ตัน/ชม . 
จํานวน 4 ชุด จึงมีผลกระทบจากการเผ้าไหม้เชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าชีวมวลจะทําการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีอยู่
โดยรอบในพื้นท่ีศึกษา และฝุ่นละอองจากพ้ืนท่ีลานกอง
ชานอ้อย  

ประเด็นสิ่ งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ ท่ีต้องทําการประเมิน
ใน รายละ เอี ยด เนื่ อ งจ าก มี
ผ ลก ระทบ จากก าร ดํ า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร ซ่ึ ง ต้ อ ง ทํ า ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละ เอี ยด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพ 
น้ําผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ําเสีย/น้ําระบายท้ิง
ของโครงการ ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย 
ประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสีย การจัดการน้ําท้ิง 
รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิด ข้ึนต่อคุณภาพน้ํ าของ
แหล่งน้ําท่ีอยู่ใกล้เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ี ต้ อ ง
ทําการประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดํ า เนิ น โ ค ร ง ก า ร ซ่ึ ง ต้ อ ง
ทํ าก ารป ระ เมิ น ผลกระทบ
ใน ร า ย ล ะ เอี ย ด ใ ห้ ชั ด เจ น
เพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพ 
น้ําใต้ดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ําใต้ดินมีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
การจัดการน้ําท้ิง การนําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ใน
การรดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว การฉีดพรมชานอ้อย การฉีดพรม
ข้ีเถ้า นอกจากนี้ การออกแบบระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ท่ีใต้พ้ืน
ระบบบําบัดด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density 
polyethylene : HDPE เพ่ื อป้ องกัน ไม่ ให้น้ํ า เสีย ใน
ระบบบําบัดปนเปื้อนกับน้ําใต้ดินและป้องกันการซึมของ
น้ําจากภายนอกเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ี ต้ อ ง
ทําการประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดํ า เนิ น โ ค ร ง ก า ร ซ่ึ ง ต้ อ ง
ทํ าก ารป ระ เมิ น ผลกระทบ
ใน ร า ย ล ะ เอี ย ด ใ ห้ ชั ด เจ น
เพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 ระดับเสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งกําเนิดเสียงจากกิจกรรมการ
ติดต้ังเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ เช่น การติดต้ังเครื่องจักร และ
การทดลองเดินเคร่ืองจักร สําหรับระยะดําเนินการ
กิจกรรมการผลิตอาจก่อให้เกิดเสียงดัง จากเครื่องจักร. 
เช่น บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ห้องคอนโทรลเทอร์ไบน์ 
บริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนอาจ
ส่งผลกระทบต่อ 

ประเด็นผลกระทบฯ  ท่ี ต้อง
ทําการประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดํ า เนิ น โ ค ร ง ก า ร ซ่ึ ง ต้ อ ง
ทํ าก ารป ระ เมิ น ผลกระทบ
ใน ร า ย ล ะ เอี ย ด ใ ห้ ชั ด เจ น
เพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.8 การจัดการของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรม

ของโครงการจะดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง 
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ .ศ . 2548 
นอกจากนี้  โครงการมีการจัดการขยะจากอาคาร
สํานักงาน/โรงอาหาร โดยใช้หลักการแบบ Zero waste 
ตามแนวคิด 1A 3Rs (Avoid-Reduce-Reuse-Recycle) 
เพ่ือลดของเสียท่ีแหล่งกําเนิด ซ่ึงมีการนําของเสียท่ีแยก
ได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับนําไปใช้ประโยชน์จึงช่วย
ลดต้นทุนการผลิตและสามารถนําปุ๋ยหมักอินทรีย์ไปใช้
ในพ้ืนท่ีสีเขียวของบริษัท และแปลงสาธิตปลูกอ้อย 
สําหรับของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสีย
อันตราย โครงการจะจัดเก็บขยะให้ถูกวิธีตามความ
เหมาะสมของขยะแต่ละประเภท จากนั้นจะทําการ
ส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
เพ่ือรับไปกําจัดต่อไป 

ประ เด็น ผลกระทบฯ ท่ี ต้ อ ง
ทําการประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละ เอี ยด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร

และพรรณพืชท่ีพบโดยท่ัวไปเป็นพืชเกษตรและพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง เป็นต้น การ
ประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก จะ
ดําเนินการ ศึกษาสภาพป่าไม้และสตัว์ป่าในพ้ืนท่ี 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา กิจกรรมระยะดําเนินโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ํา เนื่องจากโครงการไม่ได้มี
การสูบน้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะมาใช้ในพ้ืนท่ีโครงการ 
ดังนั้นจึงไม่ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์
ตอน (พืชและสัตว์) และสตัว์หน้าดิน เป็นต้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังรวม

เมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มิได้ห้ามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงาน ประเภท 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  ท้ังนี้ประเภทกิจการของ
โครงการเป็น 88 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนแต่อย่างใด นอกจากน้ี ยังมิได้เข้าข่ายประเภท
อาคารสูง ตามมาตรา 4 แห่งพระราช บัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 และประเภทอาคารขนาด
ใหญ่ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น
การใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการจึงไม่ขัดต่อข้อกําหนด
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด พ .ศ . 
2560 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีความ
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ดํ า เนิ น
กิจกรรมโครงการ 

3.2 คมนาคมขนส่ง โครงการใช้ชานอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําและ
ไฟฟ้า ซ่ึงท่ีต้ังโครงการอยู่ในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล จึงมี
ความม่ันคงของแหล่งเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการผลิต และลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชื้อเพลิงเข้าสู่พ้ืนท่ีเนื่องจากการขนส่ง
ชานอ้อยใช้ระบบสายพานลําเลียง  

ประเด็นสิ่ งแวดล้อม ท่ี ไม่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ 

3.3 การใช้น้ํา โครงการไม่มีการสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เนื่องจากมี
การสะสมน้ําดิบจากน้ําฝนภายในโครงการเอง โดยพ้ืนท่ีท่ี
สามารถสะสมน้ําได้ของโครงการ คือพ้ืนท่ีการระบายน้ําตาม
แนวรางระบายนํ้า และพ้ืนท่ีบ่อเก็บน้ําต่างๆ ท้ังนี้แหล่งการ
ใช้น้ําของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้า เป็นการใช้น้ํา
แหล่งเดียวกับในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากรน้ําใช้ในท่ีนี้จึงเป็นการประเมินใน
ภาพรวมของความต้องการใช้น้ําของพื้นท่ีโรงงาน รวมถึง
ความต้องการใช้น้ําของท้ังสองโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
การประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ชัด เจน เพ่ื อ
กํ าห น ดม าต รก ารฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4 การใช้พลังงานไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตไอน้ํา
และไฟฟ้าจําหน่ายให้โรงงานน้ําตาลในช่วงฤดูหีบอ้อยและ
ช่วงฤดูขายไฟเป็นหลัก โดยโรงไฟฟ้าจะทําการติดต้ังหม้อไอน้ํา 
ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 ชุด เพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิตไอน้ําและไฟฟ้า ท้ังนี้ ไฟฟ้าส่วนหนึ่งท่ีเกินความต้องการ
ใช้งานของโรงงานน้ําตาลและส่วนท่ีใช้ในโครงการ จะจําหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูหีบอ้อย 60.6 เมกะวัตต์ และในช่วง
ขายไฟมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 26 เมกะวัตต์  

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละเอียดให้ชัด เจน เพ่ื อ
กํ าห น ดม าต รก ารฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5 การระบายน้ํา การดําเนิน โครงการโรงไฟฟ้ าชี วมวลอ ยู่ใน พ้ืน ท่ีของ

โรงงานผลิตน้ําตาล โดยโรงงานน้ําตาลได้ออกแบบระบบ
ระบายน้ําฝนแยกออกจากระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยสามารถ
แบ่งระบบระบายน้ําฝนออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสม
ในการจัดการ ได้แก่ ระบบระบายน้ํ าฝนท่ีไม่ มีโอกาส
ปนเปื้อนและระบบระบายน้ําฝนท่ีมีโอกาสปนเปื้อน โดย
โรงงานผลิตน้ําตาลได้ทําการ ศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีจะใช้ใน
การพิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการ
ระบายน้ําท่ีเหมาะสมและผนวกรวมพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีของ
โรงไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว  

ประเด็นสิ่ งแวดล้อม ท่ี ไม่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ 

3.6 การเกษตรกรรม พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า ประเด็น
น้ํ า ท้ิ งจากโครงการไม่ มี โอกาส ท่ีจะส่ งผลกระทบ ต่อ
เกษตรกรรม เนื่องจากน้ําท้ิงจากโครงการโดยส่วนใหญ่เป็น
น้ําท่ีผ่านการหล่อเย็นและน้ําท่ีเกิดจากการล้างพ้ืน/อุปกรณ์
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและรวบรวมเข้าสู่บ่ อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pond) และทําการ
ตรวจสอบค่า TDS ผ่านเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง
อัตโนมัติ ในกรณีท่ีพบว่าค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐานจะ
สูบ เข้าบ่ อ พักน้ํ า ท้ิ ง (Holding pond) ในกรณี ท่ีพบ ว่า
ค่า TDS ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําท้ิง
ฉุกเฉิน  (Emergency pond) และติดต่อให้หน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัด 
แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายละเอียดของโครงการ 
พบว่า กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผล
ทางด้านเกษตรกรรม คือ สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก
การเผาไหม้ของหม้อไอน้ําท่ีใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ 
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) กล่าวคือ หากในบรรยากาศมี
ความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหนึ่งและมีระยะการ
สัมผัสท่ีมากพออาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากนี้ 
ก๊าซดังกล่าวอาจทําปฏิกิริยากับความชื้นในบรรยากาศและ
เปลี่ยนรูปเป็นกรด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพืชได้เช่นกัน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละเอียดให้ชัด เจน เพ่ื อ
กํ าห น ดม าต รก ารฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต  
4.1 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับประชาชน

ในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ โครงการจะ
พิจารณารับคนในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และวุฒิ การศึกษา ตามตําแหน่ง
ท่ีต้องการ ซ่ึงการเพ่ิมอัตราการจ้างงานในโครงการ จะส่ง 
ผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถ่ิน 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเร่ืองการจ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ี ต้อง
ทําการประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละเอียด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม าต รก า รฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

โครงการได้กํ าหนดหลัก เกณ ฑ์และมาตรการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังการจัดการให้มีเคร่ืองป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เคร่ืองมือและ
เคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเพ่ือป้องกันอันตรายหรือลดผลกระทบด้าน
สุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดต้ังป้านเตือน การจัดให้มี
การตรวจสุขภาพประจําปีให้กับพนักงานเพ่ือเป็นการ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด 
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินการโครงการซ่ึงต้อง
ทํ าการประเมินผลกระทบ
ใน ราย ล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น
เพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.3 สุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ของ
สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และ
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่ง
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่าย
ทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่ งแวดล้ อม ท่ี ไม่ มี
ความเก่ียวข้องกับการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ  
 

4.4 สาธาณสุขและสุขภาพ ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งท่ีมีปริมาณจราจร
เพ่ิมข้ึนฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง/ฝุ่นละออง
จากการลานกองชานอ้อย/ฝุ่นละอองจากการขนส่งข้ีเถ้า 
รวมท้ังน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อ
ความวิตกกังวลหรือสภาวะความเครียดในการดํารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดํ า เนิ น โค รงการ ซ่ึ งจะ ต้อ ง
ทําการประเมินผลกระทบฯ ใน
รายละเอียด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กําหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบฯ  เฉพาะท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการทํางานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะพิจารณา 
สภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการ
พิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ รายละเอียดดังน้ี 
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1) การวิเคราะห์ลักษณะหรอืความรุนแรงของผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในท่ีน้ีจะ
พิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5-2  

ตารางท่ี 5-2 เกณฑ์และการให้คา่คะแนนปัจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ 
ไม่มีนัยสําคัญ 

กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่ีสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวยังคงดํารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  
-  ขอบเขตของผลกระทบ ท่ีจํากัดอยู่ในบางบริเวณของพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ท่ีเกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถปรับตัว
กลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน หรือค่าเฉลี่ย
ตามปกติท่ียอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม 
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น การก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจ
พิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการกําหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (ยังคง
อยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของสภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
-  ขอบเขตของผลกระทบ พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจํากัดอยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น  
-  ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดข้ึนหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5-15 ปี หรือ
คืนสภาพได้เม่ือเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมท่ีส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพของ
ประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต ท้ังนี้ โครงการสามารถกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด หรือก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมท้ังระบบ 
-  ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับท่ีเป็นอันตราย
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถกําหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือทําให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ (ช่วงเวลานานมากกว่า 
15 ปี หรือถาวรไม่สามารภฟ้ืนฟูได้) 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 
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จากน้ันนําคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้
คะแนนหรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางที่ 5-3 

ตารางที่ 5-3  เกณฑ์การให้คา่คะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาซ่ึงต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

2) การวิเคราะห์ความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุ รักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยท่ัวไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุ รักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพ้ืนท่ีเก่าแก่/พ้ืนท่ีด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีสาํคัญ 
การทําลายของสายพันธ์ุท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ
ในระดับประเทศ/นานาชาติ 

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการโดย
ใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบและ
ความสําคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะนําไปสู่การวิเคราะห์ความ
จําเป็นในการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-6 

ตารางที่ 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ตํ่า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยท่ัวไป 

1 
ตํ่า 

2 
ตํ่า 

3 
ตํ่า 

2 รบกวนพื้นท่ีซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

2 
ตํ่า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพ้ืนท่ีเก่าแก่/พ้ืนท่ีด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีสําคัญการ
ทําลายของสายพันธ์ุท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ี มี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ตํ่า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
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ตารางที่ 5-6 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความสําคัญ รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับตํ่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิดข้ึนสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป 

4-6 มีผลกระทบระดับปานกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมมีาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมารวมท้ังไม่สามารถป้องกัน
และแก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือทําได้ยากมากไม่เหมาะสม 

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

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) การดําเนินการในข้ันตอนการออกแบบได้กําหนดมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการได้มาตรฐานตามข้อกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการที่เก่ียวข้องทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) รวมท้ังข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะนํามากําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
และเหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดน้ีเป็นร่างรายงานฯ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
กับโครงการทุกภาคส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  
ทั้งน้ี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 
ของโครงการให้มีความสูมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังน้ี 

5.1 ผลการศกึษาทรัพยากรดิน 

 ระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับ
พ้ืนที่บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเป็นการปรับระดับดินคือ ไม่มีการ
ย้ายดินออกจากพ้ืนที่เดิม โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ในบริเวณโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จาํกัดโดยเกิดขึ้น
เฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และกิจกรรมของโรงไฟฟ้าเป็นการปรับระดับพ้ืนที่และนําดินที่ได้มาปรับระดับ
พ้ืนที่ภายในพ้ืนที่เท่าน้ัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงาน
หรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จงึคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 
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 ระยะดําเนินโครงการ ไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  
แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งมาใช้ในการรดนํ้าพ้ืนที่ 
สีเขียวในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่สีเขียวดังกล่าวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดิน จํานวน 4 จุด ได้แก่ พ้ืนที่
สีเขียวบริเวณบ่อนํ้าคอนเดนเซอร์ (S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียและลานกองชานอ้อย (S2) 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) และพื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) โดยมีดัชนีที่ทําการ
ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความช้ืน (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N 
Ratio) ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) 
สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) แมกนีเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) โซเดียม (Na) แคดเมียม (Cd) 
ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) นิกเกิล (Ni) โพแทสเซียม (K) และอินทรียวัตถุ (Organic matter) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การ
แจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการ
ควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ทุกดัชนี และกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการสะสมของโลหะหนัก
ในดิน และพร้อมทั้งเฝ้าระวังการสะสมตัวของโลหะหนักในดิน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและใช้อ้างอิงเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการสะสมของ
โลหะหนักในดิน นอกจากน้ีกิจการและประเภทการดําเนินการของโครงการไม่ได้อยู่ในประเภทผู้ประกอบ
กิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 
2559 ซึ่งต้องตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ
กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน  และการควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ํ าใต้ ดิน  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่า
การดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 

5.2 ผลการศกึษาด้านคณุภาพอากาศ  

 แนวความคิดในการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ จะใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบ Steady-
state plume dispersion ที่ US.EPA กําหนดให้เป็น Preferred regulation model ที่ใช้ในการประเมิน 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการเคล่ือนที่และกระจายตัวของมลพิษจากแหล่งกําเนิด
มลพิษ (Near-field) ในทุกสภาพพ้ืนที่และลักษณะอุตุนิยมวิทยา ทั้งน้ี การประยุกต์ใช้งานแบบจําลองฯ  
จะดําเนินการตามแนวทางการใช้แบบจําลองเพื่อประเมิน การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ที่จัดทําโดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศที่เกิดจากการดําเนินโครงการจะต้องมีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ที่กําหนดไว้สําหรับมลพิษน้ัน ๆ 
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 ประเภทของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Model Selection) บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย
แบบจําลอง AERMOD (The American Meteorological Society/Environmental Protection Agency 
Regulatory Model Improvement Committee’s Dispersion Model) เป็นแบบจําลองที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยคาดหมายว่าจะนํามาใช้แทนแบบจาํลอง ISC โดยในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) 

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้ 
ในการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน (Surface 
Meteorological Data) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Meteorological Data) และข้อมูล
ลักษณะผิวพ้ืน (Surface Data) ซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวจะต้องมีการจัดเตรียมและประมวลผล 
โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMET เวอร์ช่ันล่าสุด ก่อนนําไปใช้ในการประเมินการแพร่กระจายของ
แบบจําลอง AERMOD  

 ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ระบายหม้อไอนํ้าของโครงการ จะสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ําของโรงงานผลิตนํ้าตาล และ
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศประเภทรถบรรทุกอ้อย และแหล่งกําเนิดแบบพ้ืนที่ของโครงการภายหลังเปิด
ดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 5.2-1 ถึงตารางที่ 5.2-3  

 1) ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) 

  (1)  ระยะก่อสร้าง 

   ในช่วงก่อสร้างผลกระทบด้านคุณภาพอากาศส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่นละอองจากกิจกรรมงานดิน 
ซึ่งจากข้อมูลการประเมินของ U.S.EPA. “Compilation of Air Pollution Emission Factors” Publication 
NO.AP-42 (1995) ระบุว่ากิจกรรมการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่มีดินร่วนในสัดส่วนร้อยละ 30 และมีดัชนีการระเหย 
ร้อยละ 50 จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/เอเคอร์/เดือน หรือคิดเป็น 
9.88 กรัม/ตารางเมตร/วัน ซึ่งสภาวะเช่นน้ีใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังน้ันบริษัทที่ปรึกษาจึงได้นําค่าอัตรา
การระบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประเมินฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในช่วง
ก่อสร้างจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน/ปรับถมพ้ืนที่ โดยกําหนดให้มีการเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างสูงสุด 5,237 ตาราง
เมตร/วัน (คิดคํานวณจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงนํ้าตาลที่ดําเนินการพร้อมกันรวมทั้งหมด 942,672 
ตารางเมตร ระยะ 180 วัน) และมกีารดําเนินกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 8 ช่ัวโมง (08.00-17.00 น.) 

   ทั้งน้ีทางโครงการได้มีมาตรการให้ผู้รับเหมาทําการฉีดพรมนํ้าในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) ซึ่งจากข้อมูลของ US.EPA. พบว่า การฉีดพรมนํ้าให้เปียก
จนทั่วผิวหน้าดินอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน จะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่อากาศได้ถึงประมาณ  
ร้อยละ 50 
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ตารางที่ 5.2-1 แหล่งกําเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด  

แหล่งกําเนิด 

ข้อมูลของ 
ปล่องระบาย 

ข้อมูลของอากาศท่ีระบายออกปล่อง  ข้อมูลอัตราระบายมลพิษ 
ออกปล่อง 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

(m) 

ความสูง  
(m) 

อุณหภูมิ1/  
(K) 

ความเร็ว1/

(m/s) 

อัตราไหล 
ท่ีสภาวะมาตรฐาน1/ 

ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศ 
TSP    
(g/s) 

SO2 
 (g/s) 

NOx 
 (g/s) 

(m3/s) (Nm3/s) 
TSP 

(mg/Nm3)
SO2 NOx 

(ppm) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3)

1. หม้อไอนํ้าชุดท่ี 1 ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง               
- กรณีเดินเคร่ืองปกติ 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 85.00 20.00 52.35 120.00 225.77 5.86 3.61 15.56 
- กรณีพ่นเขม่า 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 110.00 - - - - 7.58 - - 
- ระบบบําบัดมลพิษขัดข้อง 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 95.00 - - - - 6.55 - - 

2. หม้อไอนํ้าชุดท่ี 2 ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง               
- กรณีเดินเคร่ืองปกติ 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 85.00 20.00 52.35 120.00 225.77 5.86 3.61 15.56 
- กรณีพ่นเขม่า 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 110.00 - - - - 7.58 - - 
- ระบบบําบัดมลพิษขัดข้อง 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 95.00 - - - - 6.55 - - 

3. หม้อไอนํ้าชุดท่ี 3 ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง               
- กรณีเดินเคร่ืองปกติ 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 85.00 20.00 52.35 120.00 225.77 5.86 3.61 15.56 
- กรณีพ่นเขม่า 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 110.00 - - - - 7.58 - - 
- ระบบบําบัดมลพิษขัดข้อง 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 95.00 - - - - 6.55 - - 

4. หม้อไอนํ้าชุดท่ี 4 ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง               
- กรณีเดินเคร่ืองปกติ 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 85.00 20.00 52.35 120.00 225.77 5.86 3.61 15.56 
- กรณีพ่นเขม่า 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 110.00 - - - - 7.58 - - 
- ระบบบําบัดมลพิษขัดข้อง 2.5 45 423 19.93 97.83 68.92 95.00 - - - - 6.55 - - 

มาตรฐาน 2/ 120 60 - 200 - - - - 
หมายเหตุ :   1/  ข้อมูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
   2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ประเภทของเช้ือเพลิงชีวมวล พ.ศ. 2553 

ท่ีมา: บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 5.2-2 จาํนวนรถขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ใช้สําหรบัการประเมินผลกระทบคณุภาพอากาศ 
รายละเอียด จํานวน (คัน/วัน) 

1.  จํานวนรถบรรทุกท่ีเข้า-ออก พ้ืนท่ีโครงการ 
- รถบรรทุก 6 ล้อ 346 
- รถบรรทุก 10 ล้อ 654 
- รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 188 

รวม 1,188 
ที่มา :  บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 

ตารางที่ 5.2-3 พ้ืนที่ทีใ่ช้สําหรับการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 

รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ี 

(ไร่) (ตารางเมตร) 
1. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยท่ี 1 บริเวณใกล้กับโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ 10.08 16,130 
2. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยท่ี 2 บริเวณใกล้กับลานกองชานอ้อย 14.48 23,170 
3. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยท่ี 3 บริเวณใกล้กับอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร 13.90 22,250 
4. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยท่ี 4 บริเวณใกล้กับห้องน้ําชาวไร ่ 14.25 22,800 
5. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยท่ี 5 บริเวณใกล้กับพ้ืนท่ีขนถ่ายอ้อย 14.63 23,400 
6. พ้ืนท่ีลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 2.25 3,600 
7. พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า 1.13 1,800 
8. พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย 43.96 70,330 

รวม 114.68 183,480 
หมายเหตุ :  ระยะทางที่วิ่งในพ้ืนที่โครงการมากที่สุด (ไป-กลับ) ประมาณ 2.4 กิโลเมตร/วัน 
ที่มา :  บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 

  (2) ระยะดําเนินการ 

   แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการท่ีเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของหม้อไอน้ํา คือ  
หม้อไอนํ้าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่ใช้สําหรับหม้อไอนํ้าชุดที่ 1-4 
คือ ระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) จาํนวน 4 ชุด  

   อย่างไรก็ตาม การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายหม้อไอนํ้าของโครงการ จะ
สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ําของโรงงานผลิตนํ้าตาลในช่วงหีบอ้อย (เดือนธันวาคม-มีนาคม) 
ช่วงขายไฟของโครงการ (เดือนเมษายน-ตุลาคม) และช่วงซ่อมบํารุง (เดือนพฤศจิกายน) ซึ่งโครงการได้
กําหนดให้เดินหม้อไอนํ้าเพ่ือผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าให้สัมพันธ์ความต้องการใช้ไอนํ้าและไฟฟ้า ดังน้ี 

   ก) ช่วงหีบอ้อย โครงการมีการเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด ในช่วง
เดือนธันวาคม-มีนาคม (120 วัน) 

   ข) ช่วงขายไฟ โครงการมีการเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ในช่วง
เดือนเมษายน-ตุลาคม (215 วัน) 

   ค) ช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร (ไม่มีการเดินหม้อไอนํ้า) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

 



 

-151- 

   การเดินเคร่ืองหม้อไอนํ้าของโครงการจะมีลักษณะการระบายมลพิษทางอากาศในลักษณะ 
ไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลาของวัน เน่ืองจากการเดินเครื่องหม้อไอนํ้าจะต้องมีการพ่นเขม่า (Soot Blow) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผนังท่อนํ้ากับนํ้า โดยเขม่าจะถูกพ่นออกมาพร้อมกับฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ดังน้ันในการเลือกใช้ฟังก์ช่ันของแบบจําลอง AERMOD จึงเลือกฟังก์ช่ัน Variable 
Emission เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการระบายมลพิษทางอากาศแบบไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลาของวัน โดย
เลือก Scenario แบบ Month/Hour/Seven Days กรณีหม้อไอนํ้าทํางานปกติ (รวมพ่นเขม่าระหว่างวัน) 

 2) ผลการศึกษา 

  (1) ระยะก่อสร้าง 

   ผลการศึกษาการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน/ปรับถม
พ้ืนที่ ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD แสดงดังตารางที่ 5.2-4 และเส้นระดับความเข้มข้นเท่า 
(Isopleth) แสดงดังรูปที่ 5.2-1 ถึงรูปที่ 5.2-2 สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

   ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 39.54 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 332000E 1723250N บริเวณพ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ของโรงงาน 
เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 151.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

    ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 3.88 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 332000E 1723250N บริเวณพ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ของโรงงาน 

ตารางที่ 5.2-4 ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระยะก่อสร้าง  

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP)  
(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

24 ชั่วโมง 1 ปี 
แบบจําลองฯ รวมกับความเข้มข้นพ้ืนฐาน แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 39.54 151.54 3.88 
พิกัด 332000E 1723250N 332000E 1723250N 
บริเวณ พ้ืนท่ีรอการใช้ประโยชน์ภายใน 

พ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล 
พ้ืนท่ีรอการใช้ประโยชน์ภายใน

พ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล 
จุดสังเกตหลัก    
1. วัดสว่างวนาราม 0.24 112.24 0.01 
2: วัดบัวขาว 0.68 112.68 0.03 
3: วัดสําโรง 0.76 112.76 0.05 
4: บ้านฮ่องแฮ ่ 0.31 112.31 0.02 
5: รพ.สต.บ้านน้าํคํา 0.11 112.11 0.01 
6: วัดราษฎร์บูรณะ 0.18 112.18 0.00 
7: บ้านโนนใหม่ 0.54 112.54 0.02 
8: วัดอตัมยตาราม 0.44 112.44 0.01 
9: วัดรุ่งรัศมีศีลคณุาวราราม 0.03 112.03 0.00 

มาตรฐาน 1/ 330 100 
หมายเหตุ :   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
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รูปที่ 5.2-1 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในระยะก่อสร้าง 

(มาตรการฉีดพรมนํ้าวันละ 2 ครั้ง) 
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รูปที่ 5.2-2 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 1 ปี  
กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในระยะก่อสร้าง  

(มาตรการฉีดพรมนํ้าวันละ 2 คร้ัง) 
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 (2) ระยะดําเนินการ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการแพร่กระจายของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) ด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในระยะดําเนินการ
ระหว่างก่อนและหลังเปิดดําเนินการ แสดงดังตารางท่ี 5.2-5 ถึงตารางท่ี 5.2-6 และเส้นระดับความเข้มข้น
เท่า (Isopleth) แสดงดังรูปที่ 5.2-3 ถึงรูปที่ 5.2-16 สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 

ก) กรณีที่ 1 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการกรณีดําเนินการปกติ (ช่วงหีบอ้อย) 
รว่มกับการพ่นเขม่า ที่มีการเดินหม้อไอน้ํา ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 ชุด 

 (ก) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 130.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331300E 1723400N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 190.67 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 9.42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331200E 1722800N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงาน
นํ้าตาล  

 (ข) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 53.85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 330900E 1723400N บริเวณภายในพ้ืนที่ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 110.65 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 24.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331300E 1723100N บริเวณภายในพ้ืนที่ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 39.67 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
9.42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331200E 1722800N บริเวณภายในพ้ืนที่ของโรงงานผลิต
นํ้าตาล 

 (ค) ฝุ่นละออง (TSP) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
20.26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 332000E 1723300N บริเวณพ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 132.26 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 
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  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 5.21 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331200E 1723300N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ข) กรณีที่ 2 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการกรณีดําเนินการปกติ (ช่วงขายไฟ) 
รว่มกับการพ่นเขม่า ที่มีการเดินหม้อไอน้ํา ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด 

 (ก) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 41.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331400E 1723300N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 101.44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 3.07 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331200E 1723200N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 

 (ข) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 11.14 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331400E 1723300N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 67.94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 3.51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 332000E 1723300N บริเวณพ้ืนที่รอการใช้
ประโยชน์ของโรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 18.71 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
0.79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331200E 1723200N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 

 (ค) ฝุ่นละออง (TSP) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
5.69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 332000E 1723300N บริเวณพ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 117.69 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1.29 
ไมโครกรัม/ลกูบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 331200E 1723200N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
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ตารางที่ 5.2-5 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการกรณีดําเนินการปกติ (กรณีศึกษาที่ 1) ช่วงหีบอ้อย ร่วมกับการพ่นเขม่า 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) 
1 ชั่วโมง 1 ป ี 1 ช่ัวโมง 24 ชั่วโมง 1 ป ี 24 ช่ัวโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจาํลองฯ แบบจําลองฯ
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจาํลองฯ แบบจําลองฯ
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 130.27 190.67 9.42 53.85 110.65 24.47 39.67 9.42 20.26 132.26 5.21 
พิกัด 331300E  

1723400N 
331200E 

1722800N 
330900E  

1723400N 
331300E  

1723100N 
331200E 

1722800N 
332000E  

1723300N 
331200E 

1723300N 
บรเิวณ ภายในพ้ืนที่ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ภายในพ้ืนที่

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ภายในพ้ืนที่ 

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ภายในพ้ืนที่ 

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ภายในพ้ืนที่

โรงงานผลิตน้ําตาล 
พ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ภายในพ้ืนที่

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ            
1. วดัสว่างวนาราม (A1) 1.96 17.16 0.34 13.36 70.16 1.96 17.16 0.34 3.05 115.05 0.53 
2. วดัสว่างอาราม (A2) 0.53 15.73 0.20 4.83 61.63 0.53 15.73 0.20 0.85 112.85 0.33 
3. วดับัวขาว (A3) 2.62 17.82 0.66 20.48 77.28 2.62 17.82 0.66 4.13 116.13 0.83 
4. วดัสําโรง (A4) 5.48 20.68 0.64 23.33 80.13 5.48 20.68 0.64 8.12 120.12 0.92 
จุดสงัเกตหลัก            
5: วดับ้านหนองม่วง 2.00 17.20 0.34 18.12 74.92 2.00 17.20 0.34 2.80 114.80 0.50 
6: บ้านขามป้อม 1.86 17.06 0.25 14.11 70.91 1.86 17.06 0.25 2.19 114.19 0.38 
7: บ้านฮ่องแฮ 2.59 17.79 0.47 16.45 73.25 2.59 17.79 0.47 4.07 116.07 0.68 
8: รพ.สต.บ้านน้ําคํา 2.28 17.48 0.33 16.55 73.35 2.28 17.48 0.33 3.69 115.69 0.51 
9: วดัตู้แก้วสุวรรณาราม 1.03 16.23 0.18 15.83 72.63 1.03 16.23 0.18 1.48 113.48 0.30 
10: วดัราษฎร์บูรณะ 1.07 16.27 0.28 8.83 65.63 1.07 16.27 0.28 1.72 113.72 0.46 
11: บ้านดอกรักใหม่ 0.87 16.07 0.14 9.01 65.81 0.87 16.07 0.14 1.41 113.41 0.23 
12: บ้านเลิงแก 0.96 16.16 0.18 9.38 66.18 0.96 16.16 0.18 1.55 113.55 0.28 
13: วดับ้านหัวชา้ง 2.30 17.50 0.22 16.26 73.06 2.30 17.50 0.22 3.41 115.41 0.33 
14: โรงเรียนบา้นเขวาโคก 2.05 17.25 0.40 13.19 69.99 2.05 17.25 0.40 3.04 115.04 0.50 
15: วดับ้านดอนดู่ 2.55 17.75 0.45 17.11 73.91 2.55 17.75 0.45 3.71 115.71 0.65 
16: รพ.สต.บ้านหนองส่วย 1.64 16.84 0.22 14.23 71.03 1.64 16.84 0.22 2.20 114.20 0.33 

มาตรฐาน 3201/ 571/ 7802/ 3003/ 1003/ 3303/ 1003/ 
หมายเหตุ :  1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
  3/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนคิส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 5.2-6 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการกรณีดําเนินการปกติ (กรณีศึกษาที่ 2) ช่วงขายไฟ ร่วมกับการพ่นเขม่า 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฝุ่นละออง (TSP) 
1 ช่ัวโมง 1 ป ี 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ป ี 24 ช่ัวโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจาํลองฯ แบบจําลองฯ
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลอง
ฯ 

รวมกับ 
ความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจาํลองฯ แบบจําลองฯ

รวมกับ 
ความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจาํลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 41.04 101.44 3.07 11.14 67.94 3.51 18.71 0.79 5.69 117.69 1.29 
พิกัด 331400E  

1723300N 
331200E 

1723200N 
331400E  

1723300N 
332000E  

1723300N 
331200E 

1723200N 
332000E  

1723300N 
331200E 

1723200N 

บริเวณ ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ภายในพ้ืนที่

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล พ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์ ภายในพ้ืนที่

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
พ้ืนที่รอการใช้ประโยชน์

โรงงานผลิตนํ้าตาล 
ภายในพ้ืนที่ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ            
1. วดัสว่างวนาราม (A1) 10.87 71.27 0.32 3.35 60.15 0.50 15.70 0.08 0.81 112.81 0.13 
2. วดัสว่างอาราม (A2) 3.62 64.02 0.20 1.18 57.98 0.13 15.33 0.05 0.21 112.21 0.08 
3. วดับัวขาว (A3) 16.55 76.95 0.50 5.06 61.86 0.64 15.84 0.13 1.05 113.05 0.21 
4. วดัสําโรง (A4) 12.21 72.61 0.54 5.05 61.85 1.12 16.32 0.14 1.82 113.82 0.22 
จุดสงัเกตหลัก            
5: วดับ้านหนองม่วง 14.37 74.77 0.29 4.43 61.23 0.39 15.59 0.08 0.64 112.64 0.12 
6: บ้านขามป้อม 11.59 71.99 0.22 3.50 60.30 0.34 15.54 0.06 0.56 112.56 0.09 
7: บ้านฮ่องแฮ 12.57 72.97 0.40 4.04 60.84 0.63 15.83 0.10 1.02 113.02 0.17 
8: รพ.สต.บ้านน้ําคํา 11.47 71.87 0.30 4.07 60.87 0.56 15.76 0.08 0.92 112.92 0.13 
9: วดัตู้แก้วสุวรรณาราม 9.56 69.96 0.18 3.87 60.67 0.23 15.43 0.05 0.38 112.38 0.07 
10: วดัราษฎร์บูรณะ 7.55 67.95 0.27 2.25 59.05 0.27 15.47 0.07 0.44 112.44 0.11 
11: บ้านดอกรักใหม่ 5.15 65.55 0.13 2.24 59.04 0.22 15.42 0.03 0.35 112.35 0.06 
12: บ้านเลิงแก 7.46 67.86 0.17 2.33 59.13 0.24 15.44 0.04 0.38 112.38 0.07 
13: วดับ้านหัวชา้ง 13.56 73.96 0.20 4.05 60.85 0.53 15.73 0.05 0.86 112.86 0.08 
14: โรงเรียนบา้นเขวาโคก 11.43 71.83 0.30 3.13 59.93 0.47 15.67 0.08 0.76 112.76 0.13 
15: วดับ้านดอนดู่ 15.12 75.52 0.38 4.32 61.12 0.57 15.77 0.10 0.92 112.92 0.16 
16: รพ.สต.บ้านหนองส่วย 11.29 71.69 0.20 3.47 60.27 0.33 15.53 0.05 0.54 112.54 0.08 

มาตรฐาน 3201/ 571/ 7802/ 3003/ 1003/ 3303/ 1003/ 
หมายเหตุ :  1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
 2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
  3/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนคิส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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รูปที่ 5.2-3 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รูปที่ 5.2-4 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2 เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รูปที่ 5.2-5 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รปูที่ 5.2-6 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รูปที่ 5.2-7 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รูปที่ 5.2-8 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รูปที่ 5.2-9 เสน้ระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รูปที่ 5.2-10 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 
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รูปที่ 5.2-11 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2 เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ  
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รปูที่ 5.2-12 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ  
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รปูที่ 5.2-13 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ  
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รูปที่ 5.2-14 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 
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รูปที่ 5.2-15 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 
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รูปที่ 5.2-16 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 
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5.3 ผลการศกึษาด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ํา 

 1)  ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสีย
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน
ประมาณ 600 คน มีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 33.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้นํ้าใช้ที่คนงานใช้
กอ่ให้เกิดนํ้าเสีย รอ้ยละ 80 ของปริมาณน้ําใช้และปริมาณนํ้ารั่วซึมในเส้นท่อ โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน) เน่ืองจากที่พักอาศัย
สําหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการแต่อย่างใด ทั้งน้ีโครงการจึงกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบําบัดสําเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบช่ัวคราวอย่างเพียงพอ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ 
นํ้าเสียจากการบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เคร่ืองจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณนํ้าเสียดังกล่าวเกิดข้ึน
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นนํ้าเสียที่มีความสกปรกตํ่า ดังน้ัน
โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ ในพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือ
รองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่
ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการ
กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายน้ําช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวร
เพ่ือระบายน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วงนํ้าฝนของโครงการต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะ
กอ่สร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

 2) ระยะดําเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย เน่ืองจากในบริเวณพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ใน
พ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวลและมีการใช้
ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันบางส่วนซึ่งรวมถึงระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย ซึ่งในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้คํานึงถึงปริมาณนํ้าเสียจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย รวมทั้งการ
พิจารณาเลือกระบบบําบัดน้ําเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากทั้ง 2 กจิกรรม สําหรับนํ้าเสียที่
มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ได้แก่ นํ้าเสียจากแผนกต่างๆ ในโรงไฟฟ้าชีวมวล จะถูกบําบัดด้วยระบบ
บําบัดสําเร็จรูปเบ้ืองต้นก่อนจะเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล ส่วนนํ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิตจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยพิจารณาเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก
เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ ซึ่งแต่ล่ะบ่อวางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศ์กเมตร โดยการดําเนินการโครงการในช่วงฤดูหีบอ้อย คาดการณ์ว่าจะ
มีนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 741 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนฤดูขายไฟ คาดการณ์ว่าจะมีนํ้าเสีย/
นํ้าทิ้งที่เกิดขึ้น ประมาณ 1,289 ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร คาดการณ์ว่าจะมี
นํ้าเสีย/นํ้าทิ้งที่เกิดข้ึน ประมาณ 42.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเห็นได้ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล
สามารถรองรับนํ้าเสียที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างเพียงพอ 
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  (2)  ประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสีย สําหรับการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงาน 
ผลิตนํ้าจะพิจารณาการจัดการนํ้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

    ก) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีตํ่า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่
ติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) จาํนวน 2 บ่อ ได้แก่ 
บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล จะรับนํ้าทิ้งจากนํ้าฝนปนเป้ือนชะพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง และลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) 
ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับนํ้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตนํ้าประปา/นํ้าอ่อน นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และนํ้าระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า หากพบว่านํ้าทิ้งมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่จงึกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้า
ทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งนํ้าทิ้งดังกล่าวจะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) 
ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปรดนํ้า
ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่
กําหนดค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 1 
(Emergency pond No. 1) ขนาดความจุ ประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อน
ส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป  

   ข) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบชีวภาพ 
ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 
ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะก่อนถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 
3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ 
ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าบีโอดี (BOD) ตํ่ากว่า 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 
ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน
ฯ ที่กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 (Emergency 
pond No. 2) ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 
(Equalization Pond No.2) เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกคร้ัง 

 

 



 

-174- 

    นอกจากน้ี โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวด่ิง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาด
ของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะดําเนินการคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อ
อุทกวิทยาและคณุภาพนํ้าภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

  (3)  การป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย จากกิจกรรมการดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล  
มีนํ้าเสีย/นํ้าระบายทิ้งที่เกิดขึ้นตามลักษณะนํ้าเสียในแต่ละแหล่งกําเนิด ซึ่งแหล่งกําเนิดนํ้าเสีย/นํ้าระบายทิ้ง 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ นํ้าเสียจากแผนกต่างๆ ในโรงไฟฟ้าชีวมวล นํ้าระบายทิ้งจากกระบวนการผลิต ได้แก่ 
นํ้าระบายทิ้งจากระบบการปรับปรุงคุณภาพนํ้า นํ้าระบายท้ิงจากหอหล่อเย็น นํ้าระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า 
เป็นต้น ซึ่งคุณภาพนํ้าของนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งดังกล่าวมีค่าความสกปรกตํ่า ทําให้นํ้าเสีย/นํ้าระบายทิ้งที่เข้าระบบ
บําบัดนํ้าเสีย มีผลกระทบของกลิ่นจากระบบบําบัดนํ้าเสียอยู่ในระดับตํ่า แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา
กลิ่นที่จะเกิดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย จึงมีการป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัดนํ้าเสียในข้ันตอนการออกแบบ
รายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ เพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบดังกล่าว ดังน้ี 

ก) การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล ออกแบบอัตราภาวะบีโอดีให้
เหมาะสม ซึ่งการออกแบบได้กําหนดที่ < 0.3 กก./ลบ.ม.-วัน ในขณะที่เกณฑ์การออกแบบท่ีเหมาะสม คือ 
0.1-0.4 กก./ลบ.ม.-วัน 

ข) พิจารณาระยะห่างระหว่างบ่อบําบัดกับพ้ืนที่ของชุมชนซึ่งบริเวณที่กําหนดให้สร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสียอยู่ทางทิศตะวันตกของผังโรงงานและห่างจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจากตําแหน่งระบบบําบัดนํ้าเสีย 
คือ ชุมชนบ้านส้มโฮง ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวกําหนดให้มีแนว Buffer Zone 
บริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียมีความกว้างประมาณ 13.4 เมตร สําหรับปลกูต้นไม้ยืนต้น เพ่ือป้องกันปัญหากลิ่น 

ค) พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถิ ติภูมิอากาศในคาบ  30 ปี  ของสถานีตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยาอําเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่ พัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ผ่านพ้ืนที่โครงการในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ลมมรสุมที่พัดจากทิศใต้ (S) 
ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และลมมรสุมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึง
กันยายนของทุกปี ทําให้พ้ืนที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากลมที่พัดผ่านโครงการในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครงการ แต่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
แนวทิศทางลมที่พัดผ่านพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 

  (4) การจัดการกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับการดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัด
นํ้าเสียในส่วนของการขุดลอกตะกอน โครงการกําหนดให้มีการขุดลอกตะกอนในแต่ละบ่อ เพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพของระบบโดยทําการขุดลอกตะกอนทุก ๆ ปี โดยตะกอนที่ลอกขึ้นมาจะทําการวิเคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งกําจัดหรือ 
นํากลับไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในบริเวณโรงงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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  (5) การจัดการน้ําทิ้ง โครงการได้จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดของระบบบําบัด 
นํ้าเสีย โดยออกแบบค่าความลึกของบ่อพักนํ้าทิ้งให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณนํ้าทิ้งที่ผ่านการ
บําบัด ทั้งน้ีนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการจะ
นํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อพักนํ้าทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ือนําไปใช้รดพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ
ซึ่งจะสูบนํ้าทิ้งใส่รถบรรทุก เพ่ือนํานํ้าทิ้งมาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการโดยการนําไปรดนํ้าต้นไม้/สนาม
หญ้าภายในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น ดังน้ันจะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการ
ระบายนํ้าทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด และสามารถนํานํ้าทิ้งดังกล่าวกลับมาใช้ได้ทั้งหมดและบ่อพัก
นํ้าทิ้งดังกล่าวจะสามารถรองรับนํ้าทิ้งจากกระบวนการ/กิจกรรมของโครงการได้ 

  (6)  การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน โดยกําหนดให้มีการรองก้นบ่อ
และขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพ่ือป้องกันการรั่วโดยกําหนดให้มีการ
ออกแบบขอบบ่อบําบัดนํ้าเสียต่างๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวด่ิง : แนวราบ) อีกทั้งเพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังผลกระทบ โครงการกําหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) จํานวน 4 บ่อ ได้แก่ บริเวณทิศ
เหนือของระบบบําบัดนํ้าเสีย (UW1) บริเวณทิศตะวันออกของบ่อคอนเดนเซอร์ 2 (UW2) บริเวณทิศใต้ของ
บ่อหน่วงนํ้าฝน (UW3) และบริเวณทิศตะวันตกของแปลงอ้อยสาธิต (UW4) และพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
จํานวน 2 บ่อ ได้แก่ บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย (UW1) และบริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่ลานกอง
ชานอ้อย (UW2) ดังน้ันในภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งหมดจะมีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) จํานวน 6 บ่อ 
โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) คลอไรด์ (Cl) 
ฟลูออไรด์ (Fluoride) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness) ซีโอดี (COD) ไนเตรต (NO3) ซัลเฟต (SO4) 
เหล็ก (Fe) แคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) สารหนู (As) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) แมงกานีส (Mn) 
ปรอท (Hg) นิคเกิล (Ni) และซีลีเนียม (Se) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเป้ือนของมลพิษลงสู่นํ้าใต้ดินซึ่งการกําหนด
จุดติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ําผิวดิน ซึ่งกิจการและประเภทการดําเนินการของ
โครงการไม่ได้อยู่ในประเภทผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ําใต้ดิน การแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน และนํ้าใต้ดิน และการ
ควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน ดังน้ันโอกาสร่ัวซึมไปปนเป้ือนนํ้าใต้ดินและแหล่งนํ้าธรรมชาติจึงอยู่
ในระดับตํ่า 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินผลกระทบในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความเพียงพอของระบบบําบัด
นํ้าเสีย ประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสีย การจัดการนํ้าทิ้ง และการป้องกันการรั่วของบ่อบําบัดนํ้าเสีย 
พบว่า โรงงานผลิตนํ้าตาลสามารถบริหารจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การ
ดําเนินงานในระยะดําเนินการคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดินภายนอก
โครงการในระดับตํ่า 
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5.4 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการดําเนินโครงการในที่ น้ีเป็นการคํานึงถึง
ผลกระทบในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง อีกทั้งได้คํานึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันร่วมด้วย (ก่อนการก่อสร้างโครงการ) สําหรับการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงมุ่งเน้นศึกษาที่ชุมชน
ซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ของโครงการมากที่สุด คือ บริเวณชุมชนบ้านส้มโฮง มีระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงของ
โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 1,000 เมตร (จุดตรวจวัด N1 บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง) 
ซึ่งการประเมินผลกระทบคร้ังน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ผลการตรวจวัดระดับ
เสียงเมื่อวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง โดยทั่วไป (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป ที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรปุได้ดังน้ี 

1)  ระยะก่อสร้าง พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) ที่บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง ในระยะ
ก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย (ระดับเสียงทั่วไปท่ีตรวจวัดล่าสุดที่บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 54.4 เดซิเบลเอ เป็น 59.2 เดซิเบลเอ 
หรือเพ่ิมขึ้น 4.8 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.6 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 
70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวนในระยะก่อสร้าง พบว่า กิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการส่งผลให้ระดับเสียงรบกวนท่ีชุมชนบ้านส้มโฮง สูงสุดเท่ากับ 6.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนกําหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะ
เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเน่ือง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมท้ังต้องควบคุมให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของ
ผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบ
ระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะ
ก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

2)  ระยะดําเนินการ พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) ที่ชุมชนบ้านส้มโฮง ภายหลังเปิด
ดําเนินโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไป (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดที่วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N1) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 54.4 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.7 
ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับ
เสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนกําหนดที่ 10 เด
ซิเบลเอ) ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่
ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน 
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การดําเนินงานในระยะดําเนินการคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงภายนอกโครงการในระดับตํ่า
แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการควบคุมเสียงต้ังแต่การควบคุมและ
ลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ดังน้ี 

(1) ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียงที่
แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากน้ียังมีการ
กําหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งกําเนิด
ของเสียงดัง และสง่ผลกระทบต่อระบบการได้ยิน 

(2) ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมการผลิตเฉพาะภายใน
อาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการจัดห้องควบคุม
ระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการทํางาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในกรณีที่การดําเนินกิจกรรมการผลิตยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทาง ด้านวิศวกรรม หรือบริหารจัดการ
ทางผ่านของเสียงได้ จะทําการกําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหู
ลดเสียงให้พนักงานทุกคน  

5.5 ผลการศกึษาด้านการจัดการของเสีย  

1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีเกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยของเสียประเภทแรกจะคัดแยกส่วนที่สามารถ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือนํากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษไม้ โครงการจะนําไปบด/
สับ ก่อนที่จะนําไปทําปุ๋ยหมักอนทรีย์ และเศษปูน โครงการจะนําไปถมที่บริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ สําหรับ
ของเสียประเภทมูลฝอยทั่วไป โครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle) รายละเอียดได้กล่าวแล้วในหัวข้อกากของเสียและการจัดการ นอกจากน้ี เพ่ือให้มี
การจัดการของเสียมีประสิทธิผลได้กําหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะก่อสร้างเพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
(ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การดําเนินงานในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการ
จัดการของเสียอยูในระดับตํ่า 
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2) ระยะดําเนินการ 

การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย การดําเนินกิจกรรมของโครงการจะมีของเสีย
เกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร ซึ่ง
โครงการจะดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากน้ี โครงการมีนโยบายท่ีจะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero 
waste) ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลกัการ 1A 3Rs 
(Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 1) Avoid คือ การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่
ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกําจัด การงดใช้ของที่ไม่จําเป็นหรือของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 2) Reduce คือ การ
เลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 3) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด โดย
การนําของเสียกลับมาใช้ซ้ําโดยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ เช่น การนํานํ้าเสียที่ผ่านกระบวนการ
และบําบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ในการรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้
บริษัทผู้จําหน่ายนํากลับ ไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น และ 4) Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่
สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการรีไซเคิล 
การกําหนดให้มีการคัดแยกของเสียจากโครงการ เป็นต้น  

สําหรับรายละเอียดการจัดการของเสียแต่ละประเภทในระยะดําเนินการของโครงการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) มูลฝอยทั่วไปจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร โครงการจะทําการรวบรวมใส่ถัง
รองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 3 ถัง คือ  
มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกนําไปรวบรวมและ
นําไปจัดเก็บในโรงคัดแยกขยะของโรงงานผลิตนํ้าตาล และ 2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บ
ที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งน้ีโครงการจะแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บําบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีกําจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดทําเอกสารกํากับการขนส่งให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกําจัดก่อนที่จะนําของเสีย
ออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะดําเนินการคาดว่าจะสง่ผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสีย
อยู่ในระดับตํ่า 
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5.6 ผลการศกึษาด้านทรพัยากรชีวภาพบนบก  

1) ระยะก่อสร้าง 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างรอการ
พัฒนา จึงไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญ รวมท้ังไม่มีสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ และไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่
หรือสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีการใช้ที่ ดินในการทํานาข้าวเป็นหลัก มีพรรณไม้ยืนต้น
เจริญเติบโตกระจัดกระจาย ประกอบกับในระยะก่อสร้างโครงการได้กําหนดพ้ืนที่ในการปรับถมหน้าดินและ
ได้กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และระยะเวลาในการ
ดําเนินการเพียงปรับถม 6 เดือน อีกทั้งเมื่อพิจารณาการจัดการหรือควบคุมมลพิษตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และมีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วจากหัวข้อก่อนหน้าน้ี ทํา
ให้การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเพียงเล็กน้อย เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การดําเนินงาน
ในระยะดําเนินการคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

 สําหรับบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพ้ืนที่โครงการมี
ลักษณะนิเวศแบบเกษตรกรรม โดยมีการใช้ที่ดินในการทํานาข้าวเป็นหลัก มีพรรณไม้ยืนต้นเจริญเติบโต
กระจัดกระจาย ทั้งที่เป็นพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นและพรรณไม้ด้ังเดิม โดยเฉพาะตามแนวคันนาและตามแนว
ระหว่างแปลงเพาะปลูกในแต่ละเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแสดงอาณาเขต ทําให้มีจํานวนชนิดและ
ปริมาณมากกว่าปกติ นอกจากน้ี ยังพบพรรณไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้น (Tree) เจริญเติบโตกระจัดกระจายใน
แปลงเพาะปลูกด้วย  

ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพ้ืนที่โครงการปัจจุบันมีสภาพเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
สภาพพ้ืนที่ทั้งหมดไม่พบว่ามีสภาพเป็นป่าไม้หลงเหลืออยู่ ส่วนโดยรอบพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม มีชุมชนสลับอยู่บ้าง สัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นนกในกลุ่มนกทุ่ง ซึ่งหากิน
ในพ้ืนที่โล่งและใกล้กับแหล่งนํ้า สําหรับสัตว์ในกลุ่มอ่ืนน้ันพบว่ามีอยู่น้อย อย่างไรก็ตามพบว่ามีพ้ืนที่ที่เป็น
แนวเขาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่เป็นกลุ่ม ๆ 
ทําให้สัตว์ป่าได้มีที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าสัตว์ที่ออกไปหากินในบริเวณพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
แล้วกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ ด้วยเหตุน้ีสัตว์ป่าซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละพ้ืนที่น้ันจึงไม่แตกต่าง
กัน จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกใน
ระดับตํ่า 
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5.7 ผลการศกึษาด้านทรพัยากรชีวภาพในน้าํ  

1) ระยะก่อสร้าง 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งการดําเนินการ
ก่อสร้างโรงงานอยู่ในขอบเขตของพื้นที่โครงการไม่มีการลุกล้ําลํานํ้าหรือสร้างสิ่งกีดขวางลํานํ้าสาธารณะที่จะ
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้าแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาการจัดการหรือควบคุมมลพิษตามข้อมูลต่างๆ ได้ 
อย่างเหมาะสมและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วจากหัวข้อ
ก่อนหน้าน้ี เช่น กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีห้องส้วม/ห้องนํ้าช่ัวคราวพร้อมทั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย
สําเร็จรูปหรือจัดให้มีห้องสุขาแบบเคล่ือนที่อย่างเพียงพอพร้อมทั้งให้รวบรวมนํ้าเสียข้างต้นส่งให้หน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกําจัด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อแหล่งนํ้าของพ้ืนที่การ
กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนนําไปจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บขยะของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เป็นต้น ทําให้การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพเพียงเล็กน้อยและ
เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือมีขอบเขตของผลเสียในวงจํากัด จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

  การศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ํา (ระบบนิเวศน์สัตว์นํ้า) ได้แก่ แพลงก์
ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นต่อนิเวศวิทยาทางนํ้าจากการดําเนินโครงการ โดยดําเนินการศึกษาจํานวน 3 จุด ประกอบด้วย คลอง
เซียมบริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 (Bio2) และคลอง
เซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio3) เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ํา (ระบบ
นิเวศน์สัตว์นํ้า) พบว่า แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) มี 3 ดิวิช่ัน (Division) 4 คลาส (Class) 10 วงศ์ 
(Family) รวม 25 ชนิด มีความหนาแน่น 8,261,200 เซลล์/ลบ.ม. โดยแพลงก์ตอนพืชที่พบมากท่ีสุดในดิวิช่ัน 
Chlorophyta และพบหนาแน่นมากที่สุด คือ Pleurotaenium trabecula (5,233,600 เซลล์/ลบ.ม.) 
สําหรับแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบ 3 ไฟลัม (Phylum) ได้แก่ Arthropoda, Protozoa และ 
Rotifera มีความหนาแน่น 463,300 เซลล์/ลบ.ม. โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มโปรโตซัว 
(Protozoa) 10 ชนิด มีและพบหนาแน่นมากที่สุด คือ Centropyxi ecornis (85,000 เซลล์/ลบ.ม.) เมื่อ
พิจารณาการดําเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ พบว่า มลพิษที่อาจเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ 
นํ้าใช้ และเสียง สําหรับด้านมลพิษทางนํ้าโครงการมีการจัดการนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจะนําไปใช้
ประโยชน์จึงไม่มีการระบายนํ้าทิ้งออกสู่ภายนอก จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
(ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ 
ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ันจึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้ 
เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในระดับตํ่า 
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5.8 ผลการศกึษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนที่ต้ังโครงการจะพิจารณาในส่วนของข้อกําหนด
ของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการของโครงการสอดคล้องกับข้อกําหนด โดยมี รายละเอียดดังน้ี 

 1)   ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ทําเลที่ต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวล (เป็นพ้ืนที่ไข่แดงในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล) ซึ่งจากการตรวจสอบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในหมวดที่ 1 
ที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในโรงงาน ในข้อกําหนดข้อ 2 ห้ามต้ังโรงงานจําพวกที่ 
3 ในบริเวณดังต่อไปน้ี 

(1)  บ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบา้นแถวเพ่ือการพักอาศัย 

(2)  ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานท่ีทําการงานของหน่วยงานของรัฐและให้
หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 โดยรัศมีโดยรอบที่ต้ังโครงการ (วัดจากขอบเขตพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล) ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านส้มโฮง 
อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 997.80 เมตร วัดสําโรงส้มโฮง อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 977.58 
เมตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 2,414.39 เมตร และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านบัวขาว อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 2,457.16 เมตร จากข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น
พบว่าบริเวณที่ต้ังโครงการไม่ขัดกับข้อกําหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

2)   ข้อกําหนดผังเมืองรวม  

 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอน 44ก วันที่ 19 เมษายน 2560 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จงัหวัดร้อยเอ็ด ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงน้ี ซึ่งเมื่อทําการตรวจสอบพ้ืนที่ต้ังโครงการจากสํานักงานโธยาธิการและผังเมือง
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าพ้ืนที่ต้ังโครงการต้ังอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 3.4 กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียว ให้
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทน้ีกําหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถานศาสนา สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ี
ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

(1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงน้ี (ผังเมือง
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560) 

(2) คลังนํ้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง เพ่ือการจําหน่าย 
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(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 

(5) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่เป็นส่วนหน่ึงของการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่
อาศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

3)   ข้อกําหนดการควบคุมอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  

จากการตรวจสอบอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เพ่ือประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาล ลําดับที่ 11 
และกิจการโรงงานไฟฟ้า ลําดับที่ 88 ของโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง (ที่ มท 0710/7945 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2562) มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) กรณีที่จะพิจารณาว่าอาคารใดจะเข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรือไม่น้ัน ต้องพิจารณาตามคํานิยาม
และเจตนารมณ์ของคําว่า “อาคารสูง” ประกอบกัน กล่าวคือ จากนิยาม “อาคารสูง” ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ที่กําหนดว่า “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความ
สูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจาดระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด โดยอาคารสูงต้องจัดให้มี
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ลิฟต์ดับเพลิง ทางหนีไฟทางอากาศ บันไดหนีไฟ
อย่างน้อย 2 บันได ตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายทิ้ง ระบบประปา ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระบบลิฟต์ ฯลฯ เพ่ือให้คนที่ใช้สอยในลักษณะอาคารในความหมายท่ัวไป เช่น ตึก บ้าน เรือนโรง และมีคน
เข้าไปใช้สอยเป็นปกติวิสัย ดังน้ันหากอาคารใดที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้เป็นปกติวิสัยและมีความ
สูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป โดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดบพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด ก็จะเป็นอาคารสูงตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

(2) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ได้กําหนดคํานิยาม “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารท่ีมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึง
ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่
รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด จากคํานิยามข้างต้น แม้กฎหมายมิได้บัญญัติว่า อาคาร
ขนาดใหญ่จะต้องเป็นอาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ แต่เมื่อพิจารณาตามคํานิยามแล้วจะเห็นได้
ว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้อาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นอาคารที่มีบุคคลเข้าไปอยู่หรือเข้าใช้สอยตามปกติทั่วไป
เป็นปกติสัยรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือเป็นอาคารที่มีความ
สูงต้ังแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่อาคารบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ตามปกติทั่วไปเป็นปกติวิสัยรวมกัน
ทุกช้ันหรือช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของ
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อาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่กอ่สร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

  จากรายละเอียดข้อกําหนดข้างต้น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) อยู่ในพ้ืนที่ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จงัหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งจากการตรวจสอบประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ที่กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียว เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม มิได้เข้าข่ายประเภทหรือชนิดของโรงงาน ประเภท 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ันการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดต่อข้อกําหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

4)   การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

 สําหรับกิจกรรมระยะก่อสร้างจะดําเนินการเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โครงการจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเปล่ียนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมประเภทพืชไร่และพืชสวนของเจ้าของด้ังเดิมมาเป็นของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้ว่าจะสร้างมูลค่าให้กับที่ดินให้เพ่ิมขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ได้เริ่มสร้างความขัดแย้งกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบตามไปด้วย ดังน้ัน หากมองเฉพาะผลกระทบทางบวกอาจเป็นไปได้ว่าการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อมูลค่าของที่ดินในเชิงปริมาณ 
แต่ขณะเดียวกันในเชิงความขัดแย้งกับพ้ืนที่โดยรอบก็ไม่อาจเป็นผลกระทบในเชิงคุณภาพที่มิอาจประเมินค่า
ได้เช่นเดียวกัน ดังน้ัน ในทางทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะพบได้ว่าพ้ืนที่ต้ังโครงการ
มิได้เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองหรืออุตสาหกรรม  
แต่เน่ืองจากเป็นความสมัครใจลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ด้วยการลงทุนของโครงการ
เองต้ังแต่แรก จึงเป็นการปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทน้ีไว้ในพ้ืนที่เดียวกัน (Cluster)  
ซึ่งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ดังน้ันจึงเช่ือได้อย่างหน่ึงว่าการขยายตัวของชุมชนหรือการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจเปล่ียนแปลงตามมามิได้เกิดจากการเริ่มพัฒนาโรงงานผลิตนํ้าตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ประการใด แต่เกิดจากการขยายตัวตามแนวทางหลวงหมายเลข 202 หรือเรียกว่า 
Ribbon Development ซึ่งเป็นลักษณะการขยายตัวของชุมชนหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามแนวเส้นทางคมนาคม ซึ่งหากจะพิจารณาแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการลงทุนระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนในระยะยาวได้  

 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพ้ืนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งจะมีแรงงาน
บางส่วนย้ายเข้ามายังบริเวณพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ประกอบกับที่ต้ังโครงการอยู่ไม่ไกล
จากตัวอําเภอมากนัก รวมถึงการจ้างงานเพ่ือเป็นคนงานภายในโรงงาน ซึ่งพนักงานต้องจัดเตรียมบ้านพัก
พนักงาน/บ้านเช่า เพ่ือเป็นที่พักอาศัย ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่อยู่รอบ
โครงการที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับคนงานหรือพนักงานจะมีมากเน่ืองจากแรงจูงใจในการหาแหล่ง
พักอาศัย แต่มิอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีนัยสําคัญ แต่ประเด็นหน่ึงซึ่งอาจ
เป็นผลกระทบที่ตามมาในทางอ้อม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนท่ีอาจมีรายได้ที่
แน่นอนขึ้นเน่ืองจากการปลูกอ้อยน้ันมีการคุ้มครองและกําหนดราคาโดยรัฐ ซึ่งการมีโรงงานผลิตนํ้าตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล อาจทําให้เกิดผลกระทบในด้านการเปล่ียนแปลงประเภทของพืชที่เกษตรกรเคยปลูกพืช
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ประเภทอ่ืน เช่น ข้าว ยูคาลิปตัส เปลี่ยนไปเป็นการปลูกอ้อยมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการปลูก
อ้อยโครงการจะกําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขพ้ืนที่ส่งเสริมให้มีความชัดเจน เพ่ือป้องกันการแย่งพ้ืนที่ปลูกข้าว 
ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะกล่าวอีกคร้ังในหัวข้อผลกระทบด้านการเกษตรกรรมต่อไป 

ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงของผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การขยายตัวของภาค
พาณิชยกรรมและการบริการในพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียงซึ่ง ได้แก่ บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโครงการ ประมาณ 1 
กิโลเมตร ได้แก่ ชุมชนบ้านส้มโฮง และชุมชนบ้านโนนใหม่ เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบ
ทางอ้อมที่เกิดจากการขยายตัวของภาคพาณิยกรรมและการบริการที่ตามมา เช่น การขยายตัวเร่ืองสถาบัน
การเงิน (ธนาคาร) การขยายตัวด้านสินค้าเกษตรและวัสดุเกษตร การโรงแรมเพ่ือรองรับนักลงทุนและผู้ติดต่อ
กับโรงงาน เป็นต้น ซึ่งการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเด็นน้ี จําเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชนจะต้อง
ขยายตัวให้ทนักับเหตุการณ์  

อย่างไรก็ตาม โครงการจะได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการขยายตัวของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง (4)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 4 หรือมีผลกระทบระดับปาน
กลางที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมี
มาตรการติดตามตรวจสอบ ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับปานกลาง 

5.9 ผลการศกึษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ทําการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
202 ซึ่งเป้นเส้นทางที่โครงการใช้ในการขนส่งเป็นหลัก ทั้งน้ี การศึกษาปริมาณการจราจรของเส้นทางข้างต้น
ในปัจจุบัน (ก่อนเปิดดําเนินโครงการ) จะอ้างอิงตามข้อมูลรายงานปริมาณจราจรบนทางหลวงของสํานัก
อํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เน่ืองจากมีการตรวจนับปริมาณพาหนะที่ใช้
งานเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษัทที่ปรึกษาฯ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจนับปริมาณจราจรบน
เส้นทางหลวงหมายเลข 202 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยถือเป็นตัวแทนของการจราจรใน
ธรรมดา และวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยถือเป็นตัวแทนของการจราจรในวันหยุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พาหนะแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรแตกต่างกัน ดังน้ันการรวมปริมาณพาหนะทั้ง 12 ชนิด จงึต้อง
แปลงหน่วยปริมาณพาหนะให้อยู่ในหน่วยที่เทียบเท่ากันได้ที่เรียกว่า passenger car unit (PCU/วัน) ซึ่งเป็น
หน่วยเทียบเท่ากับรถยนต์ส่วนบุคคล สําหรับการแปลงปริมาณพาหนะแต่ละชนิดจากหน่วย คัน/วัน มาเป็น
หน่วย PCU/วัน เป็นการนําปริมาณพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วยตัวแปลงหน่วยที่เรียกว่า passenger car 
equivalents (PCEs) สําหรับค่าตัวแปลงหน่วยของยานพาหนะแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 5.9-1 

 

 

 



 

-185- 

ตารางที่ 5.9-1 ตัวแปลงหน่วยหรือ passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต่ละชนิด 

ชนิดของยานพาหนะ passenger car equivalents 
(PCEs) 

1. รถจักรยานยนต์และรถสามล้อ 0.333 
2. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 0.333 
3. รถยนต์นั่งสว่นบุคคลไม่เกิน 7 คน รถนั่งเกนิ 7 คน และรถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ 1.0 
4. รถโดยสารขนาดเล็ก รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ และรถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 
6. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง และรถบรรทุกกึ่งพ่วง 2.5 

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์คํานวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแนน่การจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2560) 

สําหรับเกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรของแต่ละเส้นทางว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบางเพียงใดจะอ้างอิงจาก
ค่าอัตราส่วนระหว่างวีต่อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณพาหนะ (V; คัน/ช่ัวโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง  
(C : คัน/ช่ัวโมง) สําหรับเกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรแสดงดังตารางท่ี 5.9-2 และเกณฑ์การบ่งช้ีความสามารถใน
การรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จะอ้างอิงตามรายงานการวิเคราะห์คํานวณ  
ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2561) โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างของไหล่ทาง สภาพทั้งสองข้างทาง 
ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งน้ี จากการประเมินสภาพจราจรก่อน
และหลังดําเนินโครงการ การคํานวณหาสัดส่วนค่าวีต่อซี (สภาพของถนน) ทั้งในช่วงทั้งในช่ัวโมงเร่งด่วนและ
นอกช่ัวโมงเร่งด่วนของเส้นทางหลวงหมายเลข 202 สามารถสรุปได้ดังน้ี. 

ตารางที่ 5.9-2 เกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรอ้างอิงตามค่า V/C Ratio 
ระดับ สภาพท่ีประเมินการจราจร V/C Ratio

A ปริมาณจราจรตํ่า รถสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดท่ีไม่ถูกจํากัด ปริมาณความหนาแน่นตํ่า 
และรถสามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระในกระแสจราจร ผู้ขับข่ีสามารถคงระดับความเร็ว
ตามที่ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย ความล่าช้าท่ี
เกิดข้ึนไม่สร้างความลําบากและความเครียดต่อผู้ขับข่ี

> 0.61-0.70 

C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดมากข้ึนด้วยปริมาณ
การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน ความเร็วในการขับข่ียังอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่สภาพบริเวณ
สัญญาณไฟหรือความยาวของแถวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้

> 0.70-0.80 

D ปริมาณการจราจรไม่คงตัว และถูกจํากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ี
ต้องการ ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพ่ิมข้ึนของปริมาณจราจรเพียงเล็กน้อย
สามารถก่อให้เกิดความล่าช้าได้มากข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอใช้

> 0.80-0.90 

E ปริมาณจราจรไม่คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับข่ีถูกจํากัด
เป็นคร่ึงหนึ่งหรือหนึ่งในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน่นของการจราจรสูงข้ึน 
ความยาวของแถวมีมากข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า

> 0.90-1.00 

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดตํ่าลงอย่าง
มาก และเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวเนื่องจากเป็นการจราจรก่อนท่ีจะ
ติดขัด 

> 1.00 

ที่มา : Highway Capacity Manual, 2000 
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1) ระยะก่อสร้าง 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2563-2564 ในระยะก่อสร้าง 
พบว่า ก่อนเปิดดําเนินโครงการทางหลวงหมายเลข 202 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงาน
ก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C 
Ratio เท่ากับ 0.29-0.31) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า 
ช่วงระยะก่อสร้างไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.32-0.34) 

(2) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2563-2564 พบว่า ก่อนเปิด
ดําเนินโครงการทางหลวงหมายเลข 202 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.43-
0.45) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้าง
ไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณ
จราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.46-0.48) 

2) ระยะดําเนินการ 

- เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2564  
(กรณีที่มีกําลังการผลิตสูงสุด 60.0 เมกะวัตต์) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการโครงการ เส้นทางหลวงหมายเลข 
202 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio 
เท่ากับ 0.14-0.31) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเร่ิมเปิดดําเนินโครงการ 
พบว่า ภายหลังเปิดดําเนินการไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.22-0.53)  

เมื่อสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนภายหลังเร่ิมเปิดดําเนินโครงการปี พ.ศ. 2564 (กรณีที่มีกําลัง
การผลิตสูงสุด 60.0 เมกะวัตต์) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการเส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A 
คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.24-0.45) และเมื่อพิจารณา
ผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 
166+000 (ห้วยลําเตา-เกษตรพิสัย) สภาพจราจรไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.22) 
ยกเว้นหลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ลําพังชู-ห้วยลําเตา) และหลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยลําเตา-เกษตร
วิสัย) พบว่า ภายหลังเร่ิมเปิดดําเนินโครงการมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่
ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 0.68 และ 0.68 ตามลําดับ)  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้กําหนดมาตรการด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด จึงได้กําหนดให้มีมาตรการ
ในการจํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงก่อสร้างและการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ รวมถึงยานพาหนะของพนักงานที่ว่ิงภายในโครงการในระยะดําเนินการ
และกวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (07.00-09.00 และ 15.00-17.00 น.)  
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5.10  ผลการศกึษาด้านการใชน้้ํา  

 1) ระยะก่อสร้าง   

  นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ นํ้าใช้เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้ําใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าชีวมวลคาดว่ามี
คนงานสูงสุด (ในบางช่วงดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาล) ประมาณ 600 คน ทั้งน้ีดําเนินการ
ก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล มีความต้องการใช้นํ้าสูงสุดในส่วนน้ีประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (คํานวณจากอัตราการใช้นํ้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์, การออกแบบระบบ
ท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) โดยนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้นํ้าจากบ่อเก็บนํ้าดิบของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากการเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็นการขุดบ่อเก็บนํ้าดิบ
เพ่ือนําดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังน้ันจึงสามารถใช้นํ้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บนํ้าดิบของโรงงาน 
ผลิตนํ้าตาลได้ สําหรับนํ้าใช้ก่อสร้างน้ันมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้าง ปริมาณ 
นํ้าใช้ในช่วงก่อสร้าง ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมนํ้า
ในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนนํ้าด่ืมของคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืมบรรจุขวดซึ่งกําหนดให้
บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

 2) ระยะดําเนินการ  

  เน่ืองจากพ้ืนที่ โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่ ของโรงงานผลิตนํ้าตาล  และมีการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ร่วมกัน สําหรับในส่วนของแหล่งนํ้าใช้ของโรงไฟฟ้าชีวมวลพิจารณาเลือกรับนํ้าดิบจาก
โรงงานผลิตนํ้าตาลเน่ืองจากโรงงานผลิตนํ้าตาลมีศักยภาพในการจัดสรรนํ้าดิบ เน่ืองจากท่ีต้ังโรงงานผลิต
นํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตของโครงการได้ จงึเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้และลดความซ้ําซ้อนของ
การลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคท่ีต้องดําเนินการก่อสร้าง โดยการกักเก็บนํ้าฝนไว้ภายใน
บ่อเก็บนํ้าดิบ ก่อนส่งนํ้าดิบมายังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตนํ้าประปาที่ผลิตให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งน้ี สําหรับการศึกษาความต้องการ
ใช้นํ้าและศักยภาพแหล่งนํ้าในภาพรวมของพ้ืนที่น้ันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ดําเนินการศึกษาให้ครอบคลุม
กิจกรรมการใช้นํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

  (1) ความต้องการใช้น้ําของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณนํ้าใช้ พบว่า โครงการมีความต้องการใช้นํ้าสําหรับความต้องการใช้นํ้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 435 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ความต้องการใช้นํ้าประมาณ 381 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร มีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 204 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
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(2) ศักยภาพน้ําต้นทุนของพื้นที่ จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่รับนํ้าและค่าปริมาณนํ้าท่า พบว่า 
พ้ืนที่โครงการน้ันต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้ามูล ลุ่มนํ้าย่อยลําเสียวใหญ่ และมีลํานํ้าเตา เป็นลํานํ้าย่อยที่
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยลุ่มนํ้าเสียวใหญ่มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ประมาณ 3,230 ตร.กม และมีปริมาณ
นํ้าท่าในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ โดยในฤดูฝนมีปริมาณนํ้าท่าประมาณ 302.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้ง
มีปริมาณ ประมาณ 68.81 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(3) ความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ํา จากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลการบริหารจัดการน้ําใน 
ลุ่มนํ้ามูลใหญ่ เน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้นํ้าในลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ดังกล่าวจะนํามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการประเมินหากทางโครงการได้รวบรวมนํ้าฝนมาสะสมไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบในพ้ืนที่ เทียบกับ
ข้อมูลปริมาณนํ้าท่า พบว่า ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ ในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ในฤดูฝน มีความต้องการใช้ 
นํ้ารวม ประมาณ 147.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีความต้องการใช้นํ้า ประมาณ 74.33  
ล้านลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลความต้องการใช้นํ้าและปริมาณนํ้าท่าที่มีจากข้อมูลของสถานีบ้านกู่พระโก
นา (MN.27) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในรายเดือนในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าลําเสียว
ใหญ่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสภาพการขาดแคลนนํ้าได้ แต่ทว่าหากพิจารณาในสภาพปริมาณนํ้าท่าตลอดท้ังปี 
พิจารณาช่วงฤดูฝน จะยังคงมีปริมาณนํ้าท่าคงเหลือ ประมาณ 155.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมี
ปริมาณขาดแคลนนํ้าประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 (4) ความต้องการใช้น้ําและการสะสมน้ําของโครงการ ปริมาณความต้องการใช้นํ้าของ
โครงการมีความต้องการนํ้ารายวันวันละ 204-435 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผันแปรรายเดือนต้ังแต่ 6,120 ถึง 
13,485 ลูกบาศก์เมตร/เดือน รวมท้ังปีมีความต้องการใช้นํ้าของโครงการ ประมาณ 140,289 ลูกบาศก์เมตร/ปี 
สําหรับการสะสมนํ้าของโครงการจะทําการสะสมนํ้าจากพ้ืนที่ภายในโครงการเองจากปริมาณนํ้าฝน โดยพื้นที่
ที่สามารถสะสมนํ้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายนํ้าตามแนวรางระบายนํ้าที่มีพ้ืนที่ประมาณ 718,112 
ตารางเมตร และบ่อนํ้าที่ใช้นํ้าการสะสมนํ้าฝน คือ บ่อหน่วงนํ้าฝน บ่อเก็บนํ้าดิบ และบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมี
ปริมาตรรวมกันทั้ง 3 บ่อ ประมาณ 664,100 ลูกบาศก์เมตร จากผลการสะสมนํ้าที่คํานวณได้อ้างถึงตารางที่ 
2.8.1-2 กล่าวได้ว่า ในปีแรกก่อนดําเนินการโครงการจะมีการรวบรวมนํ้าดิบ โดยเป็นการขุดบ่อเก็บนํ้าดิบ
ในช่วงเร่ิมแรกของการก่อสร้างเพ่ือรองรับนํ้าฝน โดยมีปริมาณนํ้าฝนคาดการณ์ที่จะสะสมได้ ประมาณ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร และมกีารสะสมนํ้าไว้ทั้งปีได้ ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร หักปริมาณการระเหย 
478,874 ลูกบาศก์เมตร และการรั่วซึมได้ประมาณ 96,608 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าสูงสุดในระบบมีค่า
สะสมสูงสุด ประมาณ 279,637.76 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาตรบ่อเก็บนํ้าดิบและบ่อนํ้าต่างๆ แล้ว 
ยังคงมีปริมาตรคงเหลือ ประมาณ 384,462.24 ลูกบาศก์เมตร 

 จากข้อมูลอ้างถึงตารางที่ 2.8.1-2 ซึ่งมีการรวบรวมนํ้าฝนเพ่ือสะสมเป็นนํ้าดิบไว้ในพ้ืนที่ ซึ่งได้ปริมาณ
การสะสม ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนํามาคิดปริมาณนํ้าที่หายไปในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ ที่มีปริมาณ
คงเหลือท้ายลุ่ม ประมาณ 149.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หากโครงการมีการรวบรวมนํ้าฝนเพื่อสะสมนํ้าดิบด้วย
ปริมาณดังกล่าวในพ้ืนที่โครงการ จะทําให้ปริมาณนํ้าฝนท้ายลุ่มนํ้าของลําเสียวใหญ่ มีปริมาณนํ้าคงเหลือลดลง 
ประมาณ 148.73 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลดลง 0.97 ล้านลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นปริมาณนํ้าท่าที่หายไปจาก 
ลุ่มนํ้าเมื่อโครงการสะสมนํ้าแล้วเพียง ร้อยละ 0.65 ซึ่งเป็นปริมาณน้ําที่น้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยแล้ง
ภายนอกโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญ
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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5.11 ผลการศึกษาด้านระบบระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม  

1) ระยะก่อสร้าง โครงการได้กําหนดแนวรางระบายนํ้าช่ัวคราวในระหว่างการก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาในช่วงการก่อสร้างซึ่งโครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมสําหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมี
ความสอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้แนวทางหรือทิศทางการระบายน้ํา
ปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันโครงการจึงได้จัดทําแนวทางการระบายนํ้า โดยการวางราง
ระบายนํ้าช่ัวคราว ให้สามารถระบายลงสู่ทางนํ้าธรรมชาติหรือบ่อหน่วงนํ้าโครงการที่มีอยู่ และหากมีพ้ืนที่ที่มี
การไหลบ่าของน้ําเน่ืองจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน 
โครงการจะต้องปลูกหญ้าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีตช่ัวคราวเพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของ
ดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญ
และระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป 

2)  ระยะดําเนินการ โรงงานผลิตนํ้าตาลได้ออกแบบระบบระบายนํ้าฝนแยกออกจากระบบรวบรวม
นํ้าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้ําฝนออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ ระบบ
ระบายนํ้าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเป้ือนและระบบระบายน้ําฝนที่มีโอกาสปนเป้ือน โดยโรงงานผลิตนํ้าตาลได้
ทําการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพิจารณาถึง ขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการระบายนํ้าที่
เหมาะสมและผนวกรวมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในการประเมินระบบ
ระบายนํ้าได้พิจาณาในภาพรวมของพ้ืนที่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

2.1) ระบบระบายน้ําฝน จากสภาพพ้ืนที่โครงการในปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญเ่ป็นพ้ืนที่ที่มีลกัษณะ
พ้ืนที่ลาดเทเข้าหาลํานํ้ามีลําเสียวใหญ่เป็นลํานํ้าที่ไหลอยู่เหนือพ้ืนที่ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางเหนือ
ประมาณ 10 กิโลเมตร และทางด้านใต้ของโครงการมีลําเตาไหลทางตอนใต้ของพ้ืนที่ห่างจากโครงการไปทาง
ใต้ประมาณ 4.0 กิโลเมตร ซึ่งลําเตาน้ีเป็นลํานํ้าสาขาของลําเสียวใหญ่ และลําเตาน้ี ยังมีลํานํ้าย่อยที่ไหลมา
สมทบซึ่งอยู่ด้านใต้ของโครงการคือห้วยเซียม ซึ่งเป็นลํานํ้าสายเล็กๆ สําหรับการระบายน้ําภายในพื้นที่
โครงการในช่วงการดําเนินการจะมีแหล่งที่มาของนํ้าที่จะระบายออก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ จากผิวจราจร และ
จากพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทางโครงการได้สร้างแนวการระบายนํ้าไปตามแนวถนน
และพื้นที่ส่วนต่าง เพ่ือให้การระบายนํ้าไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตรา
การระบายนํ้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายน้ําของโครงการจะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายน้ําฝน
และนํ้าเสียออกจากกัน (Separate System) ทําให้การควบคุมการระบายนํ้าฝนทําได้สะดวกมากขึ้น อย่างไร
ก็ตามโครงการจะระบายนํ้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่รับน้ํา โดยนํ้าฝนภายในพื้นที่โครงการจะระบายนํ้า
ไปยังบ่อหน่วงนํ้าและสะสมนํ้าไว้ใช้สําหรับโครงการ โดยจะทําการระบายนํ้าฝนส่วนเกินที่มีความสามารถของ
บ่อหน่วงนํ้าฝนออกนอกโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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2.2) ระบบบ่อหน่วงน้ํา 

จากผลการคํานวณบ่อหน่วงนํ้าฝน มีปริมาตรนํ้าที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพปัจจุบันภายหลัง 
การพัฒนาโครงการ ประมาณ 125,397.48 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับบ่อหน่วงนํ้าขนาด 14,600 
ตารางเมตร และลักษณะของบ่อหน่วงนํ้าจะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมีความลึก 6.0 เมตร ซึ่งมีปริมาตรของบ่อหน่วง
นํ้าฝน ประมาณ 53,100 ลูกบาศก์เมตร โดยหากพิจารณาปริมาณนํ้าจากสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในตําแหน่งน้ี
ที่รอบปีฝนออกแบบที่ 10 ปี พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ช่ัวโมง จะมีปริมาณนํ้าประมาณ 25,526 
ลูกบาศก์เมตร เมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้วจะมีปริมาณเกิดขึ้นเป็น 150,924 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้า
ส่วนเกินดังกล่าวจะถูกเก็บกักไว้ในบ่อหน่วงนํ้าก่อน หลังจากน้ันจะระบายนํ้าปริมาณนํ้าส่วนที่เกินกว่าการ
หน่วงนํ้าที่จะหน่วงได้ไปยังบ่อเก็บนํ้าดิบด้วยเคร่ืองสูบนํ้าและแนวท่อแรงดัน เพ่ือสะสมเป็นนํ้าดิบของ
โครงการต่อไป  

เมื่อพิจาณาบ่อหน่วงนํ้าฝนร่วมกับบ่อเก็บนํ้าดิบ พบว่า มีปริมาตรนํ้าที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพ
ปัจจุบันภายหลังการพัฒนาโครงการ ประมาณ 125,397 ลูกบาศก์เมตร บ่อหน่วงนํ้าของโครงการมีขนาด
พ้ืนที่ 14,600 ตารางเมตร และบ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการมีขนาดพ้ืนที่ 45,425 ลูกบาศก์เมตร และลักษณะ
ของบ่อหน่วงนํ้า และบ่อเก็บนํ้าดิบจะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมีความลึก 6.0 เมตร ปริมาตรของบ่อหน่วงนํ้ามี
ปริมาตร ประมาณ 53,100 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบ่อเก็บนํ้าดิบ มีปริมาตร ประมาณ 189,000 ลูกบาศก์เมตร 
รวมปริมาตรของบ่อหน่วงนํ้าและบ่อเก็บนํ้าดิบ ประมาณ 242,100 ลูกบาศก์เมตร สําหรับปริมาตรนํ้าที่
เกิดขึ้นเมื่อพิจารณากรณีฝนออกแบบที่ 10 ปี พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ช่ัวโมง ก่อนมีโครงการ จะมี
ปริมาตรนํ้า ประมาณ 25,526 ลูกบาศก์เมตร และเมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้วจะมีปริมาณนํ้าเกิดขึ้นเป็น 
150,924 ลูกบาศก์เมตร เมื่อทําการหน่วงนํ้ารวมกับระหว่างบ่อหน่วงนํ้าและบ่อเก็บนํ้าดิบแล้ว จะยังคงมี
ปริมาตรบ่อคงเหลือ ประมาณ 91,175 ลูกบาศก์เมตร ดังน้ันจากผลการคํานวณ เมื่อมีโครงการสําหรับการ
หน่วงนํ้าฝนรวมของบ่อหน่วงนํ้ากับบ่อเก็บนํ้าดิบ จะสามารถหน่วงนํ้าฝนได้โดยไม่จําเป็นต้องระบายนํ้าออก
นอกโครงการ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีปริมาณนํ้าฝนตก 3 ช่ัวโมง เกินความต้องการของปริมาตรบ่อ 
โครงการจะระบายน้ําฝนออกในอัตราการไหล 0.16 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เป็นการเพ่ิมภาระของระบบระบายน้ํา
ของพ้ืนที่ศึกษาหรือของซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการ
ทั่วไป 

2.3) ผลการจําลองสภาพการไหลและสภาพน้าํท่วม 

ผลการจําลองสภาพการไหลของน้ําจากสภาพนํ้าท่วมปัจจุบันในรอบ 100 ปี ซึ่งได้
ทําการระบายนํ้าตามที่กําหนดไว้ในรายการคํานวณการหน่วงนํ้าและการจัดทําท่อระบายนํ้า พบว่า ระดับนํ้ามี
การเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดิม ประมาณ 7.00 เซนติเมตร ดังน้ันการระบายนํ้าฝนออกนอกโครงการด้วยอัตรา
การระบายนํ้าที่กําหนด ซึ่งระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ยังไม่อยู่ในภาวะนํ้าล้นตลิ่ง ลํานํ้าห้วยเซียมช่วงบริเวณท่ี
โครงการจะระบายน้ําฝน สามารถรองรับปริมาณการไหลของนํ้าที่ระบายจากโครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
หรือทําให้ระดับนํ้าล้นตลิ่ง และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่นํ้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นมีพ้ืนที่นํ้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่
เปลี่ยนแปลง ดังน้ันการระบายน้ําออกนอกโครงการด้วยอัตราการไหลเพียง 0.016 ลบ.ม./วินาที ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับนํ้าและสภาพนํ้าท่วมภายนอก ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
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หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.12 ผลการศกึษาด้านการประกอบอาชีพ   

ประเด็นผลกระทบต่อเกษตรกรรมเป็นหัวข้อกังวลต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นในข้ันตอนต่างๆ (อ้างอิงหัวข้อที่ 4) ทั้งน้ีคณะผู้ศึกษาได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียด และข้อมูล
พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งมีการเพาะปลูกข้าว ยูคาลิปตัส และอ้อย 
ตามลําดับ โดยพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ข้าว ประมาณ 82.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
80.89 ของพื้นที่ศึกษา รองลงมาคือ ยูคาลิปตัส ประมาณ 4.40 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 
ของพ้ืนที่ศึกษา และอ้อย ประมาณ 0.47 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของพ้ืนที่ศึกษา และ
ข้อมูลโครงการ (ข้อมูลในหัวข้อที่ 2) พบว่า ประเด็นนํ้าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรม เน่ืองจากนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีตํ่า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า
ทิ้งที่ติดต้ังเครื่องตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) จํานวน 2 บ่อ 
ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล จะรับนํ้าทิ้งจากนํ้าฝนปนเป้ือนชะพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง และลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) 
ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับนํ้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตนํ้าประปา/นํ้าอ่อน นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้าํระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า  

หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 
3,000 มิลลิกรัม/ลิตรตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่จึง
กําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งนํ้าทิ้งดังกล่าวจะส่งไปยัง 
บ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 
60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจ
พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนดค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 1 (Emergency pond No. 1) ขนาดความจุ ประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตร 
มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป  

สําหรับนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบชีวภาพ 
ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย 
ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะก่อนถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 
3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ 
ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าบีโอดี (BOD) ตํ่ากว่า 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
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ระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 
ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปรดน้ําต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย 
และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 
มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 (Emergency pond No. 2) ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์
เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) เพ่ือบําบัดนํ้า
เสียใหม่อีกคร้ัง 

สําหรับมลพิษหลักที่อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรรมคือมลพิษทางอากาศที่เกิดจากปล่องระบายของ
หม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) ทั้งน้ีก๊าซดังกล่าวอาจมีผลกระทบทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือหากในบรรยากาศมี
ความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหน่ึงและมีการสัมผัสที่มากพอ อาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง 
นอกจากน้ี ก๊าซดังกล่าวอาจทําปฏิกิริยากับความช้ืนในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งทําให้นํ้าฝนมี
สภาพเป็นกรด หากมีก๊าซข้างต้นในปริมาณสูงถึงระดับหน่ึง อาจทําให้นํ้าฝนมีสภาพความเป็นกรดมากและมี
ผลกระทบต่อพืชได้ รายละเอียดการประเมินผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

1)  การประเมินผลกระทบด้านเกษตรกรรม เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบท่ีต้ังของ
โครงการ (โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งต้ังอยู่ในโรงงานผลิตนํ้าตาล) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เมื่อพิจารณารายละเอียดพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบพ้ืนที่โครงการดังรูปที่ 5.12-1 พบว่า พ้ืนที่เกษตรรอบที่ต้ัง
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าว ยูคาลิปตัส และอ้อย เป็นต้น เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของโครงการ พบว่า กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางด้านเกษตรกรรม คือ 
สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าที่ใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง ได้แก่ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหน่ึงและมีระยะการ
สัมผัสที่มากพออาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากน้ี ก๊าซดังกล่าวอาจทําปฏิกิริยากับความช้ืนใน
บรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อพืชได้เช่นกัน 

1.1)  การประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

    การรวบรวมข้อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(อ้างอิงข้อมูลจาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA.) พบว่า ได้กําหนด
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเป็น 2 ระดับ คือ 1) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศปฐมภูมิ (Primary 
standards) เป็นค่ามาตรฐานสําหรับการปกป้องสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีความอ่อนไหว
ต่อมลพิษทางอากาศ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด เด็ก และคนชรา เป็นต้น และ 2) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ทุติยภูมิ (Secondary standards) เป็นค่ามาตรฐานสําหรับการปกป้องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิด
ความเสียหายต่อสัตว์ พืช ผัก และสิ่งปลูกสร้าง ดังน้ันการประเมินผลกระทบเน่ืองจากก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าต่อพืชผลทางการเกษตรโดยรอบที่ต้ัง จะพิจารณาจาก
ผลการศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศจากปล่องระบายของโรงไฟฟ้า 
(ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ) โดยอ้างอิงกับมาตรฐานทุติยภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา  
(ค่ามาตรฐานปฐมภูมิและทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ แสดงดังตารางท่ี 5.12-1) กล่าวคือ ค่า
มาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) กําหนดให้ไม่เกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
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นอกจากน้ี มีการประเมินผลกระทบโดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง  
อีกทั้งเมื่ออ้างอิงเอกสารตําราระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบุว่า ระดับ 
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่สร้างความเสียหายกับพืช คือ ทําให้ส่วนของเน้ือใบมีสีขาวและ 
สีนํ้าตาลระหว่างเส้นใบ และมีจุดด่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เท่ากับ 2.5 ส่วนในล้านส่วน หรือ 4,700 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 4 ช่ัวโมงติดต่อกัน ในการพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง) 

ตารางที่ 5.12-1 มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มาตรฐาน ระยะเวลาเฉล่ีย ค่าความเข้มข้น 

Primary standards 
(ปฐมภูมิ) 

1 ชั่วโมง 100 ส่วนในพันล้านส่วน หรือ 188 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

Secondary standards 
(ทุติยภูมิ) 

1 ปี 53 ส่วนในพันล้านส่วน หรือ 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ที่มา : National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) ค้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 จาก http://www.epa.gov/air/criteria.html 

เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี สรุปผล
การศึกษาได้ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการกรณีดําเนินการปกติ (ช่วงหีบอ้อย) 
ร่วมกับการพ่นเขม่า ที่มีการเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ตามอัตราการระบาย พบว่า 
การแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง แสดงดังตารางที่ 5.12-2 และรูปที่ 5.12-2 มีค่า
ไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด 130.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตําแหน่งที่ทําให้ค่า
ไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุดข้างต้นอยู่ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีค่าตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความ
เข้มข้นที่ระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช (4,700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา 4 ช่ัวโมงติดต่อกัน) 
หรือมีค่าประมาณร้อยละ 2.76 ของระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช 

การแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ปี แสดงดังตารางที่ 5.12-2 และรูปที่ 
5.12-3 พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 29.58 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตําแหน่งที่ทําให้ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุดข้างต้นอยู่ภายในพ้ืนที่โรงงานผลิต
นํ้าตาล ซึ่งมีคา่ตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ที่กําหนดไม่เกิน 
100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 29.58 ของค่ามาตรฐานทุติยภูมิ 
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ตารางที่ 5.12-2  ค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจาก 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 

รายละเอียด 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 130.27 190.67 29.58 
พิกัด 331300E 1723400N 331200E 1722800N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ี 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
ภายในพ้ืนท่ี 

โรงงานผลิตน้ําตาล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดสว่างวนาราม (A1) 104.30 1.32 104.30 
2. วัดสว่างอาราม (A2) 75.01 0.79 75.01 
3. วัดบัวขาว (A3) 127.42 2.44 127.42 
5. วัดสําโรง (A4) 131.93 2.42 131.93 
จุดสังเกตหลัก    
5: วัดบ้านหนองม่วง 118.32 1.29 118.32 
6: บ้านขามป้อม 107.10 0.96 107.10 
7: บ้านฮ่องแฮ 111.36 1.78 111.36 
8: รพ.สต.บ้านน้าํคํา 106.50 1.27 106.50 
9: วัดตู้แก้วสุวรรณาราม 99.32 0.72 99.32 
10: วัดราษฎร์บูรณะ 90.02 1.10 90.02 
11: บ้านดอกรักใหม่ 80.91 0.54 80.91 
12: บ้านเลิงแก 90.51 0.68 90.51 
13: วัดบ้านหัวช้าง 115.16 0.85 115.16 
14: โรงเรียนบ้านเขวาโคก 107.48 1.46 107.48 
15: วัดบ้านดอนดู่ 121.19 1.70 121.19 
16: รพ.สต.บ้านหนองส่วย 106.40 0.84 106.40 

มาตรฐาน 3201/ 571/ 
หมายเหตุ :  1/   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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รูปที่ 5.12-1 พ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 5.12-2 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2  เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบจาก 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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รปูที่ 5.12-3 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2  เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบจาก 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงหีบอ้อย 
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กรณีที่ 2 ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการกรณีดําเนินการปกติ (ช่วงขายไฟ) 
ร่วมกับการพ่นเขม่า ที่มีการเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ตามอัตราการระบาย พบว่า 
การแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง แสดงดังตารางที่ 5.12-3 และรูปที่ 5.12-4 พบว่า 
มีค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด ประมาณ 41.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ภายในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นที่ระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช (4,700 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา 4 ช่ัวโมงติดต่อกัน) หรือมีค่าประมาณร้อยละ 0.87 ของระดับที่อาจมีผลกระทบ
ต่อพืช 

การแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ปี แสดงดังตารางที่ 5.12-3 และรูปที่ 
5.12-5 พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 3.07 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งตําแหน่งที่ทําให้ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์สูงสุดข้างต้นเป็นพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีค่าตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(ที่กําหนดไม่เกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของค่ามาตรฐานทุติยภูมิ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมจากการดําเนินการของ
โครงการซึ่งได้ควบคุมค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม (TSP) จากหม้อไอนํ้าทุกปล่องให้เป็นไปตามค่าการออกแบบและกําหนด
มาตรการในการติดตามตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายและตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากพ้ืนที่ในชุมชนตามทิศทางลม 
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ตารางที่ 5.12-3 คา่ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ กรณีคาดการณ์ผลกระทบจาก 
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 

รายละเอียด 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 41.04 101.44 3.07 
พิกัด 331400E 1723300N 331200E 1723200N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดสว่างวนาราม (A1) 10.87 71.27 0.32 
2. วัดสว่างอาราม (A2) 3.62 64.02 0.20 
3. วัดบัวขาว (A3) 16.55 76.95 0.50 
5. วัดสําโรง (A4) 12.21 72.61 0.54 
จุดสังเกตหลัก    
5: วัดบ้านหนองม่วง 14.37 74.77 0.29 
6: บ้านขามป้อม 11.59 71.99 0.22 
7: บ้านฮ่องแฮ 12.57 72.97 0.40 
8: รพ.สต.บ้านน้าํคํา 11.47 71.87 0.30 
9: วัดตู้แก้วสุวรรณาราม 9.56 69.96 0.18 
10: วัดราษฎร์บูรณะ 7.55 67.95 0.27 
11: บ้านดอกรักใหม่ 5.15 65.55 0.13 
12: บ้านเลิงแก 7.46 67.86 0.17 
13: วัดบ้านหัวช้าง 13.56 73.96 0.20 
14: โรงเรียนบ้านเขวาโคก 11.43 71.83 0.30 
15: วัดบ้านดอนดู่ 15.12 75.52 0.38 
16: รพ.สต.บ้านหนองส่วย 11.29 71.69 0.20 

มาตรฐาน 3201/ 571/ 
หมายเหตุ :  1/   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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รูปที่ 5.12-4 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2  เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง กรณีคาดการณ์ผลกระทบจาก 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 
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รูปที่ 5.12-5 เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2  เฉลี่ย 1 ปี กรณีคาดการณ์ผลกระทบจาก 

อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการในช่วงขายไฟ 
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5.13 ผลการศกึษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม  

 โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง 
จํากัด ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
ครอบคลุมพ้ืนที่/ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ังโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตปกครองของ 2 จังหวัด 3 
อําเภอ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า 
องค์การบริหารส่วนตําบลขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลโพนสูง อําเภอปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลกําแพง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ดําเนินการควบคู่
กับการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสํารวจ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งการจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อมูล รายละเอียด
โครงการและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ   

 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ–สังคมเป็นการพิจารณาด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลัก โดยนําข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวม ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็น
ระดับตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมท้ังจากการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการดําเนินกิจการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ มาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เพ่ือให้การประเมิน 
ผลกระทบมีความครบถ้วน ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน การประเมินแบ่งเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และด้านสังคม วิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 

5.13.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

 ระยะก่อสร้าง 

 ในระยะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน 
(ดําเนินการก่อสร้างพร้อมกับโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล) มีความต้องการแรงงานสูงสุดประมาณ 600  
คน/วัน จากนโยบายหลักของโครงการท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่ โดยการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ก่อน
เป็นอันดับแรก เพ่ือช่วยสนับสนุนด้านการจ้างงานในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งน้ี
ข้อมูลจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นกลุ่มตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 24-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 พบว่า ครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก 
ร้อยละ 6.0 และเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 62.7 กลุ่มคนในชุมชนเหล่าน้ีมีโอกาสเข้าทํางาน
กับโครงการตามความรู้ ความสามารถของตนเอง  

 ข้อมูลจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมระดับครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 4.3 และเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 23.2 ความต้องการแรงงานสูงสุด 600 
คนต่อวันในระยะก่อสร้าง ทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น ประมาณ 210,600 
บาทต่อวัน หรือประมาณ 83,397,600 บาทตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 18 เดือน (คิดจากอัตราค่าแรง
ขึ้นตํ่า 315 บาทต่อวัน: ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ฉบับที่ 9 เมื่อ 1 เมษายน 
2561) ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีอาชีพค้าขายมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มผู้บริโภค (จากแรงงานต่าง
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ถิ่นที่โครงการรับเข้ามาเน่ืองจากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรือเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน)  และจาก
ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นของแรงงานในพ้ืนที่  ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้ออุปกรณ์
และวัสดุภัณฑ์สําหรับการก่อสร้าง ที่โครงการให้ความสําคัญกับการจัดซื้อจากแหล่งจําหน่ายในท้องถิ่นเป็น
หลัก ทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น ในรูปของการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใน
ท้องถิ่น และการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่านร้านค้า ร้านอาหาร   

 ระยะดําเนินการ  

 ในช่วงดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความต้องการแรงงานท่ีมีความรู้ความชํานาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการจ้างงานในตําแหน่งต่างๆ สูงสุดประมาณ 103 คน (ในช่วงฤดูหีบอ้อย) 
และสูงสุด 134 คน ในช่วงปิดหีบ ซึ่งโครงการจะพิจารณารับ/จ้างพนักงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรกตาม
นโยบายของโครงการ ด้านการสร้างงานในพ้ืนที่และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งข้อมูลจากการสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือน พบว่ามีครัวเรือนประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เป็นอาชีพหลัก  
ร้อยละ 1.8 และเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 0.4 ตามลําดับ ดังน้ันการดําเนินการโครงการจะช่วยให้กลุ่มคน
เหล่าน้ีมีช่องทางเลือกในการทํางานในชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อเน่ืองถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยของพนักงาน นอกจากน้ียังส่งผลให้
หน่วยงานท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และนําไปจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐานต่างๆ ของท้องถิ่น เข่น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง 
สถานศึกษา และการให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น  

5.13.2 ผลกระทบด้านประชากร 

 ระยะก่อสร้าง  

 การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล คาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 600 คน (ดําเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน แม้โครงการมี
นโยบายหลักในการกําหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนลําดับแรก เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น ไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนงานต่างถิ่น กับคนในชุมชน แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างถิ่น 
ผู้รับเหมาต้องหาแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทดแทน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิกใน
ครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผล
ให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,350 คน ส่งผลให้ความหนาแน่น
ของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบในระยะส้ัน ช่วงดําเนินการ
ก่อสร้างเท่าน้ัน  

 ระยะดําเนินการ 

 ในระยะดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความต้องการแรงงาน/พนักงานสูงสุด 103 คน 
(ในช่วงฤดูหีบอ้อย) และ สูงสุด 134 คน (ในช่วงปิดหีบ) ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานจากท้องถิ่นที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการเข้าทํางานก่อนเป็นอันดับแรก จึงคาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร
จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ โครงการมีความจําเป็นต้องจ้าง
แรงงานต่างถิ่นเข้ามา ซึ่งแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 
1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษา
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เพ่ิมประมาณ 309 คน อาจทําให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เกิดการขยายตัวของชุมชนบ้าง
เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค โครงการได้มีการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการรวมถึงพนักงานได้อย่างเพียงพอ 
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบํารุงท้องถิ่น และ
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ จงึคาดว่าการดําเนินของโครงการจะส่งผลกระทบด้านประชากรในระดับน้อย  

5.13.3 ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

 สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถี
ชีวิตของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นํามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ
และสงัคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  

 ระยะก่อสร้าง 

 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ต้ังโครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ลักษณะสังคมของชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 
เป็นสังคมชนบท ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนอีสาน แม้จะมีการปรับเปลี่ยน
นําวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองเข้ามาบ้างเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ อาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน เน่ืองจากความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันระหว่างการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ความเจริญด้านสื่อต่างๆ ทําให้สามารถ
ติดต่อกับสังคมภายนอกชุมชนได้สะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีส่งผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน  ข้อมูลจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า ปัจจุบันในพ้ืนที่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหา
สังคมต่างๆ กล่าวคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผู้ระบุว่าประสบสูงสุด คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 41.7 และ
ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 31.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจราจร สําหรับปัญหาด้านสังคมที่ชุมชน
ประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 24.3 และปญัหาลักขโมย ร้อยละ 15.5  

 ในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการจะมีแรงงานก่อสร้างสูงสุดประมาณ 600 คน เข้าไปอยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ รวมระยะเวลาประมาณ 18 เดือน การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น (กรณีจําเป็นต้องรับแรงงานต่างถิ่น) 
อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลักขโมย ยาเสพติด และ
อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลง
จากเดิม ซึ่งทางโครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานโดยพิจารณาแรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็น
หลัก เพ่ือป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน แต่เน่ืองจากพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม โดยส่วนใหญ่มาจากความเช่ือและศาสนา ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็น
ศาสนาหลักของประเทศไทย แม้จะมีแรงงานต่างถิ่นที่มาจากต่างภูมิภาค ก็ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมของประชาชนในชุมชนมากนัก ในทางกลับกันแรงงานต่างถิ่นอาจได้รับการ
เผยแพร่และซึมซับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่นก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามประชาชนในพ้ืนที่ 
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ร้อยละ 32.4 มีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 ระยะดําเนินการ 

 ในระยะเปิดดําเนินการโครงการ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล จะก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการย้ายถิ่นภายหลังฤดูการ
ผลิตด้านการเกษตร ของคนในพ้ืนที่เพ่ือไปทํางานต่างถิ่น ซึ่งเป็นผลดีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
ประเด็นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครัวเรือน ซึ่งมีผลต่ออัตราการเกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุม เป็นต้น ในทางกลับกันการพัฒนาโครงการอาจมีส่วนให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือ
เพ่ิมปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลักขโมย อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือ
พฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังน้ันโครงการจึงมีมาตรการสนับสนุน
แรงงานในท้องถิ่นเข้าทํางานตามความรู้ความสามารถที่โรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก เพ่ือลดการย้ายถิ่นเข้า
มาของแรงงานต่างถิ่น นอกจากน้ีโครงการยังได้กําหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วมประเพณี
วัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงานเข้าร่วม
กิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการยอมรับ
ซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาวสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไป
ในระยะยาว 

5.14 ผลการศกึษาด้านความปลอดภัย  

 1) ระยะก่อสร้าง 

 การดําเนินการก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 18 เดือน (ดําเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโรงงานผลิตนํ้าตาล) โดยโครงการได้กําหนดมาตรการในการบริหารจัดการของผู้รับเหมาให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และเครื่องจักรที่ใช้ในการดําเนินการต้องมี
การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งกําหนดเป็นมาตรการในระยะ
ก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของการตรวจสอบเคร่ืองจักรที่ต้องสอดคล้องกับประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเร่ือง ชนิด และประเภทเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างที่ต้องตรวจ
รับรองประจําปี การตรวจสอบความปลอดภัยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในการก่อสร้างรวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย และเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมตลอดจนการ
จัดสวัสดิการในพ้ืนที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
พ.ศ. 2548 ทั้งในส่วนของน้ําสะอาดสําหรับด่ืม ห้องนํ้าและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน และสิง่จําเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล 
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 2) ระยะดําเนินการ 

  ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ในระยะดําเนินการของโครงการจะปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการทํางาน (Procedure Manual) เรื่อง การ
บริหารงานอาชีวอนามัย (Occupational Health Management) ที่บริษัทฯ ได้จัดทําเพ่ือการวางแผนการ
ดําเนินการ การวิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งในส่วนของการสํารวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
การจัดทําแผนการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ดําเนินการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมวิเคราะห์
ผลการตรวจสอบและติดตามแก้ไข จัดทํากลุ่มเสี่ยงสําหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง จัดทําแผนการ
ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจําปี ดําเนินการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการส่งผลการตรวจสุขภาพ 
นอกจากน้ี ยังกําหนดให้มีการเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยทําการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน อาทิ ระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี เป็นต้น เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดมาตรการของสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และ
ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 

5.15 ผลการศกึษาด้านสุขภาพ  

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการและเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการดําเนินโครงการต่าง ๆ น้ันอาจนํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
กําหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยเฉพาะในประชาชน 
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคม
อย่างไร เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการทํางาน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพ่ือหา
มาตรการรองรับที่เหมาะสมทั้งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะนําไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนใน
ชุมชน 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิต 
ไอนํ้าและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาลในช่วงฤดูหีบอ้อยและบางส่วนจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลมีการติดต้ังหม้อไอนํ้า 4 ชุด (ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด) และเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า 5 ชุด (ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด และ ขนาด 10 เมกะวัตต์ จํานวน 3 ชุด) 
เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า ทั้งน้ี ในการดําเนินงานผลิตไฟฟ้าจะใช้ชานอ้อยที่ได้จากโรงงาน 
ผลิตนํ้าตาลเป็นเช้ือเพลิงเพียงชนิดเดียวเท่าน้ัน  
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จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ีได้พิจารณาข้อห่วงกังวลจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
(PP1) รวมถึงข้อห่วงกังวลจากผลการสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็น
สุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทางการประเมิน 
ผลกระทบต่อสขุภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552) 

เมื่อพิจารณาแหล่งกําเนิดมลพิษที่สําคัญของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่าง
มีนัยสําคัญมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของหม้อไอนํ้า โดยมีมลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) รายละเอียดผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังตารางที่ 5.15-1 

ตารางที่ 5.15-1 มลพิษ สิ่งคกุคาม และผลกระทบต่อสุขภาพ 
มลพิษ สิ่งคุกคาม ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะถูกกรองบริเวณโพรงจมูก แล้วถูกร่างกายขับออก โดย
การไอ หรือจาม หรือปะปนมากับน้ํามูก ทําให้ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปในทางเดินหายใจ
ในส่วนท่ีลึกได้  

- สําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10 และ PM 2.5) ทําให้ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม 
และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กมาก ๆ 
จะสามารถเข้าไปได้ถึงระดับถุงลมได้ ทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นในถุงลม ซ่ึงจะทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนอากาศน้อยลง ทําให้หายใจส้ัน และหัวใจทํางานหนักมากข้ึน เพ่ือทดแทน
ปริมาณการแลกเปล่ียนก๊าซท่ีลดลง ย่ิงผู้ท่ีมีปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ
หืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ก็ย่ิงมีผลกระทบมากข้ึน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 

- ผลกระทบต่อร่างกายชนิดเฉียบพลัน เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน คือ แสบ
จมูก ไอ เจ็บคอ และมีอาการแสบตาร่วมด้วยได้ สําหรับผลกระทบต่อร่างกายชนิดเร้ือรัง 
อาจเกิดอาการหอบหืดและพังผืดในเนื้อปอดได้ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

- ปริมาณมลพิษท่ีปล่อยจะข้ึนอยู่กับชีวมวลและเทคโนโลยีท่ีใช้ แต่โดยท่ัวไปพืชชีวมวลจะ
ทําให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในปริมาณท่ีน้อยมาก เนื่องจากพืชมีส่วนประกอบของ
ธาตุกํามะถันในสดัส่วนท่ีน้อยมาก  

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ผลกระทบต่อร่างกาย
ชนิดเฉียบพลัน เช่น เกิดการระคายเคืองจมูก หลอดลม ตา ผิวหนัง ทําให้หายใจไม่สะดวก 
ไอ และมีเสมหะเพิ่มข้ึน เป็นต้น สําหรับผลกระทบต่อร่างกายชนิดเร้ือรัง เช่น ทําให้เกิด
ภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และเกิดพังผืดข้างในปอด 
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จากตารางข้างต้น พบว่า มลพิษทางอากาศส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ดังน้ันในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านมลพิษทางอากาศ บริษัทที่ปรึกษาจึงประเมินโอกาสในการรับสัมผัสมลพิษ
อากาศทางการหายใจเป็นหลัก และใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารหรือปัจจัย
คุกคามสุขภาพ (Exposure) ในเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) รายละเอียดวิธีการศึกษา 
มีดังน้ี 

1)  การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) : เป็นการ
ประเมินความเสี่ยงที่แสดงผลในเชิงตัวเลข โดยพิจารณาจากปริมาณสิ่งคุกคามและโอกาสในการได้รับสัมผัส 
สิ่งคุกคามสุขภาพตามวิถีการรับสัมผัส แล้วจึงคํานวณค่าความเส่ียงตามลักษณะอันตรายของสิ่งคุกคาม โดย
วิธีการคํานวณความเสี่ยงเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 

1.1)   การคํานวณค่าความเสี่ยงของสารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง : เป็นการคํานวณค่าความเสี่ยงในรูป 
Hazard Quotient (HQ) แสดงดังสมการการคํานวณ ดังน้ี  

HQ (หายใจ) = EC / RfC 

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

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีค่า RfC (IRIS, U.S. EPA) ให้ใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามประกาศ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

  นอกจากน้ี ในกรณีของการได้รับสัมผัสสารเคมีที่มีโอกาสการได้รับมากกว่า 1 ทาง (Route of 
Exposure) หรือกรณีที่มีงานวิจัยสนับสนุนในลักษณะการเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่มีความรุนแรงมากขึ้น
หากได้รับสารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ในเวลาเดียวกัน จะต้องนําผลของสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบใน
แต่ละทางหรือแต่ละสารเคมีมารวมกัน เพ่ือประเมินสัดส่วนความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI) ดังน้ี 

HI  =  HQ1 + HQ2 + HQ3+…HQn 

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

 HI    =  สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบรวม 

การแปลผลค่า HQ หรือ HI ดังน้ี 

  กรณีที่ 1 : ค่า HQ, HI > 1  หมายถึง   ปริมาณสารเคมี/มลพิษที่ร่างกายได้รับโดยเฉลี่ยอาจก่อ 
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

กรณีที่ 2 : ค่า HQ, HI ≤1  หมายถึง   อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากการได้รับสารเคมี 
มลพิษอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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1.2)   การคํานวณค่าความเสี่ยงของสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง : เป็นการคํานวณค่าความเสี่ยงในรูป 
Cancer risk คาํนวณได้จากสมการ ดังน้ี 

Cancer Risk (Inh) = IUR × EC 

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

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

 การประเมินความเสี่ยงรวม 

Total Cancer Risk    = ผลรวมของ Cancer Risk จากการรับสัมผัสช่องทาง
ได้รับสารช่องทางเดียว 

ทั้งน้ี การแปลผลค่า Cancer risk (อ้างอิง U.S. EPA, 1999) ดังน้ี 

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

ข) Cancer risk มีค่าอยู่ในช่วง 1 ในล้าน ถึง 1 ในหมื่น (10-6 ถึง 10-4) หมายถึง ความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็งจากการได้รับสารเคมี/มลพิษในระยะยาว อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (1 ถึง 100 คนต่อประชากร 
1 ล้านคน) 

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

2)  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณ 

2.1)  ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลให้เกิดผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองขนาดใหญ่
ประมาณ ร้อยละ 99 มักจะถูกกรองบริเวณโพรงจมูก แล้วถูกร่างกายขับออก โดยการไอ หรือจาม หรือปะปน
มากับนํ้ามูก ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในทางเดินหายใจในส่วนที่ลึกได้ สําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถ
เข้าสู่ทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กมาก ๆ จะสามารถเข้าไปได้ถึงระดับถุงลมได้ซึ่งฝุ่นละออง
ก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ ประสิทธิภาพในการทํางานของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองรวม (TSP) Hazard quotient 
(HQ) ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 5.15-2 พบว่า สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม พิจารณาอ้างอิงความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม โดยใช้ระดับอ้างอิง 
กรณีเฉียบพลัน (24 ช่ัวโมง) และค่าระดับอ้างอิงในกรณีเรื้อรัง (1 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โดยพิจารณา 
ผลการประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่า บริเวณจุดสังเกตหลัก  
มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลันอยู่ระหว่าง 0.3395-0.3417 และความเสี่ยงของการเกิด 
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ผลกระทบกรณีเรื้อรังมีค่าระหว่าง 0.0000-0.0005 ซึ่งสรุปได้ว่า ความเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ในระยะก่อสร้าง อยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ<1)  

ตารางท่ี 5.15-2 สัดส่วนความเส่ียง Hazard quotient จากการได้รับฝุ่นละอองรวม (TSP) ในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 
ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

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

จุดสังเกตหลัก 
1. วัดสว่างวนาราม 112.24 

 
0.3401 0.01 

 
0.0001 

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

มาตรฐาน ≤ 330 1/ ≤ 1 ≤ 100 1/ ≤ 1 
หมายเหตุ :  1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
    2/  HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษ  

        หรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา       :       บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 256 

2.2)  ระยะดําเนินการ 

เมื่อพิจารณาแหล่งกําเนิดมลพิษหลกัทางอากาศของโครงการ พบว่า เกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงของหม้อไอนํ้าทั้งในช่วงหีบอ้อยและช่วงขายไฟ โดยมีมลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) นอกจากน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีมาจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
และรถบรรทุกอ้อยของโรงงานผลิตนํ้าตาลซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน และพื้นที่ลานกองชานอ้อยและพื้นที่ลานกอง
ขี้เถ้าของโครงการ มาประเมินร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ รายละเอียดดังน้ี 

(1)  กรณีที่ 1 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการในช่วงหีบอ้อย ร่วมกับการ 
พ่นเขม่า ที่มีการเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จาํนวน 4 ชุด ตามข้อมูลอัตราการระบาย 

(2)  กรณีที่ 2 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการในช่วงขายไฟ ร่วมกับการ 
พ่นเขม่า ที่มีการเดินหม้อไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จาํนวน 1 ชุด ตามข้อมูลอัตราการระบาย 

เมื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศท่ี 1 ปี 
(ฝุ่นละอองรวม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ในระยะดําเนินการของโครงการ
แสดงดังตารางที่ 5.15-3 พบว่า ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจกรณีเร้ือรัง 
(1 ปี) ในช่วงหีบอ้อยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0131-0.0581 และในช่วงขายไฟ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0033-0.0130  
ซึ่งสรุปได้ว่าการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ
อยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HI<1)  
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ตารางท่ี 5.15-3 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) ต่อระบบทางเดินหายใจ เน่ืองจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ
โดยการรับสัมผัสมลพิษที่ 1 ปี 

รายละเอียด 
ค่าความเสี่ยงรวม (HI) 1/ ท่ี 1 ปี 

ช่วงหีบอ้อย  
(เดือนธันวาคม-มีนาคม) 

ช่วงขายไฟ  
(เดือนเมษายน-ตุลาคม) 

จุดสังเกตหลัก 
1. วัดสวา่งวนาราม (A1) 0.0318 0.0076 

2. วัดสวา่งอาราม (A2) 0.0192 0.0048 

3. วัดบัวขาว (A3) 0.0578 0.0122 

4. วัดสําโรง (A4) 0.0581 0.0130 

5. วัดบ้านหนองม่วง 0.0309 0.0072 

6. บ้านขามป้อม 0.0232 0.0054 

7. บ้านฮ่องแฮ 0.0427 0.0097 

8. รพ.สต.บ้านนํ้าคํา 0.0307 0.0074 

9. วัดตู้แกว้สวุรรณาราม 0.0174 0.0043 

10. วัดราษฎร์บรูณะ 0.0267 0.0066 

11. บ้านดอกรักใหม ่ 0.0131 0.0033 

12. บ้านเลิงแก 0.0165 0.0041 

13. วัดบา้นหวัช้าง 0.0205 0.0048 

14. โรงเรียนบ้านเขวาโคก 0.0347 0.0074 

15. วัดบา้นดอนดู ่ 0.0408 0.0093 

16. รพ.สต.บา้นหนองส่วย 0.0203 0.0048 

มาตรฐาน ≤ 1 ≤ 1 
หมายเหตุ  :  1/ ค่า HI = ผลรวมค่า HQ ของฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ที่มา :    บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

5.16   การประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสีย่ง  

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการดําเนินโครงการ บริษัทที่ปรึกษา
ได้ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เป็นแนวทางในการ
ประเมิน เพ่ือจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบ
ต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน  
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6. ร่างแผนปฎิบติัการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

6.1 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าจากชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งมีกําลังการผลิต
ติดต้ังเคร่ืองจักรสูงสุด 80 เมกะวัตต์ แต่กําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 60.6 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ 
ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และใช้เป็นแนวทางในการกํากับ ควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

2) ให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไป
กําหนดเป็นเงือนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติ 

3) ให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
หน่วยงานอนุญาตของโครงการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และจังหวัดร้อยเอ็ด ทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับ
โครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน ของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

4) ให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด มีการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจํา และมคีวามปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงที่มี 
การร้องเรียนจากชุมชนท่ีมีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ
จังหวัดร้อยเอ็ด ทราบทุกคร้ัง เพ่ือให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
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6) หากบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/
หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังน้ี 

6.1)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดลอ้ม
มากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ในกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป พร้อมกับจัดสําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6.2)   หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ
สาระสําคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่
เก่ียวข้อง ให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการ บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้อง
รีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และบนัทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

8) เมื่อโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีประสิทธิภาพคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบาย
สารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ตํ่ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

9) ถนนสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพ้ืนที่โครงการให้โครงการดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

10) กําหนดให้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็นเอกสาร 
พร้อมกับข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่ บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบท่ีสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด ต่อหน่วยงานของรัฐกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการ
ไว้ 2 ครั้งต่อปี โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายใน
เดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 
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6.2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด มีกําลังการผลิตติดต้ังเครื่องจักร
สูงสุด 80 เมกะวัตต์ แต่กําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 60.6 เมกะวัตต์ ได้จัดทํามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 6-1 
ถึงตารางที่ 6-4 โดยสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อคิดเห็น 
ที่ได้จากการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรูปแบบการนําเสนอประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติ มีทั้งสิ้น 13 แผน ได้แก่ 

 1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 

 2) แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง 
 3) แผนปฏิบัติการด้านการใช้นํ้า 
 4) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคณุภาพนํ้าผิวดิน 

 5) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาและคณุภาพนํ้าใต้ดิน 

 6) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม 

 7) แผนปฏิบัติการด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 

 8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 

 9) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 10) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 12) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

 13) แผนปฏิบัติการด้านด้านพ้ืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 
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ตารางที่ 6-1 ร่างมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการท่ัวไป 1) ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าจากชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด ซ่ึงมีกําลังการผลิตติดต้ังเคร่ืองจักรสูงสุด 80 เมกะวัตต์ แต่กําลัง
การผลิตสูงสุดท่ีสามารถผลิตได้ เท่ากับ 60.6 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ ตําบล
โนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และใช้เป็นแนวทางในการ
กํากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) ให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง 
และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) ให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
หน่วยงานอนุญาตของโครงการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สําหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคม
อุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-1 (ต่อ) ร่างมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  มาตรการท่ัวไป  
    (ต่อ) 
 

4) ให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบ
หล่อเย็นให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจํา และมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) กรณี ท่ีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมถึงท่ีมีการร้องเรียนจากชุมชนท่ีมีเหตุมาจากการดําเนิน
โครงการ ให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเร็ว และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดร้อยเอ็ด ทราบทุกครั้ง 
เพ่ือให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) หากบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีในการอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังนี้ 
6.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการท่ีกําหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับจัดสําเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นท่ีรับจดแจ้งไว้แจ้งสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-1 (ต่อ) ร่างมาตรการทั่วไป โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  มาตรการท่ัวไป  
    (ต่อ) 

6.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
กระทบต่อสาระสําคัญ  ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบก่อน
การดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) กรณีท่ีมีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการ บริษัท น้ําตาล 
บ้านโป่ง จํากัด ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และบันทึกเป็นรายงาน 
ไว้ด้วย 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

 
 
 
 
 

8) เม่ือโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีประสิทธิภาพคงตัว (Steady State) แล้ว
พบว่าการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าท่ีตํ่ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าว 
เป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมทราบโดยเร็ว 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9)  ถนนสาธารณประโยชน์ท่ีพาดผ่านพ้ืนท่ีโครงการให้โครงการดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) กําหนดให้บริษัทน้ําตาลบ้านโป่ง จํากัดเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการเป็นเอกสารพร้อมกับข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีบันทึกบน
อุปกรณ์ตามรูปแบบท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกําหนดต่อหน่วยงานของรัฐกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
มาตรการไว้ 2 คร้ังต่อปีโดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของ
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือนกรกฎาคมและเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพืน้ท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาํเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 



-218- 

ตารางที่ 6-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง 1) โครงการต้องตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซ่ึงต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องและใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพ้ืน
ท่ีต้ังโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2. ทรัพยากรดิน 1) การก่อสร้างท่ีมีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้างโครงการจะต้องอัดชั้นดินให้แน่น
ราบเรียบป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณ
ภายนอกโครงการโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ดาดคอนกรีต ปลูกหญ้าคลุม หรือบดอัดดินให้แน่นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการแนว
ริมคลองหรือทางน้ําเพ่ือป้องกันการเกิดการทับถมของตะกอนโครงการท่ีมี
การกัดเซาะของน้ําได้ง่ายเช่น ทางนํ้าไหลบ่าท่ีผ่านพ้ืนท่ี 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดทํารางระบายน้ําและบ่อตกตะกอนเพ่ือระบายนํ้าฝนและป้องกันดิน
ตกตะกอนไหลลงสู่แหล่งน้ํา 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดแนวอาคารให้มีระยะถอยร่นห่างจากถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ .ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ .ศ . 2522 เนื่ องจากถนนหรือทาง
สาธารณประโยชน์มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร โครงการกําหนดให้มีแนว
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร  

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



-219- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําในพ้ืนท่ีก่อสร้างท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพ้ืนท่ี
ท่ีมีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 คร้ังต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้น
ช่วงท่ีมีฝนตก 

- ถนนเข้า-ออกพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกท่ีออกจากพื้นท่ีก่อสร้าง เพ่ือป้องกันเศษดิน 
เศษหินและทรายท่ีอาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน 

- ถนนเข้า-ออกพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเคร่ืองยนต์/เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ท่ีระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของ
แต่ละเคร่ืองจักร) 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ควบคุมมิให้มีการกําจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดฝุ่นละออง และ
การเกิดอุบัติเหตุ 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุท่ีบรรทุกอยู่ 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสําหรับคนงานท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างให้เพียงพอ 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) ทําความสะอาดและปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ในฤดูฝนให้ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกคร้ัง  พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 
 
 

 
 
 

   



-220- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ระดับเสียงท่ัวไป 1) กิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดําเนินการ
เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และครอบหู 
ลดเสียงสําหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับเสียงดัง
มากกว่า 85 เดซิเบล(เอ)ข้ึนไป 

พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพ้ืนท่ี
ท่ีมีระดับเสียงดังตามการจําแนกพ้ืนท่ีเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเก่ียวกับกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการก่อนการก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียง
อย่างเคร่งครัด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) กําหนดแผนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองจักรท่ีมีเสียง
ดังทํางานในเวลาพร้อมกัน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการเข้าพบปะชุมชนอย่างสมํ่าเสมอตอลด
ระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือสอบถามถึงผลกระทบด้านเสียงท่ีได้รับจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการพร้อมท้ังหาแนวทางในการกําหนดมาตรการลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพ้ืนท่ี
ท่ีมีระดับเสียงดังตามการจําแนกพ้ืนท่ีเสียง โดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน
การทํางาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) จัดทํารั้วชั่วคราวรอบอาณาเขตก่อสร้างเพ่ือลดระดับเสียงรบกวนจากการ
ก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 

   



-221- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. น้ําใช้ 1) กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ําใช้สําหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ําด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะให้
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอโดยไม่รบกวนแหล่งน้ําด่ืม-น้ําใช้ของชุมชน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6. อทุกวิทยาน้ําผิวดิน 
และคุณภาพน้ําผิวดิน 

1) กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมสุขาชั่วคราวที่ ถูกหลักสุขาภิบาลท้ัง
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เพียงพอกับจํานวนคนงานก่อสร้างตามท่ีกฎหมาย
กําหนด อย่างน้อย 15 คนต่อ 1 ห้อง  

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) จัดเตรียมระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพ่ือบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดจากคนงาน
ก่อสร้างสํานักงานชั่วคราว ห้องน้ําและห้องส้วม และจัดให้มีบ่อพักน้ําท้ิงให้
สามารถกักเก็บน้ําท้ิงได้อย่างน้อย 1 วัน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 

3) ส่งสิ่งปฏิกูลจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปให้กับหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการรับไปกําจัด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีพ้ืนท่ีสําหรับการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองจักร และล้อรถในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และรวบรวมน้ําเสียลงสู่บ่อดักตะกอน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดให้มีบ่อตกตะกอน จํานวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร เชื่อม
กับบ่อพักน้ําท้ิงขนาดรองรับไม่น้อยกว่า 1 วัน และตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง
ก่อนนําน้ํากลับไปใช้ใหม่ ในการฉีดพรมพ้ืนท่ีก่อสร้างและถนนเข้า-ออก  
เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองท่ีเกิดข้ึน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7. ด้านอุทกวิทยา 
   และคุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) ห้ามสูบน้ําใต้ดินภายในพ้ืนท่ีโครงการมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 
 
 

   



-222- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. การคมนาคม 
 

1) กําหนดให้รถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปกคลุม 
ส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการล่วงหล่นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดระบบทิศทางการจราจรในพ้ืนท่ีก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้ารักษาความ
ปลอดภัยในการอํานวยความสะดวกและดูแลรถท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) วางแผนเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านชุมชนให้
มากท่ีสุด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เคร่ืองจักรท่ีมีขนาดใหญ่ เข้าสู่ พ้ืนท่ี
โครงการโดยในการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับตํารวจ
ทางหลวง และตํารวจจากสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การจราจร 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 
15.00-17.00 น.) เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) อบรมพนักงานขับรถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของพ้ืนผิวจราจร 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9. การระบายน้ํา และ
ป้องกันน้ําท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายนํ้าชั่วคราวรอบพื้นท่ีโครงการในแนวเดียวกับท่ีจะสร้าง
ระบบระบายน้ําถาวร เพ่ือรวบรวมน้ําฝนท่ีตกลงในพ้ืนท่ีเข้าสู่บ่อหน่วงน้ําฝน
ของโรงงานผลิตน้ําตาลต่อไป   

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ออกแบบให้มีระบบแยกน้ําฝนปนเปื้อนและน้าํฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน - พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีตะแกรงดักขยะท่ีอาจปะปนมากับน้ําฝนก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น้ําฝน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้มีบ่อตกตะกอนดินและทรายท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพ่ือ
ป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. การระบายน้ํา และ
ป้องกันน้ําท่วม (ต่อ) 

5) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ําเม่ือพบการ
สะสม 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายนํ้าเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบ
การจัดวางวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ําไหลหรือรางระบายนํ้า 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

10. การจัดการของเสีย 
 

1) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร 
แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ มูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียก พร้อมฝาปิด
มิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ี
เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยรวบรวมขยะดังกล่าวไป
จัดเก็บในพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ก่อนนําไป
จัดเก็บในพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะของโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับมูลฝอยแห้ง  
(เศษวัสดุหรือของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง) ท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ให้
พิจารณานํากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้กับหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะ สําหรับมูลฝอยเปียกท่ีย่อยสลายได้ เพ่ือนําไปทํา 
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ซ่ึงจะนําไปใช้ในแปลงสาธิตปลูกอ้อยหรือพ้ืนท่ีสีเขียวของ
บริษัท 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วไว้ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อาชีวอนามัยและ 
   ความปลอดภัย 

1) พิจารณาข้อกําหนด/เงื่อนไขด้านความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงการ
อบรมให้ความรู้และการใช้ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงานของบริษัทผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง 
รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2559 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมากําหนดให้พิจารณาจากการจัดทําแผนงานด้าน
ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างว่าสอดคล้องตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจัดทําแผนงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงาน
ก่อสร้าง  พ.ศ. 2552 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้โครงการ/ผู้รับเหมา จัดทําระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
ในการก่อสร้าง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 

5) กําหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยทําร้ัวสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ท่ีม่ันคงแข็งแรง
ไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน 
และจดัทําป้าย“เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) กําหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดทํารั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุท่ี
เหมาะสม และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลา
กลางคืนให้มีสญัญาณไฟสีส้มตลอดเวลา 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัย  
     (ต่อ) 

7) ห้ามนายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงอนุญาตหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างเข้าพัก
อาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างนั้น เว้นแต่
นายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงจะได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากวิศวกร และให้เก็บหนังสือแสดงความ
เห็นชอบนั้นไว้ ณ ท่ีก่อสร้าง เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้และ
ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการนั้นตลอดเวลา 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) ในกรณีท่ีมีทางร่วมหรือทางแยกในเขตก่อสร้าง ให้ติดต้ังป้ายเคร่ืองหมาย
เตือนหรือเคร่ืองหมายบังคับเพ่ือแสดงว่าข้างหน้าเป็นทางร่วมหรือทางแยก
บริเวณทางขนส่งท่ีเลี้ยวโค้งหรือหักมุม โดยติดต้ังกระจกนูนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรืออุปกรณ์อ่ืน เพ่ือให้ลูกจ้างและ 
ผู้ขับข่ียานพาหนะท่ีกําลังสวนทางมามองเห็นได้สะดวก 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) นายจ้าง/บริษัทผู้ รับเหมาต้องดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีทํางานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเร่ืองกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
พ.ศ. 2554 ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการ
ตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) กําหนดให้มีการติดต้ังป้ายท่ีบ่งชี้ แสดงการก่อสร้างและติดแสดงไว้ท่ีทางเข้า
สถานท่ีก่อสร้างเพ่ือให้ทราบว่า “พ้ืนท่ีนี้เป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างและเด็กท่ีมีอายุ 
ตํ่ากว่า 18 ปี ผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องห้ามเข้า”โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ  
ชื่อนิติบุคคลท่ีเป็นเจ้าของโครงการ ชื่อนิติบุคคลท่ีดําเนินการก่อสร้างและ
ใบอนุญาตก่อสร้างเลขท่ี ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ วิศวกรท่ี 
ควบคุมงาน วิธีการท่ีติดต่อหากมีเหตุร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จาํกัด 

  
 

   



-226- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัย  
     (ต่อ) 

11) การเคลื่อนย้าย/การลําเลียงวัสดุ/การจัดเก็บวัสดุและการกําจัดวัสดุท่ีใช้ใน
สถานที่ก่อสร้าง  บริษัทผู้ รับเหมาจะต้องระบุรายละเอียดในแผนงาน
ก่อสร้าง และต้องกําหนดแผนเพ่ือเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมท้ังต้องปฏิบัติ
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีกองเก็บวัสดุหรือ
บริเวณท่ีกําลังทําการขนส่งวัสดุ /เส้นทางท่ีใช้ในการส่ง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12) ติดต้ังป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพ่ือความปลอดภัย เช่น ให้
ระวัง ห้ามเข้า ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้
เคร่ืองหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 13) จัดให้มีสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอสําหรับใช้ในการปฐม
พยาบาลมีแผนเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พ้ืนท่ี
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง 
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยท่ีใกล้ท่ีสดุไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ
ท่ีเข้า-ออกเขตสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการ
เข้าทํางานของคนงานให้ปฏิบัติเพ่ือป้องกันห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะ
ท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 15) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขต
ก่อสร้างท่ีเหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ พร้อมท้ังจัดหา
ป้ายแนะนํา ป้ายเตือน หรือสัญญาณเตือนท่ีเหมาะสม หรือเขียนเป็นผัง
จราจรไว้ใช้ในโครงการก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 

   



-227- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัย  
     (ต่อ) 

16) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ และขยะไม่ให้กีดขวาง
การทํางาน มีความปลอดภัยโดยเศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ และขยะต่าง ๆ ซ่ึง
เกิดจากการก่อสร้างอาคาร ต้องรวบรวมและขนย้ายออกไป หรือเก็บรวม
กองให้เรียบร้อย โดยต้องไม่กองไว้ในลักษณะซ่ึงอาจเกิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อ่ืนและห้ามทําลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะด้วยการเผาใน
อาคาร หรือการเผาในหน่วยงานก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

17) จัดให้มีห้องน้ํา-ห้องส้วมให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแก่ผู้ปฏิบัติงานติดต้ังไว้ใน
ท่ีซ่ึงใกล้กับแหล่งปฏิบัติงาน  และต้องจัดให้มีน้ําด่ืมท่ีสะอาดและพอเพียง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดให้มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวก ซักล้าง การเปลี่ยน
เสื้อผ้า น้ําด่ืม และสิง่อํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 18) การป้องกันอัคคี ภัยในงานก่อสร้างให้บริษัทผู้ รับเหมาดําเนินการให้
สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกําหนดให้ใน
พ้ืนท่ีเสี่ยงต้องจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 
1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมี
อย่างน้อย 1 เคร่ือง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 19) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยกําหนดให้แบบฟอร์ม
การรายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติสว่นตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง กรุ๊ปเลือกวัน เดือน ปี ท่ีประสบอุบัติเหตุ  สถานท่ี
ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์  อุบัติเหตุเกิดข้ึนได้อย่างไร สาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทาง 
แก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และ
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกบัอุบัติเหตุนั้น 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

     



-228- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัย  
      (ต่อ) 

20) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเกี่ยวกับความ 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งท่ีมีความเสี่ยงท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือเตือนให้ผู้ ท่ี เกี่ยวข้อง
ระมัดระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ชี้ให้เห็นถึงอันตราย รวมท้ังจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความ
ปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

21) กํ าหนดใน พ้ืน ท่ีก่อส ร้างต้องมี เวชภัณ ฑ์  เค ร่ืองมือ  ห้องพยาบาล 
ยานพาหนะ และแพทย์ พยาบาลประจําในหน่วยงานก่อสร้างตามกฎหมาย
กําหนดไว้ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 22) ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนดําเนินงานทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและเครื่องจักร 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในท้องถ่ินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้า
ทํางานเป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาทํางานในตําแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้
แรงงานจากท่ีอ่ืนและผู้รับเหมาต้องทําการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้า
ทํางาน รวมท้ังจัดทําประวัติแรงงาน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
และหากมีการร้องเรียนทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาแนวทาง 
แก้ไขทันทีหากพบว่าเป็นจริงตามท่ีร้องเรียนและแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึง
ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

 3) ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไข
ทันทีหากพบว่าเป็นจริงตามท่ีร้องเรียน และแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึง
ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดยทันที ตามผังการดําเนินการรับข้อ
ร้องเรียน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  -  -   



-229- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศรษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

4) กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องรวมท้ังกํากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกท่ีดินของบุคคลอ่ืน
โดยเด็ดขาด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานของบริษัทก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น  
ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการกําหนดกฎระเบียบ 
และการลงโทษท่ีชัดเจน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยและการทะเลาะ
วิวาท ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบข้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีตํารวจในพ้ืนท่ีอย่างเป็นระบบ
ตามระเบียบของทางราชการของทางราชการเพื่อร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชว่งก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) ร่วมมือกับสถานีตํารวจบ้านบัวขาวในการตรวจค้นสารเสพติดเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามผู้ท่ีกระทําความผิด 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้นโดยกําหนดให้ดําเนินการ
ภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งท่ีมีการปรับ
หรือแต่งต้ังคณะกรรมการฯ อีกคร้ัง 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคร้ังต้องทําจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-230- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

11) กําหนดให้มีการดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมท่ีคล้ายคลึง
กัน เพ่ือให้เห็นสภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีแท้จริง และตอบข้อสงสัย
เพ่ือคลายข้อวิตกกังวล โดยเน้นการสื่อสารสองทาง เพ่ือเปิดโอกาสในการ
สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับปรุง/พัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ย่ังยืนควบคู่กับการพัฒนาโครงการต่อไป 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) จัด ต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA 
Monitoring Committee) เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน 
กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถ่ิน และผู้แทนจากโครงการ 
โดยกําหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการฯ ท้ังหมด โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 ก) ผู้แทนภาคประชาชน ไม่รวมผู้นํ าชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่า 32 คน  
มาจากการสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบท่ีต้ัง
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด ประกอบด้วย 
(ก) เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ 

 หมู่ท่ี 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 2บ้านบักตู้ 
 หมู่ท่ี 3 บ้านน้ําคํา    หมู่ท่ี 4 บ้านฮ่องแฮ  
หมู่ท่ี 5 บ้านส้มโฮง หมู่ท่ี 6 บ้านหัวช้าง 
 หมู่ท่ี 7 บ้านโนน     หมู่ท่ี 8 บ้านสวายโดด 
 หมู่ท่ี 9 บ้านดูน หมู่ท่ี 10 บ้านโนนตาแสง 
 หมู่ท่ี 11 บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 12 บ้านพยอม 
 หมู่ท่ี 13 บ้านโนนใหม่ หมู่ท่ี 14 บ้านโนนสวรรค์ 
 หมู่ท่ี 15 บ้านเลิงแก หมู่ท่ี 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

(ข) เทศบาลตําบลโพนสูง 
 หมู่ท่ี 5 บ้านโคกก่อง  
(ค) องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว 

 หมู่ท่ี 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5 บ้านดอนดู่ 
 หมู่ท่ี 6 บ้านบัวขาว  หมู่ท่ี 7บ้านเขวาโคก 
 หมู่ท่ี 8 บ้านเขวาทุ่ง หมู่ท่ี 16บ้านบัวขาว 
 หมู่ท่ี 17 บ้านเขวาพัฒนา  

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (ง) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า 
 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองส่วย  

(จ) องค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บ้านข้ามป้อม   

   

 (ฉ) องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
 หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอ่าง หมู่ท่ี 2 บ้านดอกรักใหญ่ 
 หมู่ท่ี 9 บ้านดอกรักใหม่ หมู่ท่ี 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 

(ช) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 
 หมู่ท่ี 2 บ้านหนองไผ่ลุ่ม  

(ซ) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา 
 หมู่ท่ี 12บ้านศรีนครเตา  

   

 ข) กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถ่ิน ประกอบด้วยตัวแทน 7 
หน่วยงาน ได้แก่ 
(ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(ข) นายอําเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 
(ค) นายอําเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
(ง) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(จ) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฉ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ช) สํานักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

ค) ผู้แทนโครงการท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายผลิต ตัวแทนฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและตัวแทนฝ่ายสํานักงานและบุคคล
ดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน 1 ตําแหน่ง รองประธาน 1 ตําแหน่ง 
และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตําแหน่ง จากน้ันให้ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 17) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลท่ีจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
ก)  ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
ข)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ค)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ง)  ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 จ)  สําหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงาน
ราชการต้องเป็นผู้ท่ีไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท น้ําตาล
บ้านโป่ง จํากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติทํางานอยูภายใต้บริษัท 
น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

   

 18) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ - ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด  ก)  กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ

การประกาศแต่งต้ังและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งต้ังให้ เป็น
กรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

 ข)  เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งต้ัง
กรรมการข้ึนมาใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับการสรรหาหรือ
แต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ีแต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับต้ังแต่วันท่ีกรรมการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระนั้น 

   



-233- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

ค)  กรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาหรือ
แต่งต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันท่ี
กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งต้ัง ให้ดํารง
ตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึง 
ตนแทน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 ง)  กรณีวาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อย
กว่า 90 วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งท่ี
ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

   

 (ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
(ง) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะ

มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี หรือ
หย่อนความสามารถ 

(จ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(ฉ) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เคยได้รับ

โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทความผิดฐานหม่ินประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

   

 19) อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee)มีดังนี้ 
ก)  กํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

ข)  สํารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 ค)  ให้ข้อมูล คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การดําเนินงานของ
โครงการ มีความรอบคอบมากท่ีสุด และร่วมปรึกษาหารือ กําหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

   

 ง)  ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพ ร่/
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดงความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   

 จ)  เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใดๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 ฉ)  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือความสมานฉันท์ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

   

 20) การปรับปรุงระเบียบหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เงื่อนไข คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ 
และวิ ธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียดการดําเนินงานของ
คณะกรรมการรวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายอาจมีการปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ท้ังนี้ 
ให้ข้ึนกับมติคณะกรรมการฯ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 21) ความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ 
ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หาก
พบว่ามีความจําเป็น เร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนดเวลาปกติได้ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ท้ังหมด 

- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

22) การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

-ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

13. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน 

1) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ โดยเฉพาะ
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและชัดเจนรวมท้ังเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ โดยแจ้งให้ชุมชนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนทําการก่อสร้าง 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) แจ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดําเนินการทราบถึงช่องทางการร้องเรียนและ
มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียน โดยแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองท้องถ่ิน  
ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้างและแจ้งความก้าวหน้า
ของการดําเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน  
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมท้ังจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนท่ี
เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพ้ืนท่ีต้ังโครงการและชุมชน เพ่ือนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการโดยระบุข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเช่นชื่อโครงการ
แผนการก่อสร้างโครงการบ ริษัทผู้ รับ เหมาบริ ษัท เจ้าของโครงการ 
ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

  
 
 

   



-236- 

ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

 

1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
โดยดําเนินการ เช่น จัดหาน้ําด่ืมท่ีสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงาน
ก่อสร้าง การจัดการของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุพาหะของโรค 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการ
จัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมท้ัง
จัดเตรียมหรือประสานงานกับโรงงานผลิตน้ําตาล ให้จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้
ประจําตลอดเวลาสําหรับเคลื่อนย้ายผูไ้ด้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมายหากมีการใช้แรงงานต่าง
ด้าวท่ีถูกกฎหมายให้จัดทําประวัติทะเบียนของคนงานต่างด้าว พร้อมท้ัง
ประสานงานเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สาธารณสุขจังหวัด 
รวมถึงให้พิจารณาข้อมูลทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน 

- พ้ืนท่ีกอ่สร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5) ประสานงานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
เครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) แจ้งจํานวนและภูมิลําเนาของแรงงานก่อสร่างเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้า
ระวังโรคต่างๆ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านสุขภาพในกรณี
เกิดการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถ่ินในการอบรมให้สุขศึกษา
เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล โรคติดต่อและการดูแลป้องกันอันตรายแก่
แรงงานก่อสร้างทุกระดับ 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

15. พ้ืนท่ีสีเขียว 
และสุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ 11.63 ไร่ (ร้อยละ 13.94 ของพื้นท่ี
โครงการ)แสดงดังรูปท่ี 1ซ่ึงจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพ้ืนท่ี
โครงการ ไม้ยืนต้นท่ีนํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น 
ต้นข้ีเหล็ก อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ เป็นต้นโดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้น 
เรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพ่ือดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบํารุงปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธ์ุไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 

หมายเหตุ :  บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้างและกํากับดูแล
บริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เก่ียวขอ้งกับการรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางที่ 6-3 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด  
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ     
1.1 การควบคุมอัตราการ

ระบายมลพิษทาง 
ปล่องระบายอากาศ 

1)  ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ กรณีท่ีใช้
ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง(ท่ีสภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry 
basis) มีคา่ควบคุมแต่ละปล่องหม้อไอน้ํา กรณีเดินเคร่ืองปกติ ดังนี้ 

- หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4 - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (1.1) หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 85 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการ

ระบาย 5.86 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 15.56 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (อัตรา

การระบาย 3.61 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

   

 
 

2)  กําหนดให้ทําการพ่นเขม่า (Soot Blow) วันละ 2 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที 
โดยใช้ไอน้ําควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย
อากาศ (ท่ีสภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry basis) มีค่า
ควบคุมแต่ละปล่องหม้อไอน้ํา กรณีเดินเคร่ืองพ่นเขม่า ดังนี้ 

- หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4 - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (2.1) หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 110 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 7.58 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

   

 3)  ติดต้ังระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษจากปล่องอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Emission Monitoring : CEMs) ปล่อง 1-4 

- หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4 - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4)  ควบคุมค่าความชื้นของเชื้อเพลิงในการป้อนเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอน้ําไม่เกินร้อยละ 55 หากพบว่าค่าความชื้นของชานอ้อยท่ีมี
ค่าสูงกว่าท่ีกําหนดโครงการจะดําเนินการประสานงานกับโรงงานผลิต
น้ําตาลในการควบคุมการผลิตในข้ันตอนการหีบอ้อยในการควบคุมค่า
ความชื้นให้เป็นไปตามค่าควบคุมเพ่ือลดความชื้นของชานอ้อย และ
กําหนดให้มีการตรวจสอบอุณหภูมิการเผาไหม้ชานอ้อยทุกชั่วโมง 

- หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4 - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 

5)  จัดทําวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเคร่ืองโดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อมบํารุงรักษาระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ 

- ระบบบําบัดมลพิษ   
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6)  จัด ทําแผนบํ า รุงเชิ งป้ องกัน  (Preventive Maintenance Program)  
หม้อไอน้ํา ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบทุกส่วน 
เพ่ือคงประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ โดยก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุดและลดความเสี่ยงท่ีอุปกรณ์ดังกล่าวจะชํารุดเสียหาย
ในระหว่างการผลิต 

- ระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7)  หาก ESP ใดขัดข้องจนประสิทธิภาพลดลง โครงการต้องลดกําลังการผลิต
ของหม้อไอนํ้า (Boiler) เพ่ือควบคุมการระบายฝุ่นไม่ให้เกินค่าท่ีกําหนด 
แต่ถ้า ESP เกิดขัดข้องจนไม่สามารถทํางานได้ท้ังระบบ โครงการต้องหยุด
เดินระบบหม้อไอน้ํา โดยการหยุดป้อนชานอ้อยเข้าห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอน้ํา 

- ระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8)  จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ท่ีจําเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศให้มีจํานวนเพียงพอเพ่ือใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เม่ือระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศขัดข้องได้ทันที 

- ระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9)  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ  สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติงานประจําและหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(พ.ศ. 2545) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินเคร่ืองของโครงการเพ่ือให้พนักงานเดิน
เคร่ืองใช้เป็นแนวทางในการทํางาน 

- ระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 

11) ทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศปีละ  
1 คร้ัง โดยการเก็บตัวอย่างอากาศก่อนผ่านการบําบัดและหลังการบําบัด
คํานวณประสิทธิภาพของการบําบัด 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) จัดทําเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกรณีระบบควบคุม
มลพิษขัดข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดดําเนินการ เพ่ือสามารถควบคุม
และเฝ้าระวังการเดินเครื่องให้มีค่าคุณภาพอากาศท่ีระบายออกปล่อง
อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตลอดเวลา 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

 13) ในกรณีระบบควบคุมมลพิษมีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง จนอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ จะต้องหยุดการดําเนินการ พร้อมท้ัง
รีบปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทํางานได้ตามปกติโดยเร่งด่วน 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหม้อไอนํ้าเกินเกณฑ์
มาตรฐานให้ทําการค้นหาสาเหตุและแก้ไขให้แล้วเสร็จ จากนั้นให้ทําการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหม้อไอน้ําเพ่ือเป็นการยืนยันความ 
สําเร็จในการแก้ไขปัญหาให้สามารถควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษ
ทางอากาศอยู่ในเกณฑ์กําหนด 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

1.2 พ้ืนท่ีเก็บเถ้าและการ 
     ขนส่งเถ้า 

1) ป้องกันไม่ให้เถ้า (Ash) ฟุ้งกระจายในระหว่างขนถ่ายไปยังพ้ืนท่ีลานกอง
ข้ีเถ้า (Ash Dumping Area) 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) พ้ืนท่ีลานกองเถ้าต้องใช้น้ําฉีดโดยรอบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของเถ้า
อย่างน้อย 2 คร้ัง/วัน 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กรณีท่ีเถ้าแห้งเกิดการฟุ้งกระจายให้ทําการฉีดพ่นน้ําให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ี
อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอเป็นประจําเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
จากเถ้า 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้มีการตรวจสอบระบบดักเถ้าด้วยน้ําอยู่เสมอ เพ่ือลดการ
ฟุ้งกระจายของเถ้าจากห้องเผาไหม้ 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) กําหนดให้มีการตักเถ้าจากบ่อดักน้ําชะขี้เถ้าไปกองเก็บบริเวณพ้ืนท่ีลาน
กองข้ีเถ้าอย่างสมํ่าเสมอ 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

     



-241- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 พ้ืนท่ีเก็บเถ้าและการ 
     ขนส่งเถ้า (ต่อ) 

6) รถบรรทุกท่ีเข้ามารับขนเถ้าต้องมีวัสดุรองพ้ืนท่ีบรรทุก มีกรุแผงข้างและ
ฝาท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายและตก
หล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าชั่งน้ําหนักรถเปล่าท่ีห้องชั่ง แล้วนํา
รถเข้ามารับเถ้า ณ จุดท่ีโครงการกําหนด ตรวจสอบความเรียบร้อยในการ
บรรทุก โดยไม่ให้มีจุดร่ัวไหลของเถ้าออกจากรถ จากนั้นชั่งน้ําหนักรถอีก
คร้ังและบันทึกปริมาณเถ้าท่ีขนออกไป 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดเพื่อกวาดเศษเถ้าท่ีตกบนพ้ืนบริเวณปล่อง
หม้อไอน้ําเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้าวันละ 1 คร้ัง 

- ระบบบําบัดมลพิษ 
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) พนักงานท่ีปฏิบัติงานต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ติดต้ังถุงลม (Wind Sock) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสังเกตทิศทาง
การพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากเถ้า 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ติดต้ังตาข่ายความสูง 3 เมตรหรือวัสดุอ่ืนๆ เช่น windbreak/โครงเหล็ก
ติดต้ังตาข่าย เป็นต้นล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้าโดยกองเถ้าสูง 2 เมตร 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากลานกองเถ้า 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองเถ้า โดยเร่ิมดําเนินการปลูกต้ังแต่ในระยะ
ก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟันปลา 
เพ่ือสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ เช่น 
ต้นข้ีเหล็ก อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 
 
 

   



-242- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 การควบคุมการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นจาก 
การลําเลียงชานอ้อย 

1) ระบบสายพานลําเลียงท่ีใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบเพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองท่ีเกิดข้ึนระหว่างการลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังพ้ืนท่ี
ลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคุลมตลอดแนว 

- ระบบลําเลียงชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีระบบสายพานลําเลียงชานอ้อยแบบปิดเข้าสู่หม้อไอน้ําและ
สายพานลําเลียงไปยังพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมี
หลังคาปกคุลมตลอดแนว 

- ระบบลําเลียงชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีท่อ (Chute) ต่อจากปลายสายพานลําเลียงลงมายังสถานท่ีเก็บชาน
อ้อยแบบมีหลังคาปกคุลมในพ้ืนท่ีอาคาร 

- ระบบลําเลียงชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ใช้รถตักหรือรถดันกองชานอ้อยให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยกอง
ชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

- ระบบลําเลียงชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อน
ช่วงหีบอ้อยเป็นประจําทุกปี 

- ระบบลําเลียงชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

1.4 การควบคุมการ 
ฟุ้งกระจายจากพ้ืนท่ี 
เก็บชานอ้อย 

1) กําหนดให้ลําเลียงชานอ้อยส่วนเกินท่ีมิได้ลําเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอนํ้า ไปกองเก็บในพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบ
มีหลังคาปกคลุม 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้ใช้ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อยเป็นแนวทางเลือก ในกรณีท่ีพ้ืนท่ี
ลานกองชานอ้อยและสถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมไม่เพียงพอ
ต่อกับจัดเก็บชานอ้อย 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) ระบบสายพานลําเลียงท่ีใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองท่ีเกิดข้ึนระหว่างการลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังพ้ืนท่ี
ลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมตลอดแนว 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคา
ปกคลุม/ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อยเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และ
ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคา
ปกคลุม/ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย ได้แก่ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และ
หัวฉีดน้ําดับเพลิง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

     



-243- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.4 การควบคุมการ 
ฟุ้งกระจายจากพ้ืนท่ี 
เก็บชานอ้อย (ต่อ) 

5) กองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตรและมีความลาดชันด้านข้าง
ไม่เกิน 60 องศา ภายในอาคารเก็บชานอ้อยท่ีมีหลังคาปกคลุมและต้องมี
การบดอัดชานอ้อยเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ติดต้ังตาข่าย ความสูง 18 เมตร หรือวัสดุอ่ืน ๆ เช่น windbreak/โครงเหล็ก
ติดต้ังตาข่าย เป็นต้น ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อย
แบบมีหลังคาปกคลุมด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้นเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นจากชานอ้อย 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดต้ังท่อ Chute/
ครอบกันฝุ่นฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองได้ตามความสูงของกองชานอ้อย 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อน
ช่วงหีบอ้อยเป็นประจําทุกปี 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ติดต้ังถุงลม (Wind Sock) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสังเกตทิศทาง
การพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองท่ีลานกองชานอ้อยในทิศทางใต้ลม 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ดําเนินการตรวจสอบตาข่ายท่ีติดล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ี
เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้นเป็นประจําทุกเดือน 
และหากโครงเหล็กหรือตาข่ายขาดหรือชํารุดให้ดําเนินการซ่อมแซมให้
แล้วเสร็จทันที 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

11) ทําการพ่นละอองน้ําให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชาน
อ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้นอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจํา
ทุกวันเพ่ือลดฝุ่นละออง 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 
 

   



-244- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.4 การควบคุมการ 
ฟุ้งกระจายจากพ้ืนท่ี 
เก็บชานอ้อย (ต่อ) 

12) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมี
หลังคาปกคลุมด้านท่ีไม่มีผนังปิดกั้น โดยเริ่มดําเนินการปลูกต้ังแต่ในระยะ
ก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟันปลา 
เพ่ือสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ เช่น 
ต้นข้ีเหล็ก ต้นอโศกอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 13) ใช้ผ้าใบคลุมกองชานอ้อยในบริเวณท่ียังไม่นํามาใช้งานเพ่ือป้องกันไม่ให้
ชานอ้อยปลิวและกันการเปียกชื้นในชว่งฤดูฝน 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

1.5 การจัดการกลิ่นจากการ
กองเก็บชานอ้อย 

1) จัดการบริหารชานอ้อยให้หมดภายในปีต่อปีให้มากท่ีสุด เพ่ือลดการ
หมักหมมและการย่อยสลายของชานอ้อย 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ประสานงานกับโรงงานผลิตน้ําตาลในการควบคุมการผลิตในข้ันตอนการ
หีบอ้อยในการควบคุมค่าความชื้นและเปอร์เซ็นน้ําตาลให้เป็นไปตามค่า
ควบคุม เพ่ือลดต้นเหตุของการเกิดกลิ่นและความชื้นต้ังแต่ต้นทาง 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดให้สร้างรางระบายน้ําฝนโดยรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/สถานท่ี
เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมและกําหนดให้พนักงานตักเอาชานอ้อย
ท่ีตกหล่นไปสะสมและอุดตันในรางออก เพ่ือป้องกันการอุดตันของราง
ระบายน้ําซ่ึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิดกลิ่น 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ตักเศษเชื้อเพลิงท่ีอาจตกลงสู่รางระบายน้ําโดยรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย/
สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุมเพ่ือลดการอุดตันและหมักหมม
เป็นประจํา 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) กําหนดให้มีสถานท่ีจัดเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม เพ่ือเก็บ
ชานอ้อยซ่ึงจะลดการฟุ้งกระจายและการชะของน้ําฝนท่ีก่อให้เกิดการ
หมักหมมและเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น 

- พ้ืนท่ีเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง     
2.1 การควบคุมเสียงจาก 
     แหล่งกําเนิด 

1) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ โดยการบํารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ และ
ดําเนินการแก้ไขโดยทันที เม่ือตรวจพบความผิดปกติในการทํางาน จัดให้มี
ห้องควบคุมและเส้นทางเดินท่ีหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดเสียงหลักอยู่ภายใน
อาคาร หรือมีวัสดุท่ีลดความดังจากเสียง 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ติดต้ังอุปกรณ์ลดเสียง (silencer) บริเวณวาล์วท่ีมีเสียงดัง เช่น วาล์วของ
ท่อระบายไอน้ํา เป็นต้น 

- อาคารผลิต/ 
  เคร่ืองจักร 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) พิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงท่ีแหล่งกําเนิด เพ่ือลดโอกาสของการ
เกิดเสียงดัง 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดทําเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) บริเวณพ้ืนท่ีโครงการภายหลัง
เปิดดําเนินแล้วภายใน 1 ปี และทําการจัดทําซํ้าเป็นประจําทุก 3 ปี 
รวมท้ังทําการทบทวนเป็นระยะโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการติดต้ังเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ท่ีเป็นต้นกําเนิดของเสียงดัง เพ่ือใช้สําหรับวางแผนในการ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาแหล่งกําเนิดเสียงดัง รวมท้ังการกําหนดบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานให้พนักงานได้รับทราบ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ํามันหล่อลื่น จารบีใส่เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือลดความดังของเสียงจากเคร่ืองจักร 

- อาคารผลิต/ 
  เคร่ืองจักร 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน 85 เด
ซิเบล(เอ) 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับพนักงานของ
โครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การป้องกันท่ีตัวกลาง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมร้ัวโครงการ เพ่ือเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและ
เสียงดัง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ตรวจวัดระดับเสียงภายในพ้ืนท่ีโครงการและโดยรอบโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึง
ผลกระทบด้านเสียงท่ีได้รับจากกิจกรรมของโครงการเป็นระยะ ๆ เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและทําการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กรณีท่ีชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการ
จะต้องพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพ่ือมิให้ระดับเสียงท่ีบริเวณ
ริมร้ัวของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบล(เอ) หากพบว่ามีค่าระดับ
เสียงสูงเกินกว่าท่ีกําหนด จะต้องดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2.3 การป้องกันท่ีพนักงาน   1) กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทําสัญลักษณ์บริเวณท่ีมีเสียงดัง 
และกําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณนั้น ได้แก่ ท่ีครอบหูหรือท่ีอุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานใน
บริเวณท่ีมีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ต้องจัดหาท่ีครอบหูให้
พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ท่ีอุดหูหรือท่ีครอบหูก่อนเข้าพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมี
เสียงดังอย่างเคร่งครัด 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) 
และครอบหูลดเสียง(Ear Muff) สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีเข้าไป
ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
สํารองไว้อย่างเพียงพอ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 

   



-247- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 การป้องกันท่ีพนักงาน  
     (ต่อ) 

4) ในการตรวจวัดระดับเสียงท่ีบริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน 
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนด และพิสูจน์ได้ว่า
เป็นผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการ
แก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งกําเนิดเสียง โดย
การติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงหรือติดต้ังกําแพงกันเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียง
ดัง เพ่ือลดระดับเสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามท่ีกฎหมายกําหนดและทบทวนทุก  
1 ปี 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3. ด้านการใช้น้ํา 1) มีนโยบายหมุนเวียนน้ําท้ิงกลับมาใช้ใหม่ - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตน้ําตาลสามารถส่งน้ําดิบให้
โครงการผลิตน้ําประปา/น้ํา RO/น้ําอ่อน/น้ําบริสุทธ์ิได้อย่างเพียงพอเมื่อ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบสภาพท่อน้ําและซ่อมแซมท่อน้ําท่ีร่ัวทันที เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียน้ํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) หากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําโครงการต้องลดกําลังการผลิตลง เพ่ือไม่ให้
กระทบต่อชุมชน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4. ด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    และคุณภาพน้ําผิวดิน 

1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ําภายในพ้ืนท่ีโครงการแยกระหว่างน้ําฝนและ
น้ําเสียก่อนและรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิต
น้ําตาล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จดบันทึกปริมาณน้ําท้ิงท่ีเกิดข้ึนจากระบบผลิตไอน้ําก่อนรวบรวมเข้าสู่
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาลและปริมาณน้ําท้ิงท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ พร้อมท้ังสรุปและรายงานผลให้หน่วยงานอนุญาตทราบทุก  
6 เดือน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 

   



-248- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    และคุณภาพน้ําผิวดิน  
    (ต่อ) 

3) นําน้ํ าท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด เช่น  
ฉีดพรมชานอ้อย ฉีดพรมลานข้ีเถ้า และพื้นท่ีสีเขียวของบริษัท โดยไม่มี
การระบายทิ้งสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) รวบรวมนํ้าฝนปนเป้ือนจากลานกองต่าง ๆ เข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําท้ิงท่ี 1 (Inspection Pond No.1) ขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เพ่ือทําให้สามารถเก็บพักน้ําท้ิงดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และทําการ
ตรวจสอบค่า TDS ด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอัตโนมัติกรณีท่ีพบว่า
ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน้ําท้ิง แต่หาก
พบว่า ค่า TDS สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําท้ิง
ฉุกเฉินท่ี 1 (Emergency pond No.1) เพ่ือส่งหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
นําไปกําจัดต่อไป 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) รวบรวมนํ้าระบายท้ิงจากหม้อไอน้ํา (Blow down) น้ําระบายท้ิงจาก
ระบบหล่อเย็นเคร่ืองจักรโรงไฟฟ้า และRegeneration ของระบบทํา
น้ําอ่อน (Water softener) จากกิจกรรมโรงไฟฟ้าเข้าสู่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ําท้ิงท่ี 2 (Inspection Pond No.2) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน เพ่ือทําให้สามารถเก็บพักน้ําท้ิงดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และ
ทําการตรวจสอบค่า TDS ด้วยเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอัตโนมัติกรณี
ท่ีพบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน้ําท้ิง  
แต่หากพบว่า ค่า TDS สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะรวบรวมเข้าบ่อพัก
น้ําท้ิงฉุกเฉินท่ี 1 (Emergency pond No.1) เพ่ือส่งหน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตนําไปกําจัดต่อไป 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) น้ําเสียจากสํานักงานและโรงอาหารจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบสําเร็จรูปก่อนสูบไปบําบัดต่อยังบ่อปรับสมดุลท่ี 2 (Equalization 
Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาลต่อไป 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-249- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    และคุณภาพน้ําผิวดิน     
    (ต่อ) 

7) รวบรวมน้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อขัดแต่งท่ี 2 (Polishing pond 
No.2) เข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงท่ี 3 (Inspection Pond No.3) 
ขนาด 6,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพ่ือทําให้สามารถเก็บพักน้ําท้ิงดังกล่าว
ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และทําการตรวจสอบค่า BOD ด้วยเคร่ืองตรวจวัด
คุณภาพน้ําท้ิงอัตโนมัติกรณีท่ีพบว่าค่า BOD น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
จะสูบเข้าบ่อพักน้ําท้ิง แต่หากพบว่า ค่า BOD สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําท้ิงฉุกเฉินท่ี 2 (Emergency pond No.2) เพ่ือนํา
กลับไปบําบัดใหม่อีกคร้ัง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ประสบการณ์และความชํานาญในการควบคุม 
ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ข้อกําหนดท่ีออกแบบไว้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ควบคุมคุณภาพน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดให้เป็นไปตามท่ีเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5. ด้านอุทกวิทยาและ 
   คุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) กําหนดให้มีแนวรางระบาย/ท่อรวบรวมนํ้าฝนปนเป้ือนบริเวณพ้ืนท่ีลาน
กองต่าง ๆ เข้าสู่บ่อดักชะน้ําข้ีเถ้าและกองชานอ้อยก่อนเข้าสู่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ําท้ิงท่ี 1 (Inspection Pond No.1) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล (ท่ีโรงไฟฟ้าชีว
มวลใช้ร่วม) ให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ท่ีใต้พ้ืนระบบ
บําบัดด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene : HDPE 
เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ําเสียในระบบบําบัดปนเปื้อนกับน้ําใต้ดินและป้องกัน
การซึมของน้ําจากภายนอกเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) กําหนดคุณสมบัติของ HDPE ท่ีใช้ปูรองบ่อระบบบําบัดน้ําเสีย ต้องมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร และกําหนดให้ผู้รับเหมาท่ีทําการปรับปรุง
ระบบบําบัดน้ําเสีย ในการปูแผ่น HDPE จะมีการเชื่อมแผ่น HDPE โดย
การใช้ความร้อนด้วยระบบตะเข็บคู่ (Hot Wedge Double Fusion 
Welding) ทําให้มีความแข็งแรงสูงและลวดเชื่อม (HDPE Extrusion 
Welding) จะเป็นการเชื่อมตามมุมและการซ่อมเฉพาะบางจุด 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 



-250- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านอุทกวิทยาและ 
   คุณภาพน้ําใต้ดิน  
   (ต่อ) 

4) เฝ้าระวังไม่ให้น้ําในระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละบ่อแห้งและไม่ให้โดนแสงแดด
เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพเร็วกว่าอายุการใช้งานจริงโดยกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบระบบการทํางานของบ่อบําบัดน้ําเสียอย่างต่อเนื่อง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ห้ามสูบน้ําใต้ดินมาใช้ในพ้ืนท่ีโครงการ - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) จัดให้มีบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ําใต้ดิน (Monitoring well) ในบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําใต้ดิน โดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดดําเนินการโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6. ด้านการคมนาคม 1) จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการขนส่ง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ข้อกําหนดกฎ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขณะขนส่ง และทําการฝึกซ้อมและ
อบรมให้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดระเบียบและเวลารับส่ง สารเคมี และกากของเสีย/ผลพลอยได้
โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 15.00-
17.00 น .) และกําหนดเส้นทางการขนส่งสารเคมีและกากของเสีย/
ผลพลอยได้ ให้ผ่านพ้ืนท่ีชุมชนน้อยท่ีสุดและให้พนักงานปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จํากัดความเร็วรถภายในพ้ืนท่ีโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ตรวจสอบเครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถรับ-ส่ง
พนักงานของโครงการเป็นประจํา หากพบว่ามีความบกพร่องต้องรีบ
ดําเนินการแก้ไขก่อนนํามาใช้งาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-251- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการคมนาคม (ต่อ) 7) บันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรทุกคร้ัง เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์หา
สาเหตุและทาํการป้องกัน แก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซํ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน  แนวทางการ
ปฐมพยาบาล หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดทําข้ึนข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้า
อันตราย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการ
จัดการกับอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7. ด้านการระบายน้ําและ 
    ปอ้งกันน้ําท่วม 

1) จัดสร้างระบบระบายน้ําฝนภายในพื้นท่ีโครงการเชื่อมต่อกับระบบระบาย
น้ําฝนของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ําของโครงการ
และมีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะก่อนเข้า
ฤดูฝน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีรางระบายนํ้าล้อมรอบพ้ืนท่ีลานกองเถ้า และพื้นท่ีลานกอง
ชานอ้อย เพ่ือรองรับน้ําฝนท่ีตกภายในลานกองต่าง ๆ และรวบรวมเข้าสู่
บ่อดักชะน้ําข้ีเถ้าและกองชานอ้อยก่อนเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําท้ิงท่ี 1 (Inspection Pond No.1) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จาํกัด 

4) ออกแบบให้ มีระบบระบายน้ํ าโดยแยกน้ํ าฝนปนเปื้ อนและน้ํ าฝน
ไม่ปนเปื้อนออกจากกัน พร้อมตรวจสอบระบบระบายน้ําฝนปนเปื้อนและ
น้ําฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจํา  

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 
 

    



-252- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านการจัดการกากของเสีย     
8.1 ของเสียท่ัวไปและ 
     ของเสียอันตราย 

1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ 
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากสํานักงาน 

-พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะท่ีเหมาะสม มีฝาปิด
มิดชิดและสามารถขนถ่ายได้สะดวก เก็บไว้ในถังหมักขยะอินทรีย์ บริเวณ
พ้ืนท่ีจัดเก็บขยะ กอ่นนําปุ๋ยหมักอินทรีย์มาใช้ในแปลงสาธิตอ้อย และพ้ืนท่ี
สีเขียวของบริษัท 

-พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

 3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีสามารถรีไซเคิลได้ภายใน
โครงการควรนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณ
พ้ืนท่ีจัดเก็บขยะ เพ่ือให้บริษัทท่ีรับซ้ือมาเก็บรวบรวมต่อไป 

-พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีพ้ืนท่ีเก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีหลังคา
ปกคลุม เพ่ือเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วชั่วคราว  
ให้เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอย
รีไซเคิล 

-พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ส่งเสริมการนําแนวคิด Zero waste มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูล
ฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วโดยการใช้หลักการ 1A 3Rs ได้แก่ 
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุท่ีก่อให้เกิดขยะท่ียากต่อการกําจัด (Avoid) การเลือก
วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด (Reduce) การลด
มลพิษท่ีแหล่งกําเนิด โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซํ้า โดยไม่มีข้ันตอนการ
แปรรูปก่อนนําไปใช้ (Reuse) และการนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถ
นํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

-พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) เก็บรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากสํานักงานใส่ในภาชนะท่ีเหมาะสม  
มีฝาปิดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวกก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

-พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ของเสียท่ัวไปและ 
     ของเสียอันตราย  
     (ต่อ) 

7) วิ เคราะห์ความเป็น อันตรายของของเสีย  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง หากพบว่าเป็นของเสีย
อันตรายต้องขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนํา
ของเสียอันตรายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการตามกฎหมายกําหนดรวมทั้งบันทึก 
ชนิด ปริมาณกากของเสียท่ีเกิดข้ึน และขนส่งออกนอกพื้นท่ีโครงการ โดย
ระบุผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ผู้รับผิดชอบการกําจัดหรือจําหน่ายแหล่งท่ี
ส่งไปกําจัดหรือจําหน่าย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8.2 กากของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

1) น้ํามันหล่อลื่นท่ีเสื่อมสภาพ หรือน้ํามันท่ีเกิดจากการทําความสะอาด
อุปกรณ์ในระหว่างการซ่อมบํารุงให้บรรจุในภาชนะ ขนาด 200 ลิตร  
แล้วส่งไปกําจัดโดยส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) เรซินท่ีเสื่อมสภาพจากกระบวนผลิตน้ําประปา/น้ําบริสุทธ์ิ ให้บรรจุใน
ภาชนะ ขนาด 200 ลิตร แล้วส่งไปกําจัดโดยส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กากจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตทางโครงการต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8.3 การจัดการเถ้า 1) เถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําจะทําการวิเคราะห์ความเป็น
อันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัด
สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ก่อนรวบรวมไปเก็บท่ีไซโลเก็บเถ้า/พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า เพ่ือแจกจ่ายให้
เกษตรกรนําไปใช้ปรับปรุงดิน 

- ไซโลเก็บเถ้า/ 
พ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ้า 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 
 

   



-254- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านอาชีวอนามัยและ 
    ความปลอดภัย 

    

9.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 1) ดําเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน
ให้เป็นไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพ  ให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ.2549 คอย
วางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ตรวจตราสภาพการทํางานและการปฏิบัติงานของ
คนงานแล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดทํารายงานและสอบสวน
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดเนื่องจากการทํางาน และส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ.  2549  และประกาศ
ให้เป็นท่ีรับทราบโดยท่ัวถึง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยประจําปี เพ่ือนําไปสู่การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 

   



-255- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 อุปกรณ์คุ้มครองความ 
     ปลอดภัยส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพ่ือกําหนดประเภท
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน  โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมท้ังการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา
ท่ีทํางานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องจัดให้
เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมท้ัง
วิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจติดตามการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกําหนดข้อปฏิบัติ 
กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ี
กําหนด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.3 ความร้อน 1) การพิจารณาคัดเลือกคนงานที่ทํางานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม 
รวมท้ังฝึกให้คนงานใหม่คุ้นเคยกับสภาพการทํางานท่ีมีระดับอุณหภูมิสูง
เสียก่อนแล้วจึงค่อยมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจํา 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดเวลาทํางานและเวลาพักให้เหมาะสมเพ่ือช่วยลดการสะสมความร้อนใน
ร่างกายและอันตรายจากความร้อน 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพ่ือช่วยลดความร้อนท่ีอาจ
สะสมในร่างกายพนักงาน 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณท่ีเป็นแหล่งกําเนิดความร้อนท่ีมี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล  

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

     



-256- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3 ความร้อน (ต่อ) 5) จัดน้ําเย็นและน้ําเกลือแร่ให้พนักงานด่ืมเพ่ือทดแทนการสูญเสียน้ําและ
เกลือแร่ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย ถุงมือ 
ปลอกแขน สําหรับการปฏิบัติงานบริเวณท่ีมีความร้อน  

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.4 แสงสว่าง 1) จัดให้มีแสงสว่างในการทํางานอย่างเพียงพอ โดยติดต้ังหลอดไฟท่ีมีระดับ
ความเข้มแสงที่เหมาะสมและควรติดต้ังหลอดไฟกระจายตามจุดต่างๆ ของ
โครงการ และจะต้องซ่อมแซมทันทีเม่ือเกิดการชํารุด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปบริเวณพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์
ในกระบวนการผลิต บริเวณท่ีพนักงานต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะ
จุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับท่ีในการทํางานหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- อาคารผลิต/ 
  สํานักงาน/พ้ืนท่ี 
  ปฏิบัติงาน 
 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.5 เสียง 1) กําหนดให้มีเขตระดับเสียงท่ีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงรอบพ้ืนท่ีต่อ
เคร่ืองจักรท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดังและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงควบคุมระดับเสียงท่ีพนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทํางานในแต่ละวัน  (Time Weighted Average- TWA) มิ ให้ เกิน
มาตรฐานที่กําหนดตามกฎกระทรวง เร่ืองกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง (ear 
plugs) ซ่ึงสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบล(เอ) และครอบหู
ลดเสียง (ear muffs) ซ่ึงสามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล(เอ) 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-257- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5 เสียง(ต่อ) 4) กําหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมี
เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) และทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับการผลิต 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายท่ีเกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียงท่ีถูกต้อง 

- พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับการผลิต 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้ม
ผิดปกติให้ทําการตรวจสอบโดยละเอียด พร้อมท้ังหาสาเหตุ หากพบว่ามี
ความผิดปกติให้ย้ายพนักงานท่ีมีความผิดปกติไปทํางานในบริเวณแผนก
อ่ืนท่ีไม่มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดัง 

- พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  กับการผลิต 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

9.6 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง คู่ มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ .ศ . 2550 หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดทําข้อมูลความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีแต่ละชนิดพร้อม
ติดประกาศไว้บริเวณพ้ืนท่ีทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) สถานท่ีเก็บสารเคมีควรเป็นสถานท่ีปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนัง
ควรทําด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า 
“สถานท่ีจัดเก็บสารเคมี” 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สําหรับพนักงานตามลักษณะ
งานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี 
รวมท้ังแนวทางแก้ไข 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ควรเก็บสารตามลําดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ  
ถ้าหมดอายุแล้วต้องทําลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-258- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6 สารเคมี (ต่อ) 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตาในพ้ืนท่ีต่างๆ 
เช่น พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจําบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของ
สารเคมี เช่น บริเวณข้อต่อ วาล์ว หรือปั๊ม เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) จัดให้มีคู่ มือระงับอุบั ติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีท่ีสารเคมีหกร่ัวไหล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณท่ีอาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้าม
สูบบุหรี่ อันตรายจากของตกหล่น และอนัตรายจากสารเคมี  

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ให้ความรู้และชี้แจงอันตรายเกี่ยวกับอันตรายจากการขนถ่าย การหก
รั่วไหลของสารเคมี รวมท้ังแนวทางแก้ไข 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.7 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า 1) กําหนดให้การทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทกัษะท่ีจําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) มีแผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังภายในสถานประกอบกิจการท้ังหมดซ่ึงได้รับ
การรับรองจากวิศวกร 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) มีแสงสว่างในบริเวณท่ีลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดให้มีข้อบังคับ/คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-259- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า  
    (ต่อ) 

6) มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดต้ังไว้โดยเปิดเผยใน
บริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟ้า กําหนดให้มีอุปกรณ์ชนิดท่ีเป็นฉนวน 
ไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) ห้ามผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องซ่ึงปฏิบัติงานอื่นเข้าใกล้สิ่งท่ีมีกระแสไฟฟ้า - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) กําหนดและดูแลมิให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มท่ีเปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้า
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟ้าท่ีมีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 โวลต์ 
โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เว้นแต่กําหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับแรงดัน 
ไฟฟ้าและใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณท่ีทํางานท่ีพนักงาน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้าพ้ืนยาง
หุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) จัดให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดการใช้งาน รวมท้ังต้อง
ตรวจสอบ บํารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีท่ีผู้ผลิตกําหนด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 13) การซ่อม เปลี่ยน ติดต้ัง ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ จะต้องใช้ระบบล็อค
กุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) ทุกคร้ัง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 

   



-260- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.8 ความปลอดภัยในการ 
     ทํางานเกี่ยวกับอันตราย
    รา้ยแรง 

1) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึง
ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสําหรับพนักงานตามลักษณะ
งานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพ่ือตรวจสอบความ
ผิดปกติของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ (โดยเฉพาะอุปกรณ์
ความปลอดภัย )ในเชิงป้องกัน  (Prevention maintenance) เพ่ือให้
อุปกรณ์ข้างต้นทํางานได้อย่างปกติและตอ่เนื่อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดทําคู่มือการปฏิบัติของพนักงาน (Work instruction)ในแต่ละกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.9 อุปกรณ์ปอ้งกันและ 
     ระงับอัคคีภัย 

1) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพ้ืนท่ี และเป็นไปตาม
มาตรฐานของข้อกําหนดของราชการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ติดต้ังFix monitor/ Fire hydrant และสายฉีดน้ําดับเพลิงรอบพ้ืนท่ีลาน
กองชานอ้อย/สถานท่ีจัดเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม/ส่วนงาน
อัดเม็ดชานอ้อย โดยอ้างอิงการออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน
ข้อกําหนดทางราชการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีถนนรอบลานอาคารชานอ้อยโดยท่ีรถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ี
ลานกองชานอ้อย/สถานท่ีจัดเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม/ส่วนงาน
อัดเม็ดชานอ้อยได้โดยสะดวก 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดให้มีหัวจ่ายน้ําดับเพลิง สายฉีดน้ําและเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือชนิดผง
เคมีแห้งและชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีอาจติดไฟ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-261- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.9 อุปกรณ์ปอ้งกันและ 
     ระงับอัคคีภัย (ต่อ) 

6) โครงการต้องดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับ
อัคคีภัย โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามระเบียบและข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
ของบริษัทฯ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบา้นโป่ง 
จํากัด 

 7) ประสานงานกับหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและดําเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การดูแลรักษาและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ทํางาน (Work Permit) ในบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง เช่น 
พ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย ส่วนงานจัดเก็บสารเคมี เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดอัคคีภัยโดยเฉพาะงานเชื่อม ตัด หรืองานท่ีทําให้เกิดประกายไฟ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ดูแลและเตรียมการป้องกันให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของราชการโดย
ปฏิบั ติตามวิธีการปฏิบั ติงานเร่ืองการป้องกันและระงับอัคคี ภัยใน
สถานประกอบการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ โดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ และให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของราชการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) ดูแลและควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับจ้างช่วงกระทําการใดๆ ท่ี
อาจทําให้เกิดอัคคีภัยตามวิธีการปฏิบัติเร่ืองการป้องกันอันตรายและ
คุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรภายนอก 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
เม่ือเปิดดําเนินการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

    



-262- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.9 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับโรงงานผลิตน้ําตาล (แสดงดัง
รูปท่ี 2) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับข้อกําหนดด้านความปลอดภัย โดยฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติภัยต่างๆ ปีละ 1 คร้ัง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) การซ้อมแผนฉุกเฉินท่ีอาจเก่ียวข้องกับหรือชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการซ้อม ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
ป้ายประกาศ วิทยุชุมชนและเสยีงตามสาย เป็นต้น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ให้ปฏิบัติตามระดับของ
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.10 ปา้ย และสัญลักษณ์ 1) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานใน
ตําแหน่งท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือ
เตือนให้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน ชี้ให้เห็นถึง
อันตราย แนะนําหรือเตือนสติให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการความ
ปลอดภัยท่ีกําหนด หรือห้ามกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด ให้สอดคล้อง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือน
อันตราย เค ร่ืองหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าท่ีของ
นายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เคร่ือง
หมายความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

 - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 

   



-263- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.11 อุบัติเหตุ 1) ต้องให้จัดเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือ ห้องพยาบาล ยานพาหนะ และแพทย์ 
พยาบาลประจําในตามกฎหมายกําหนดให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้ มีกิจกรรม Safety talk เป็นกิจ วัตรประจําวัน  (routine) ของ
พนักงานก่อนเร่ิมงาน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีทํางานและลักษณะงานท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ โดยพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและแผนก
ความปลอดภัยภายในโรงงาน เม่ือพบความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทําการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ี
ผ่านมาในลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายท่ีได้รับการบาดเจ็บ 
แหล่งท่ีทําให้เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก 
การลื่น) สภาพท่ีเป็นอันตราย สิ่งท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งท่ีทําให้
เกิดอุบัติเหตุ การกระทําท่ีไม่ปลอดภัยหรือตํ่ากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจาก
พนักงาน และปัจจัยจากงาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เสนอแนะหรือหาแนวทาง 
แก้ไขในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ หรือจัดทําแผนงานแล้วแต่กรณี 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) การประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน กําหนดให้ในการประชุมให้ตัวแทนแต่ละ
แผนก/หน่วยงาน นําเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ี
เกิดข้ึนหรือการเกิดอุบั ติ เหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-264- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.11 อุบัติเหตุ (ต่อ) 6) กําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน หรือแนวทางการดําเนินงาน
อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์
อักษร การภาคทัณฑ์  หรือการหักคะแนน ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเม่ือไม่มีการ
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) จัดให้มีการแบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และ
เขตอันตราย (Hazardous Zone) ท้ังนี้พนักงานท่ีทํางานในเขตอันตราย
จะต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง 
ถุงมือ รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณท่ีมีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้อง
สวมเคร่ืองป้องกันหูและหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติด
ป้ายเตือนเป็นระยะๆ 

- พนักงานโครงการ/ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.12 ความปลอดภัยในการ 
       ทํางานเกี่ยวกับ 
       หม้อไอน้ํา 

1) จัดให้มีแผนบํารุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintence Program) ของ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของหน่วยผลิตไอน้ํา 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) จัดให้ มีผู้ควบคุม (operator) ประจําหน่วยผลิตไอน้ํ า (boiler) ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด เช่น กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กําหนดให้มีการตรวจ
ทดสอบความปลอดภัยของหม้อไอนํ้าตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบบัท่ี 26 (พ.ศ. 2534) 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีการจัดรายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน้ําการตรวจทดสอบความ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งานตามแบบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
และจดัส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เพ่ือตรวจสอบการทํางานหน่วยผลิตไอน้ํา 
เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับน้ํา เป็นต้น และสอบเทียบ
อุปกรณ์ดังกล่าวตามที่กําหนดในคู่มือ 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 



-265- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.12 ความปลอดภัยในการ 
       ทํางานเกี่ยวกับ 
       หม้อไอน้ํา (ต่อ) 

5) การซ่อมแซมและแก้ไขหม้อไอนํ้าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรหรือ
ผู้ชาํนาญการทางหม้อไอน้ําเท่านั้น 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) จัดทําระเบียบการควบคุมหม้อไอน้ําและจัดฝึกอบรมพนักงานควบคุม - หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) ทําการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ําก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ําและใน
ระบบหม้อไอนํ้าตามความถ่ีท่ีผู้ออกแบบกําหนดเพ่ือควบคุมคุณภาพของ
น้ําให้เหมาะสมต่อการเดินเคร่ืองและการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกรัน
ของหม้อไอน้ํา 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.13 ความปลอดภัยในการ 
       ทํางานเกี่ยวกับกังหัน 
       ไอน้ํา 

1) ติดต้ังวาล์วควบคุม (Control valve) ความดันไอน้ําท่ีผ่านเข้ากังหันไอน้ํา 
ซ่ึงทําหน้าท่ีรักษาความดันของไอน้ําให้คงท่ี 

- กังหันไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) ติดต้ังชุด bypass valve เพ่ือลดความดันของไอน้ําลงในกรณีท่ีมีค่าสูงเกิน
ท่ีชุดวาล์ว ควบคุมจะควบคุมได้ 

- กังหันไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) ตรวจวัดอุณหภูมิและความดันท้ังขาเข้าและขาออกจากกังหันไอน้ํา - กังหันไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) จัดให้มีแผนบํารุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintence Program) ของ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกังหันไอน้ําเพ่ือให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย 

- กังหันไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5) ตรวจสอบสภาพของตัวควบคุมรอบกังหันไอน้ําอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกัน
มิให้กังหันไอน้ําทํางานเกินระบบ 

- กังหันไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) กําหนดให้มีการสํารองอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกังหันไอน้ํา เช่น ลิ้นนิรภัย 
เป็นต้น 

- กังหันไอน้ํา - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.14 ความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า 

1) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Over current relays) ขนาดพิกัด
กระแสไฟฟ้าตามค่ามาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีกําหนดจากผู้ผลิต 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) ติดต้ังอุปกรณ์ วัดอุณหภูมิของขดลวด (Temperature indicator for 
stator coils) เพ่ือวัดอุณหภูมิของขดลวดท้ัง 3 เฟส โดยกําหนดย่านการ
วัดตามพิกัดอุณหภูมิท่ีกาํหนดจากผู้ผลิต 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกําลังไฟฟ้าย้อนกลับ (Reverse power relay) 
ขนาดพิกัดตามมาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีกําหนดจากผู้ผลิต 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการร่ัวไหลของแรงดันไฟฟ้า (Ground over voltage 
relay) ขนาดพิกัดตามมาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีกําหนดจากผู้ผลิต 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ช่วง Test run 
เคร่ืองจักรเพ่ือให้การทํางานยังเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ตรวจสอบ จดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ ในระหว่างการใช้งาน ให้อยู่ในค่าท่ี
กําหนด ตามช่วงเวลาท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มบันทึกการจ่ายกระแสไฟฟ้า
ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) รายงานการตรวจสอบ จดบันทึกค่าควบคุม ท่ีเร่ิมเบี่ยงเบนไปจากค่าท่ี
กําหนดต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือดําเนินการแก้ไขทันที 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) จัดทําระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย -  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ในการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
รวมท้ังวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ติดไว้บริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้ผู้
ควบคุมเห็นได้ชัดเจนพร้อมท้ังชี้แจงให้เข้าใจและถือปฏิบัติ  

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) จัดทําแผนงานการตรวจสอบซ่อมบํารุงเชิงป้องกันและดําเนินการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

-  เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถ่ินท่ีมีความรู้ความสามารถตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก
โดยโครงการต้องทําหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีและติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบา้นโป่ง 
จํากัด 

 2) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเย่ียมชมโรงงาน เพ่ือคลายความวิตกกังวล - ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
ข้ันตอน และระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 
รวมท้ังผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน ท้ังนี้ ในกรณีแก้ไขไม่
แล้วเสร็จ ให้แจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
เป็นระยะ  

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) หากเกิดผลกระทบต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของโครงการท่ี
ผ่านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว โครงการต้องรับผิดชอบการกระทําดังกล่าว
ตามข้อกฎหมายท่ีกําหนดทุกประการ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน (Public Consultation) เช่น การเข้าพบ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (ตัวแทนชุมชน ประชาชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ทางความคิด และผู้อาวุโสท่ีเป็นท่ียอมรับของชุมชน องค์กรเอกชนใน
ท้องถ่ิน) เพ่ือชี้แจงให้ข้อมูลในสิ่งท่ีชาวบ้านยังมีความวิตกกังวลและ
ข้อคิดเห็นจากชุมชน เพ่ือใช้ในการวางแผนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ชุมชนต่อไป 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

6) จัดทําแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพ่ือคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี
โดยแผนงานกําหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการ
ให้ชัดเจน ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถ่ี และการ
ประเมินผลดําเนินงาน โดยกิจกรรมท่ีทําต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนท่ี
ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการด้าน
สุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
หรือการติดตามผลจากการดําเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ การสนับสนุนเคร่ืองมือทางการเกษตร 
การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน การให้การ
สนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งพิจารณาโครงการอื่นๆ ร่วมกับ
ชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนท้ังนี้จะข้ึนกับ
งบประมาณและความเหมาะสมของโครงการ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

   

7) กรณีท่ีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
จะต้องเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีร่วมกับผู้ ร้องเรียน เพ่ือพิสูจน์ ว่าเกิดจาก
โครงการจะต้องนําเสนอวิธีการแก้ไขและหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนรําคาญตามช่วงเวลาท่ีตกลงกันระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียน 
ตามแผนผังการดําเนินงานรับข้อร้องเรียน แสดงดังรูปท่ี 3 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) กําหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
(1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงท่ีเกิดข้ึนจริง

โดยใช้ราคากลางของหน่วยงานท่ี เกี่ ยวข้องหรือข้อตกลงของ
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (2)  ค่าใช้จ่ายท่ีผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าท่ี
จ่ายจริงตามความจําเป็น 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

(3)  ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
3.1)  กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจํา หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การทํามาหาได้ไป ให้ชดใช้
ความเสียหายตามช่วงเวลาท่ีผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้ 
โดยคํานวณตามอัตราจ้างข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัดซ่ึงเป็นภูมิลําเนาของผู้เสียหาย 
ณ วันท่ีได้รับความเสียหาย 

3.2)  กรณีผู้ เสียหายมีรายได้ประจํา หากระหว่างการเจ็บป่วย
ไม่สามารถไปทํางานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจาก
นายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาท่ีผู้เสียหายไม่สามารถ
ไปทํางานได้โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนท่ี
นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันท่ีได้รับความเสียหาย 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  (4)  ค่าทําขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลการดําเนินงาน
โครงการ และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจต่อการดําเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ
ชุมชนโดยรอบโครงการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมท้ังแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา และ
แผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น จัดให้มีการเข้าเย่ียมชมโครงการแก่
หน่วยงาน ผู้นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพ่ือเปิด
โอกาสให้ได้ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ และ
นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การดําเนินโครงการ และแจ้งผลให้
ชุมชนเข้าใจ ซ่ึงประสานงานช่องทางสื่อสารกับผู้นําชุมชนหรือหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 



-270- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

4) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน 
หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมแบบย่ังยืน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) กําหนดให้มีโครงการเย่ียมเยียนถามข่าว ประชาชน/ชุมชนโดยรอบเพ่ือ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้นําทางความคิดของแต่ละหมู่บ้านให้
เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างชุมชนและบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) กําหนดให้มีการสื่อสารความเข้าใจจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/วารสารของ
โครงการ หรือแผ่นพับนําเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการ
ของโครงการท่ีผ่านมา เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบและเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) กําหนดให้มีโครงการใกล้ชิดชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท/
รับฟังความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ินสนับสนุน
งบประมาณหน่วยสุขภาพเคลื่อนท่ีเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชน
และบริษัท คนในชุมชนได้รับบริการด้านการแพทย์ อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) เม่ือเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิต
ของโรงงาน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานท่ีอาจส่งผลต่อ
ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ
โดยตรงต่อผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบ
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ/กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีมวลชนสัมพันธ์เข้า
พบปะเย่ียมเยือน ชุมชน เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ท่ีอาจส่งผลกระทบหรือทําให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมท้ังรับฟัง 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าท่ีของโครงการเข้าร่วมประชุมกับ
ชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน
ปกครองท้องถ่ินเพ่ือแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้เหมาะสม 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนรอบโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงาน
ท้องถ่ิน เช่น จัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมท้ังจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) กําหนดให้โครงการจัดทําแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยใน
แผนงานกําหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้
ชัดเจน ข้ันตอน ผู้ รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถ่ี และการ
ประเมินผลดําเนินงาน โดยกิจกรรมท่ีทําต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนท่ี
ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการ
ด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการดําเนินการของโครงการ กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

13) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้นโดยกําหนดให้ดําเนินการ
ภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งท่ีมีการปรับ
หรือแต่งต้ังคณะกรรมการฯ อีกคร้ัง 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกคร้ังต้องทําจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 15) กําหนดให้มีการดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมท่ีคล้ายคลึง
กัน เพ่ือให้เห็นสภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีแท้จริง และตอบข้อ
สงสัยเพ่ือคลายข้อวิตกกังวล โดยเน้นการสื่อสารสองทาง เพ่ือเปิดโอกาส
ในการสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับปรุง/พัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ย่ังยืนควบคู่กับการพัฒนาโครงการต่อไป 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 16) จัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) เพ่ื อ ให้ ชุ มชน มีส่ วน ร่วม ในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถ่ิน และ
ผู้แทนจากโครงการ โดยกําหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชน
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด โดยให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนดําเนินการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

ก) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นําชุมชนจํานวนไม่น้อยกว่า 32 คน  
มาจากการสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบท่ีต้ัง
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด ประกอบด้วย 
(ก) เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ 

 หมู่ท่ี 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 2บ้านบักตู้ 
 หมู่ท่ี 3 บ้านน้ําคํา    หมู่ท่ี 4 บ้านฮ่องแฮ  
หมู่ท่ี 5 บ้านส้มโฮง หมู่ท่ี 6 บ้านหัวช้าง 
 หมู่ท่ี 7 บ้านโนน     หมู่ท่ี 8 บ้านสวายโดด 
 หมู่ท่ี 9 บ้านดูน หมู่ท่ี 10 บ้านโนนตาแสง 
 หมู่ท่ี 11 บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 12 บ้านพยอม 
 หมู่ท่ี 13 บ้านโนนใหม่ หมู่ท่ี 14 บ้านโนนสวรรค์ 
 หมู่ท่ี 15 บ้านเลิงแก หมู่ท่ี 16 บ้านโนนสวรรค์พัฒนา 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(ข) เทศบาลตําบลโพนสูง 
 หมู่ท่ี 5 บ้านโคกก่อง  
 (ค) องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว 

 หมู่ท่ี 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5 บ้านดอนดู่ 
 หมู่ท่ี 6 บ้านบัวขาว  หมู่ท่ี 7บ้านเขวาโคก 
 หมู่ท่ี 8 บ้านเขวาทุ่ง หมู่ท่ี 16บ้านบัวขาว 
 หมู่ท่ี 17 บ้านเขวาพัฒนา  

   

 (ง) องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า 
 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองส่วย  

(จ) องค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บ้านข้ามป้อม   

   

 (ฉ) องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
 หมู่ท่ี 1 บ้านหนองอ่าง หมู่ท่ี 2 บ้านดอกรักใหญ่ 
 หมู่ท่ี 9 บ้านดอกรักใหม่ หมู่ท่ี 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

(ช) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 
 หมู่ท่ี 2 บ้านหนองไผ่ลุ่ม  

(ซ) องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา 
 หมู่ท่ี 12บ้านศรีนครเตา  

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 ข) กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถ่ิน ประกอบด้วยตัวแทน 
7 หน่วยงาน ได้แก่ 
(ก) ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรือผู้แทน 
(ข) นายอําเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 
(ค) นายอําเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
(ง) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(จ) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ

ผู้แทน 
(ฉ) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ช) สํานักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

   

ค) ผู้แทนโครงการท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายผลิต ตัวแทนฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและตัวแทนฝ่ายสํานักงานและบุคคล
ดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน 1 ตําแหน่ง รองประธาน 1 ตําแหน่ง 
และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตําแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม 

   

 17) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลท่ีจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
ก)  ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
ข)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ค)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ง)  ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

จ)  สําหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงาน
ราชการต้องเป็นผู้ท่ีไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท น้ําตาล
บ้านโป่ง จํากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติทํางานอยู่ภายใต้
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 18) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ - ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด  ก)  กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ

การประกาศแต่งต้ังและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

 ข) เม่ือครบกําหนดวาระตามวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือ
แต่งต้ังกรรมการข้ึนมาใหม่ ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการ  
ซ่ึงได้รับการสรรหาหรือแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าท่ีแต่ต้องไม่เกิน 90 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 

   

 ค)  กรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหา
หรือแต่งต้ังกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับต้ังแต่
วันท่ีกรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งต้ัง ให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

   

 ง)  กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่
น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ังกรรมการแทน
ตําแหน่งท่ีว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ
เท่าท่ีเหลืออยู่นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
(ง) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง

เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือหย่อนความสามารถ 

(จ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(ฉ) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เคยได้รับ

โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทความผิดฐานหม่ินประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

 19) อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee)มีดังนี้ 
ก)  กํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

ข)  สํารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

   

 ค)  ให้ข้อมูล คําแนะนํา และขอ้เสนอแนะ เพ่ือให้การดําเนินงานของ
โครงการ มีความรอบคอบมากท่ีสุด และรว่มปรึกษาหารือ กําหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

ง)  ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 จ)  เป็นศูนย์กลางเพ่ือประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใดๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 ฉ)  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือความสมานฉันท์ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

   

 20) การปรับปรุงระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ  เงื่อนไข  คุณสมบั ติของ
คณะกรรมการฯ และวิธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียดการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายอาจมี
การปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ท้ังนี้ให้ข้ึนกับมติคณะกรรมการฯ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 21) ความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ 
ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หาก
พบว่ามีความจําเป็น เร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนดเวลาปกติได้  
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ 
ท้ังหมด 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 22) การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

23) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน พร้อมท้ังจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดจาก
การดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 24) ดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กับชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน/
กีฬาให้กับโรงเรียน ทอดผ้าป่าและกฐินสามัคคี เป็นต้น 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 25) จัดให้มีข้ันตอนการรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ เพ่ือรับทราบและดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน  

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 26) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่
หน่วยงานท้องถ่ินรอบท่ีต้ังโครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผล
การดําเนินการของโครงการเป็นประจําทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 27) เงื่อนไขการนําเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการไปใช้ประโยชน์ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ขอบเขต/กิจกรรมขอเสนอโครงการ เช่น  
ก) การจัดอบรม/สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน 
ข) การสนับสนุนโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการคัดแยกขยะ

เพ่ือนําขยะกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด การคัดแยกขยะ/ลดขยะที่
แหล่งกําเนิด การเพ่ิมประสิทธิภาพการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ 

ค) การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําของเสียและของเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและลด
การใช้สารเคมี 

ง) การพัฒนาอาชีพ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

จ) การสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและดนตรี 
ฉ) การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ช) การบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบท่ีมีสาเหตุมาจาก

โครงการ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 28) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงแรกของ
โครงการฯ หลังเริ่มเปิดดําเนินการผลิตจะกําหนดให้มีงบประมาณในการ
ดําเนินการ 200,000 บาท/ปี และภายหลังจากที่ได้รับสัญญาซ้ือขายไฟ 
ฉบับท่ี 1 จะเพ่ิมข้ึนอีก 200,000 บาท/ปี ฉบับท่ี 2 จะเพ่ิมข้ึนอีก 
200,000 บาท/ปี และฉบับท่ี 3 จะเพิ่มข้ึนอีก 200,000 บาท/ปี ตามลําดับ 

- ชุมชนรอบท่ีต้ัง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ 

1) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการเข้าตรวจค้น
สารเสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฏหมายที่
กําหนด ท้ังนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่งท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวช
ศาสตร์หรือท่ีผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อม
ในสถานท่ีทํางานกับผลการตรวจสุขภาพประจําปี เพ่ือดูสภาพการ
เปลี่ยนแปลงประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่า
เกิดจากการทํางานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทํางานต้อง
ทําการโอนย้ายการทํางานไปยังแผนกท่ีมีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัย
เสี่ยงลดลง และให้รวมถึงทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม ในการทํางานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี
เพ่ือพิจารณาแนวโน้มของภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการ
จัดการและทําการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดผลกระทบท่ีเป็นปัจจัยในการชี้
นําไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงานเนื่องจากการทํางาน 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จาํกัด 

     



-280- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ (ต่อ) 

3) กรณีท่ีพบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีมีความผิดปกติจะต้องมี
ข้ันตอนของการดําเนินการดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ถึงความจําเป็นในการตรวจซํ้า ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็น
ไม่ต้องตรวจซํ้าและแนะนําการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการตรวจ
ซํ้าในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจซํ้า 
ให้ทางโครงการนําเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซํ้ายังสถานบริการ
ด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพคร้ังท่ี 2) ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการให้อยู่ในการดูแลของทางโครงการ 

(2) เม่ือได้รับผลการตรวจสุขภาพซํ้า (ผลการตรวจสุขภาพคร้ังท่ี 2) ให้
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซํ้า (ผลการตรวจ
สุขภาพคร้ังท่ี 2) ตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยังมีความ
ผิดปกติเช่นเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเก่ียวข้องกับการทํางาน 
อย่างไรก็ตาม พนักงานคนดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการส่งตัวเข้ารับการ
รักษาพยาบาล รวมท้ังให้ทําการโอนย้ายการทํางานไปยังแผนกท่ีมี
โอกาสในการได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง แต่หากพบว่าผลการ
ตรวจซํ้าปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังท่ีจําเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพ่ือนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจําปีแต่ละพ้ืนท่ีดําเนินงานโดยเฉพาะพื้นท่ีเสี่ยง พร้อมระบุอายุงาน
ของคนงานที่ทํางานในพ้ืนท่ีนั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการ
ตรวจวัดเพ่ือเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ
ด้วย และมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาช่วง
แรงงานเม่ือออกจากการทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-281- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ (ต่อ) 

5) รายงานผลและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี 
โดยให้ระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ท่ีดําเนินการตรวจ
สุขภาพของพนักงานทุกคร้ัง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) กําหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาช่วง
แรงงาน (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงงาน
เป็นประจําทุกวัน) ซ่ึงโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น 
โดยไม่รวมผู้รับเหมาช่วงแรงงานในช่วงท่ีมีการหยุดการผลิตเพ่ือดําเนนิการ
ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประจําปี (Shutdown/Turnaround)  
ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 10 ปี ภายหลังท่ีพนักงานออก
จากการทํางาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (1) กรณีท่ีพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงแรงงานทํางานกับโครงการเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับ
พนักงานและผู้รับเหมาชว่งแรงงานเม่ือออกจากการทํางาน 

(2) กรณีท่ีโครงการจะเลิกดําเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงานให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงาน
และผู้รับเหมาช่วงแรงงานรายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้
โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงาน ทราบสิทธิในการ
ขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนท่ี
โครงการจะเลิกดําเนินการ 

   

 7) จัดให้มีข้ันตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณี เกิด
อุบัติเหตุของโครงการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 
 
 
 

   



-282- 

ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ (ต่อ) 

8) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับหน่วยตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ีให้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หรือสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอคูเมือง ผ่านคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการเป็นประจําทุกปี เพ่ือสนับสนุน
ด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดยเน้นโรค
หรือท่ีมีอาการเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในชุมชน
โดยรอบโครงการรัศมี5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  เพ่ือสนับสนุนหรือร่วม
จัดทําแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยจัด
อบรมเรื่องอันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ให้แก่ โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการทีมบรรเทา
สาธารณภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยการสนับสนุนเพ่ิมองค์ความรู้และความชํานาญ โดยการ
อบรมป้องกันการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ  
โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ท้ังนี้  
ให้บันทึกหลักสูตรและจํานวนคร้ังในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีในกรณีประชาชนเกิดภาวการณ์
เจ็บป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน  พบว่า มาจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

13. ด้านพ้ืนท่ีสีเขียว 
     และสุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพ้ืนท่ีสี เขียวในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล มี พ้ืนท่ี
ประมาณ11.63 ไร่ (ร้อยละ 13.64 ของพื้นท่ีโครงการ) พ้ืนท่ีสีเขียวโดย
ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้อยู่บริเวณโดยรอบอาณาเขตของพ้ืนท่ีโดยเน้น
บริเวณพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อยปลูกเป็นแถว 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือสร้าง
ทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมท่ีพัดเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ (พรรณไม้ท่ีปลูก
จะพิจารณาจากพรรณไม้ท่ีมีศักยภาพในการลดมลพิษและเลือกปลูกต้นไม้
ท่ีมีใบหนา เช่น ต้นข้ีเหล็ก อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์) อ้างถึงรูปท่ี 1 

- พ้ืนท่ีสีเขียว - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพ่ือดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณ
ในการซ่อมบํารุงปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธ์ไม้และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้  
เป็นต้น ดังตารางท่ี 1 

- พ้ืนท่ีสีเขียว - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) ติดต้ังเคร่ืองวัดแรงดึงน้ําของดิน (Tensiometer) ในพ้ืนท่ีสีเขียวและแนว
กันชนของโครงการ ซ่ึงทําให้สามารถบ่งชี้สภาพความชื้นของดินได้อย่าง
แม่นยํา และทําให้โครงการสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการให้น้ําเพ่ือให้ราก
พืชสามารถดูดน้ําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

- พ้ืนท่ีสีเขียว - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-4 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
(1) ฝุน่ละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(5) ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปท่ี 4) 
1) วัดสว่างวนาราม (A1) 
2) วัดสว่างอาราม (A2) 
3) วัดบัวขาว (A3) 
4) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดคร้ังละ 7 
วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
1)  คร้ังท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2. ระดับเสียง    
- ตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) - ตรวจวัดจํานวน 6 สถานี ดังนี้ (รูปท่ี 5) 

1) ริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
3) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง(N3) 
4) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N4) 
5) วัดราษฎร์บูรณะ(N5) 
6) วัดบัวขาว (N6) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดคร้ังละ 7 
วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
1)  คร้ังท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3. คุณภาพน้ํา    
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS) 
ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด
(TDS) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน 
(NO3-N) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) ทองแดง (Cu) 
นิกเกิล  (Ni) แมงกานีส  (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม  (Cd) 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) 
สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) ไซยาไนด์ (Cyanide) และสารฆ่า
ศัตรูพืชและสัตว์ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด (Total Organochlorine 
Pesticides) 

-  ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ดังนี้ (รูปท่ี 6)   
1)  คลองเซียมใกล้กับพ้ืนท่ีโครงการ (SW1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (SW2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 
  

- ตรวจวัดทุก 2คร้ัง/ปี ดังนี้ 
1)  คร้ังท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.)  
    เลือกตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 
    เลือกตัวแทนฤดูฝน 

 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพดิน    
(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) 
(4) สารหนู (As)   
(5) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cd)  
(6) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(7) ตะกั่ว (Pb)  
(8) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(9) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(10) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ําได้ (Ni)  
(11) ซีลเีนียม (Se)  
(12) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

-  บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด
(รูปท่ี 7) ได้แก่  
(1) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณทางทิศเหนือของพ้ืนท่ี

ลานกองชานอ้อย (S1) 
(2)  พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณทางทิศใต้ของพ้ืนท่ี

ลานกองชานอ้อย (S2) 
 

- 1 คร้ัง ระหว่างการก่อสร้างโครงการท่ีระดับ 
ความลึก 5 และ 30 เซนติเมตร 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5. การคมนาคม    
(1) บันทึกปริมาณจราจรท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการคมนาคมขนส่ง

ของโครงการ พร้อมท้ังบันทึกสาเหตุ 

-  บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ทุกวันและจัดทํารายการทุก 1 เดือน  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6. การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซํ้า 

 
- พ้ืนท่ีเขตก่อสร้าง 

 
- เม่ือเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ และ

จัดทํารายงานสรุปผลปีละ 1 คร้ัง 

 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(6)  ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1)  หยุดงานไม่เกิน 3 วัน    2)  หยุดงานเกิน 3วัน  
3)  สูญเสียอวัยวะ            4)  ทุพพลภาพ 

   5)  ตาย 
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ตารางที่ 6-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสรา้ง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ 

บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ
และความเสียหาย 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง -  เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ศึกษาและสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชน

โดยรอบ พร้อมท้ังความคิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นํา
ท้องถ่ิน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี โดยให้
ครอบคลุมชุมชนท่ีเก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนท่ี
คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 

 
- ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ แสดงดังรูปท่ี 8 

ชุ ม ชน ใน พ้ื น ท่ี ทํ าก ารต รวจ วัดคุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม ผู้นําชุมชน และหน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
-  ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของชุมชนท่ีมีต่อ
โครงการ รวมท้ังวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินการ
แก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

- ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ อ้างถึงรูปท่ี 8
ชุ ม ชน ใน พ้ื น ท่ี ทํ าก ารต รวจ วัดคุณ ภ าพ
สิ่งแวดล้อม ผู้นําชุมชนและหน่วยงานราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- สรปุและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมท่ีโครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนใน

พ้ืนท่ี โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1 คุณอากาศในบรรยากาศ 

1) ฝุน่ละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปท่ี 4) 

1) วัดสว่างวนาราม (A1) 
2) วัดสว่างอาราม (A2) 
3) วัดบัวขาว (A3) 
4) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

 
- ตรวจวัด 2 คร้ัง/ปี  โดยตรวจวัดคร้ังละ 7 

วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
(1) คร้ังท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.)  
(2) คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด 
1) กรณีเดินระบบปกติ 

(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
(2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 
(3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

 

1. ช่วงหีบอ้อย (รูปท่ี 9) 
ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้ํา จํานวน 4 ปล่อง 
หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชม. จํานวน 4 ปล่อง  

2. ช่วงขายไฟ 
ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้ํา จํานวน 1 ปล่อง 
หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง  

-  ตรวจวัด 2 คร้ัง/ปี ดังนี้ 
(1) คร้ังท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.)  
(2) คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2)  ตรวจสอบประสิทธิภาพของ CEMs โดยการทดสอบ
การแปรเปลี่ ยนจากการตรวจป รับ เที ยบ เครื่อ ง 
(Calibration Drift Test) แล ะก ารท ดสอบ ค วาม
ถูกต้องสัมพันธ์ (Relative Accuracy) 

-  หม้อไอน้ําชุดท่ี 1-4 -  ตรวจวัดทุก 2 คร้ัง/ปี 
(1) คร้ังท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.)  
(2) คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3)  กรณีพ่นเขม่า    
    (1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

 
1. ช่วงหีบอ้อย  

ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้ํา จํานวน 4 ปล่อง 
หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชม. จํานวน 4 ปล่อง  

2. ช่วงขายไฟ 
ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้ํา จํานวน 1 ปล่อง 
หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง  

-  ตรวจวัด 2 คร้ัง/ปี  ดังนี้ 
(1) คร้ังท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
(2) คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไป (Leq 24 hrs ) 
(2) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
(3) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) 
(4) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
(5) ระดับเสียงรบกวนในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

 
- ตรวจวัดจํานวน 6 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปท่ี 5) 

1) ริมร้ัวโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมร้ัวโครงการด้านทิศตะวนัออก (N2) 
3) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N3) 
4) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N4) 
5) วัดราษฎร์บูรณะ(N5) 
6) วัดบัวขาว (N6) 

 
-  ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ต่อเนื่อง ครอบคลุมวัน 
ทําการและวันหยุด 
(1) คร้ังท่ี 1ช่วงหีบอ้อย  

(ธ.ค-มี.ค.)  
(2) คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ  

(เม.ย.-ต.ค.) 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน    
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง 

(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO) 
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ซีโอดี (COD) 
(6) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 
(7) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(8) คลอไรด์ (Cl-)  
(9) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR)  

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงท่ี 1-2  
(Inspection Pond No.1-2) 

 

- เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) ตลอดระยะ
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย/น้ําท้ิง 
(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(6) ทีเคเอ็น (TKN)  
(7) อัลคาลินิต้ี (Alkalinity)  
(8) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด(TDS)  

-  ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปท่ี 10) 
(1) น้ําเสียบริเวณบ่อปรับสมดุลท่ี 2Equalization 

pond No.2 (TW1) 
(2) น้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบดัแล้วบริเวณบ่อตรวจสอบ

คุณภาพน้ําท้ิงท่ี 3(Inspection Pond No.3)  
(TW 2) 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

(9) ทองแดง (Cu) 
(10) ซีโอดี (COD) 
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สงักะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
(16) ตะกั่ว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลเีนียม (Se) 
(21) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR)  

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด(TDS)  
(6) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด (Total Coliform 

Bacteria) 
(8) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform 

Bacteria) 
(9) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(10) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(11) ทองแดง (Cu)  
(12) นิกเกิล (Ni)  

-  ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปท่ี 6)   
1)  คลองเซียมใกล้กับพ้ืนท่ีโครงการ (SW1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (SW2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 
  

- ตรวจวัดทุก 2คร้ัง/ปี ดังนี้ 
1)  คร้ังท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.)  
    เลือกตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  คร้ังท่ี 2 ชว่งขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.)  
    เลือกตัวแทนฤดูฝน 

 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

(13) แมงกานีส (Mn)  
(14) สังกะสี (Zn) 
(15) แคดเมียม (Cd)  
(16) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
(17) ตะกั่ว (Pb)  
(18) ปรอท (Hg)  
(19) สารหนู (As)  
(20) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(21) ซีลีเนียม (Se) 

3.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ําฝน 
(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS) 
(3) ซัลเฟต 
(4) ไนเตรท 

(เปรียบเทียบกับ Guidelines for Drinking-water 
Quality (WHO, 2004)) 

 
- ตรวจวัดจํานวน 5 สถานี ดังนี้ (รูปท่ี 11) 

1) บริเวณบ่อเก็บน้ําดิบของโครงการ (R1) 
2) วัดสว่างวนาราม (R2) 
3) วัดสว่างอาราม (R3) 
4) วัดบัวขาว (R4) 
5) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (R5) 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง ในช่วงฤดูฝน 
(เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) และเดือนท่ีมี 
ฝนตกในช่วงฤดูหีบอ้อย (นอกฤดูฝน) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3.5 ทรัพยากรชีวภาพ 
  ปริมาณ  ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ

แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสตัว์ และสตัว์หน้าดิน 

-  ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ดังนี้ (รูปท่ี 12)   
1)  คลองเซียมใกล้กับพ้ืนท่ีโครงการ (Bio 1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (Bio 2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio 3) 

 

- ตรวจวัดทุก 2คร้ัง/ปี ดังนี้ 
1)  คร้ังท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.)  
    เลือกตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.)  
    เลือกตัวแทนฤดูฝน 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3.6 การใช้น้ํา 
(1) จดบันทึกปริมาณนํ้าดิบท่ีสูบมาใช้ในโครงการจากบ่อ 

เก็บน้ําดิบเป็นประจําทุกวันจากการติดต้ังมาตรวัดน้ํา 
(2) รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําในกระบวนการผลิต (แยกเป็น

น้ําดิบ น้ําประปา น้ํา RO และน้ําอ่อน) และจัดทํา
รายงานสรุปปริมาณการใช้เป็นรายเดือน 

 
- พ้ืนท่ีโรงงาน 

 

- บันทึกทุกวันและจัดทํารายงานทุกเดือน 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพดินและน้ําใต้ดิน    
4.1 คุณภาพดิน 

(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) สภาพการนําไฟฟ้า (Electro Conductivity, EC) 
(4) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) 
(5) ความหนาแน่นรวม (Bulk density) 
(6) สารหนู (As)  
(7) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cd)  
(8) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(9) ตะกั่ว (Pb)  

-  บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด (อ้างถึง
รูปท่ี 7) ได้แก่  
(1) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณทางทิศเหนือของพ้ืนท่ีลานกอง

ชานอ้อย (S1) 
(2) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณทางทิศใต้ของพ้ืนท่ีลานกอง

ชานอ้อย (S2) 
 

-  1 คร้ังระหว่างการก่อสร้างโครงการท่ีระดับ
   ความลึก 5 และ 30 เซนติเมตร 

 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(12) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ําได้ (Ni)  
(13) ซีลเีนียม (Se)  
(14) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

   

4.2 คุณภาพน้ําใต้ดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(3) คลอไรด์ (Cl)  
(4) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
(5) ความกระด้างท้ังหมด (Total hardness)  
(6) ซีโอดี (COD)  
(7) ไนเตรต (NO3)  
(8) ซัลเฟต (SO4)  
(9) เหล็ก (Fe) 
(10) แคดเมียม (Cd)  
(11) ตะกั่ว (Pb)   

-  ตรวจวัดน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 2 สถานี ดังนี้  
   (รูปท่ี 13) 

(1) ทิศเหนือของพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย (UW1) 
(2) ทิศใต้ของพ้ืนท่ีลานกองชานอ้อย (UW2) 

 

- ตรวจวัดทุก 2คร้ัง/ปี ดังนี้ 
1)  คร้ังท่ี 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) 
    เลือกตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.)  
    เลือกตัวแทนฤดูฝน 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
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(12) สารหนู (As)  
(13) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(14) แมงกานีส (Mn)  
(15) ปรอท (Hg)  
(16) นิกเกิล (Ni)  
(17) ซีลเีนียม (Se) 

5. การคมนาคมขนส่ง 
(1) บันทึกปริมาณจราจรท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการคมนาคมขนส่ง

ของโครงการ พร้อมท้ังบันทึกสาเหตุ 

 
- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการขนส่ง 

 
- จัดทําสรุปผลทุก 1 เดือน  

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6. การจัดการของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดท่ีเกิดจากการ

ดําเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียท่ีนําไป 
ทําปุ๋ยหมัก หรือ recycle หรือส่งไปกําจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ
กากของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการเป็นรายเดือน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
-  พ้ืนท่ีโรงงาน 

 

- บันทึกและจัดทํารายงานทุกเดือน 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7. ตรวจวิเคราะห์เถ้าจากการเผาไหม้ชานอ้อย 
(1) ปริมาณความชื้นและสิ่งท่ีระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) คา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) คา่การนําไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพแทสเซียม (total K2O)  
(9) สารหนู (As)  

 
- เถ้าจากการเผาไหม้ชานอ้อยของโครงการ 

 

 
- เดือนละ 1 คร้ังช่วงหีบอ้อย  

(ธ.ค.-เม.ย.) 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จาํกัด   
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

(10) แคดเมียม (Cd) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  

 
 

  

(12) ทองแดง (Cu)  
(13) ตะกั่ว (Pb)  
(14) ปรอท (Hg)  
(15) นิกเกิล (Ni) 
(16) ซีลเีนียม (Se)  
(17) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

   

8. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
8.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1) ฝุน่ละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจํานวน 2 จุด 
(1) บริเวณระบบสายพานลําเลียงชานอ้อยเข้าสู่หม้อ

ไอน้ํา 

(2) บริเวณระบบสายพานลําเลียงชานอ้อยเข้าสู่พ้ืนท่ี
ลานกองชานอ้อย 

-  ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง  
(1)  คร้ังท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
(2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8.2 ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง

ในสถานท่ีทํางาน โดยทําการตรวจวัดบริเวณท่ีมีความ
เสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 

 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง จํานวน 

3 จุด ดังนี้  
(1) บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ 
(2) บริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(3) บริเวณหอหล่อเย็น 

 
- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง ในช่วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 

(1)  คร้ังท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
(2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(2)  ตรวจวัดค่าระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทํางานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดย
การเก็บตัวอย่างท่ีตัวบุคคล (Personal sampling) 
ตามปัจจัยเสี่ยง 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังจาก
พนักงานท่ีทํางานบริเวณพ้ืนท่ี 4 จุด 

- ตรวจวัดปลีะ 2 คร้ัง ในช่วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 
(1)  คร้ังท่ี 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-

มี.ค.) ตรวจในเดือนมีนาคม โดยตรวจ 
12 ชั่วโมง ตามระยะเวลาการทํางาน 

(2)  คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) ตรวจ
ในเดือนเมษายน โดยตรวจ 8 ชั่วโมง 
ตามระยะเวลาการทํางาน 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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(3)  จัดทํา Noise Contour Map -  พ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจ วัด  1  ปี  หลั งจาก โครงการ เปิ ด
ดําเนินการ และทบทวนแนวเส้นเสียงจาก 
Noise Contour ทุกๆ 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8.3 ความร้อน 
ตรวจความร้อนในสถานท่ีปฏิบัติงาน (Heat stress index 
ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัด จํานวน 3 จุด บริเวณ 

(1) บริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ํา  
(2) บริเวณหน่วยผลิตไอน้ํา  
(3) อาคารหม้อไอน้ํา  

 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 

(1) คร้ังท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
(2) (2) คร้ังท่ี 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1)  สาเหตุ 
(2)  ลกัษณะการเกิด 
(3)  จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4)  ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซํ้า 
(6)  ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ  

คือ 1) หยุดงานไม่เกิน 3 วัน  
2) หยุดงานเกิน 3 วัน 
3) สูญเสียอวัยวะ  
4) ทุพพลภาพ 5) ตาย 

 
- ภายในโครงการ 

 
- เม่ือเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

และจดัทํารายงานสรุปผลปีละ 1 คร้ัง 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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9. สาธารณสุขและสุขภาพ    
9.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตรวจร่างกายท่ัวไป เช่น เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ําตาลในเลือด ตรวจการทํางานของตับ 
ตรวจการทํางานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินเป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางาน และพนักงาน
ประจํา ปีละ 1 คร้ัง 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.2 ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
(1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการทํางานของปอด 
(2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
(3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
(4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการตาม
ดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 
- พนักงานส่วนผลิต / ตามความเสี่ยง 

 
-  ปีละ 1 คร้ัง 

 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

   

9.3 กรณีท่ีผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ทําการตรวจ
ซํ้าโดยละเอียด พร้อมท้ังหาสาเหตุหากพบว่ามีความ
ผิดปกติ 
-  พนักงานท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ 

-  พ้ืนท่ีโครงการ -  เม่ือตรวจพบอาการผิดปกติ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.4 จัดทํารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสุขภาพ พร้อมท้ังระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์ท่ี
ทําการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

-  พ้ืนท่ีโครงการ -  ปีละ 1 คร้ัง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.5 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - รวบรวมปีละ 1 คร้ัง และทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9.6 รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์ บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเป็นประจําทุกป ี - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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10. ระบบป้องกันอัคคีภัย    
10.1  ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดท่ีมีการติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายกําหนด - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 

จํากัด 
10.2  ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม

ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 
- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 คร้ัง และจัดทํารายงานสรุปผล 
ปีละ 1 คร้ัง 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

11. สังคม-เศรษฐกิจ    
11.1  สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรวมท้ังสํารวจความคิดเห็น

ของครัวเรือน  ประชาชน  ผู้นํ าชุมชน/ผู้นํ าท้องถ่ิน 
ตัวแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สถานประกอบการโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว เช่น ท่ีต้ังสถานพยาบาล 
วัด และโรงเรียน  เป็นต้น  และจุดตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังสํารวจสภาพการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนปัญหาและความต้องการของชุมชนและครัวเรือน
ประชาชนพร้อมท้ังสํารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) ท้ังนี้การสุ่มตัวอย่าง
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ และแสดงแผนท่ีการ
กระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- พ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีเก็บตัวอย่างดัชนีทาง
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมท้ังสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้นํ าชุมชน  ผู้นํ าท้องถ่ิน  และตัวแทนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- จัดทํารายงานสรุปผล ปีละ 1 คร้ัง 
ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

11.2  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตามและ
มาตรการป้องกันการเกิดซํ้าจากภายในโครงการและ
ชมุชนภายนอกโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการและชุมชนรอบโครงการชุมชนในพ้ืนท่ี
ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้นําชุมชนและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ทุก 6 เดือน - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนใน

พ้ืนท่ี โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบท่ีต้ังโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 

จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ชั่วโมง) ดังนี้ 
- สํานักงาน : ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-030392 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : csrbanpongsugar101@gmail.com 

- สือ่สังคมออนไลน์ : Facebook ; CSR BPS และ Fan page ; ชุมชนสัมพันธ์ น้ําตาลบ้านโป่ง-ร้อยเอ็ด 

- จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโรงงาน 

แจ้งผล 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1-2 วัน ทําการ 

1-2 วัน ทําการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพ่ือรับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 

และวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเทจ็จริง 
หรือแจ้งวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดําเนินการแก้ไข
ของโครงการ/โรงงานรายโรง 

 พิจารณาข้อร้องเรยีน 

แล้วดาํเนินการตามกรณี

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตจุากโครงการ 

 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ 

กําหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตเุกิดจากโครงการ 

แจ้งผลทุก ๆ 7 วัน 

 

กรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ใน 
ระยะส้ัน ให้ดําเนินการ 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบ 



-300- 

 

รูปที่ 4 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 



-301- 

รูปที่ 5 จดุตรวจวัดระดับเสียง 
 



-302- 

 

รูปที่ 6 จดุตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 



-303- 

 

รปูที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 



-304- 

 

รูปที่ 8 แผนทีส่ํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 



-305- 

 

รปูที่ 9 จุดตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 



-306- 

 

รปูที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง 



-307- 

รูปที่ 11 จดุตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝน 
  



-308- 

 

รูปที่ 12 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
 



-309- 

 

รปูที่ 13 จุดตรวจวัดนํ้าใต้ดิน 



-310- 

 

ตารางที่ 1 แผนการปลูกต้นไม้บนพ้ืนที่สีเขียว 

 



 

-216- 

 

 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท/์โทรสาร อีเมล์ 
เจ้าของโครงการ : บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด  

 คุณศรีสุดา  พลขันธ ์

   (ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดลอ้ม) 

 คุณสาคร  มูลโพนงาม 

(เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธอ์าวุโส) 

89 หมู ่15  

ตําบลเกษตรวิสัย 

อําเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 

โทรศัพท ์: 091-7546692

 

โทรศัพท ์: 097-3377751 

 

srisuda.p@banpongsugar.com

 

sakorn.m@banpongsugar.com 

 

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

 คุณรัตนาภรณ์ ตานใจ 

   (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 

 คุณศุภณัฐ ทามัน 

   (นักวิชาการสังคมศาสตร์) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145

แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

 

โทรศัพท ์: 02-3737799 ต่อ 3116 

โทรสาร : 02-3737979 

โทรศัพท ์: 02-3737799 ต่อ 3206 

โทรสาร : 02-3737979 

 

Rattanaporn.t@tet1995.com

 

sapanat.t@tet1995.com 


