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เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อใชป้ระกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งท่ี 2) 
ต่อการจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบรษัิท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

1. บทนํา 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2517 บนพ้ืนที่ 740 ไร่ มีทุนจนทะเบียนครั้งแรก 150 
ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นเป็น 250 ล้านบาทในภายหลัง วัตถุประสงค์หลัก คือ การผลิตนํ้าตาลจากอ้อยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิต คือ กากนํ้าตาล 
ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง โดยในปี พ.ศ. 2517 โรงงานนํ้าตาลบ้านโป่ง ได้เริ่มทําการหีบอ้อยโดยมี
กําลังการผลิต 8,000 ตันต่อวัน และปัจจุบันมีกําลังการผลิต 14,000 ตันต่อวัน สามารถผลิตนํ้าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิได้เฉลี่ย 16,000-17,000 กระสอบต่อวัน สําหรับการผลิตนํ้าตาลทรายขาวในระยะเริ่มแรกน้ัน บริษัท 
นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ได้นําระบบ Talofloc มาใช้ในการฟอกสี ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการเปล่ียนระบบ
การผลิตเป็นระบบฟอกสีด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีปริมาณกําลังการผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคท้ังภายในประเทศและส่งออก  
ในปี พ.ศ. 2526 บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด จึงได้นําเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่นมาพัฒนาการผลิตนํ้าตาล
ทรายขาวและนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ โดยแยกส่วนผลิตนํ้าตาลดิบ ซึ่งเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2539-2540 บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความภูมิใจที่ได้นําเทคโนโลยีการผลิตนํ้าตาลไปสร้าง
โรงงานผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษัทฯ และ
ประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

จากประสบการณ์ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ที่ได้สร้างโรงงานผลิตนํ้าตาลทรายและเป็น
ผู้เช่ียวชาญในธุรกิจนํ้าตาลมานาน ทําให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้าตาลเรื่อยมา แต่เน่ืองจากท่ีต้ัง
โรงงานของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ในพ้ืนที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง มีพ้ืนที่
จํากัด ซึ่งทําให้มีอุปสรรคดังน้ี 

1) มีโรงงานนํ้าตาลหลายแห่งในพื้นที่เดียวกัน ทําให้มีการแขง่ขันด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีจํากัด 

2) ขาดแคลนแรงงานในการปลูกอ้อยและตัดอ้อย ซึ่งทําให้วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ 

3) เครื่องจักรและเทคโนโลยีเก่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

4) โรงงานเดิมไม่รองรับต่อการขยายกําลังการผลิต และเทคโนโลยีแบบใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (สอน.) ได้กําหนดเกณฑ์การต้ังหรือขยายโรงงานนํ้าตาลทราย
ทั่วประเทศต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ําตาลที่ต้ังอยู่หรือได้รับสิทธ์ิไว้ก่อนแล้วในรัศมี 50 กิโลเมตร 
ดังน้ัน บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด จึงมีนโยบายในการขยายกําลังการผลิตและขยายธุรกิจ โดยไปต้ังใหม่ที่
ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้รับสิทธ์ิต้ังโรงงานผลิต
นํ้าตาลที่กําลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) ที่อก 0609/3551 
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ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทั้งน้ี หนังสือรับรองการต้ังโรงงานผลิตนํ้าตาลฉบับดังกล่าว มิได้หมายความว่า
โครงการจะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องก่อนและได้รับ
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถดําเนินการได้ 

จากข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นโครงการต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ 
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้กําหนดให้การดําเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าตาล 
ทุกขนาด (การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ) ต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ พิจารณาโดยบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนําเสนอต่อ สผ. ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งช้ี
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยนําข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพ และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้  

5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ต้ังโครงการ 

2.1.1   ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบ 

  โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้ังอยู่ที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์รวม 589.18 ไร่ โดยโรงงานน้ําตาลมีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ประมาณ 505.75 ไร่ และพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานผลิตนํ้าตาล 83.43 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ของ
โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังรูปที่ 2.1.1-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

ทิศเหนือ  จรดพ้ืนที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) และถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์  

ทิศใต้   จรดถนนสาธารณประโยชน์และถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) 

ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณประโยชน์และถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ปลูกข้าว) 

ทิศตะวันออก จรดถนนอรุณประเสริฐ (ทางหลวงหมายเลข 202) 

2.1.2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โครงการมีการจัดวางผังอาคารสําหรับติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาคารที่ทําการ
และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
โครงการแสดงดังตารางที่ 2.1.2-1 
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รูปที่ 2.1.1-1 รูปที่ต้ังโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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ตารางที่ 2.1.2-1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
พ้ืนที่ 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ส่วนของโรงงานผลิตนํ้าตาล    
1. สํานักงาน/โรงอาหาร 2,700 1.69 0.33 

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

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

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

5. ส่วนงานซ่อมบํารุง 2,125 1.33 0.26 
5.1 อาคารซ่อมบํารุง 625 0.39 0.09 
5.2 อาคารยานยนต์ 1,280 0.80 0.14 
5.3 พื้นที่วางเคร่ืองจักรสําหรับงานซ่อมบํารุงประจําปี 220 0.14 0.03 

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

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

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

รวมพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล 809,192 505.75 100 
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ตารางที่ 2.1.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนท่ีส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)    
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. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 1 1,710 1.07 1.28 
7. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 2 1,710 1.07 1.28 
8. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 3 1,710 1.07 1.28 
9. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบหลังคาปกคลุม 4 1,710 1.07 1.28 
10. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 1 1,950 1.22 1.46 
11. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 2 1,950 1.22 1.46 
12. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 1 400 0.25 0.30 
13. อาคารผลิตไฟฟ้า 1 720 0.45 0.54 
14. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 2 400 0.25 0.30 
15. อาคารผลิตไฟฟ้า 2 720 0.45 0.54 
16. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 3 255 0.16 0.19 
17. อาคารผลิตไฟฟ้า 3 460 0.29 0.34 
18. 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 
รวมทั้งหมด 942,672 589.18 - 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2.1.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล
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2.2 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

1) วัตถุดิบ อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการในการผลิตนํ้าตาล ซึ่งโครงการมีกําลังการผลิต 
24,000 ตันอ้อย/วัน (แต่ละฤดูหีบมีการหีบอ้อยโดยรวมประมาณ 120 วัน/ปี) โครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วน
ใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัทฯ จํานวน 10 เขตส่งเสริม ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม รวมจํานวน 8 อําเภอ โดยในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดําเนินการส่งเสริม
การปลูกอ้อยภายในพ้ืนที่เขตส่งเสริมฯ พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยแสดงดังตารางที่ 2.2-1  

จากข้อมูลความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวและอ้อยของสํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต 4  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า พ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 4,900,000 ไร่ มีพ้ืนที่เหมาะสมสูงสุดและปานกลางในการปลูกอ้อย ประมาณ 1,400,000 ไร่  
(ร้อยละ 28.57 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แสดงดังรูปท่ี 2.2-1 และมีพ้ืนที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าวประมาณ 
580,000 ไร่ (ร้อยละ 11.83 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แสดงดังรูปที่ 2.2-2 ซึ่งโครงการมีนโยบายไม่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสูงสุด ดังน้ันจึงมีพ้ืนที่สําหรับเกษตรทางเลือกที่เหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อย ประมาณ 1,340,000 ไร่ (ร้อยละ 27.35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แสดงดังรูปที่ 2.2-3 
อย่างไรก็ตาม โครงการมีกําลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตันอ้อย/วัน ต้องการปริมาณอ้อยทั้งสิ้น 2,880,000 ตัน 
ซึ่งการผลิตอ้อยให้ได้ปริมาณดังกล่าวใช้พ้ืนที่สําหรับปลูกอ้อยเพียง 288,000 ไร่ (ร้อยละ 21.49 ของพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย) เท่าน้ัน 

ทั้งน้ี จากปริมาณความต้องการพ้ืนที่ปลูกอ้อยตามความสามารถในการผลิตสูงสุดของโครงการ 
และด้วยความเหมาะสมของสถานท่ีต้ัง การส่งเสริมการปลูกอ้อย รวมทั้งการแนะนําให้เกษตรกรนําพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสมในการปลูกพืชเกษตรอ่ืน ๆ หรือพ้ืนที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการปลูกอ้อย
แทนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ ย่ังยืนของเกษตรกร โดยการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อยจะดําเนินการให้
สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ 

2) สารเคมี รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในโครงการ ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระบบเสริมการผลิต
และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น การทํานํ้าอ้อยใสในกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายดิบ การตกตะกอน
ในระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ของวัตถุดิบและสารเคมี แสดงดังตารางที่ 2.2-2 

3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ นํ้าตาลทรายดิบ 
(Raw Sugar) ในช่วงหีบอ้อยสามารถผลิตได้ประมาณ 2,819 ตัน/วัน ซึ่งนํ้าตาลทรายดิบที่ผลิตได้จะถูก
ลําเลียงด้วยรถพ่วง 18 ล้อ นําไปเทกองเก็บไว้ในโกดังเก็บนํ้าตาลทรายดิบ ทั้งน้ี นํ้าตาลทรายดิบส่วนหน่ึงจะ
ถูกขนส่งเพ่ือนําไปผลิตเป็นนํ้าตาลทรายขาว และอีกส่วนหน่ึงจะถูกส่งจําหน่ายเป็นนํ้าตาลโควต้า ค ยังตลาด
ต่างประเทศ สําหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายดิบ ได้แก่ กากนํ้าตาล 
(molasses) ชานอ้อย (bagasse) และกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) โดยรายละเอียดปริมาณการใช้ 
แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 
แสดงดังตารางที่ 2.2-2 
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ตารางที่ 2.2-1 แหล่งปลูกอ้อยรอบโครงการและที่ตั้งเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 

ลําดับ ที่ตั้งเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
เขตส่งเสริม 
การปลูกอ้อย 

แหล่งอ้อยรอบเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ระยะห่าง 

จากโครงการ 
(กิโลเมตร) 

เส้นทางขนส่งอ้อย 
(หมายเลขทางหลวง) 

1. ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 5.8 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

2. ตําบลดู่น้อย อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 23.7 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

3. ตําบลดงครั่งน้อย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 12.2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 3074 

4. ตําบลเวียงชัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เขต 4 อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 21.2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
5. ตําบลนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เขต 5 อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 30.4 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 

6. ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เขต 6 อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 34.5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2040 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 

7. ตําบลดงเมืองน้อย อําเภอยางสีสุราช จงัหวัดมหาสารคาม เขต 7 อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 38.5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 

8. ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 8 อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 46.15 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

9. ตําบลดู่ใหญ่ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 9 อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 14.3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

10. ตําบลฝาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 10 ตําบลฝาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 11.7 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2269 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392 

ที่มา :  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2.2-1 พื้นที่เหมาะสมสงูสุดในการปลูกอ้อยภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 
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รูปที่ 2.2-2 พื้นที่เหมาะสมสงูสุดในการปลูกข้าวภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 
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รูปที่ 2.2-3 พื้นที่สําหรับเกษตรทางเลือกที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-2 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ในการขนส่ง 

1. วัตถุดิบ 
1.1 อ้อย 

 
- เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาล 

ทรายดิบ 

 
24,000  
ตันต่อวัน 

 
รถบรรทุกจอดรถใน พื้น ที่ โครงการที่จัด เต รียมไว้
ประมาณ 67.34 ไร่ เพื่อรอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต (มีความสามารถในการรองรับรถบรรทุกอ้อย
ไม่น้อยกว่า 1,300 คัน) 

 
รถบรรทุก 

 
1,200 เที่ยวต่อวัน 

2. สารเคมี 
2.1 ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์)  

ชนิดผง 

 
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ําอ้อย

ในขั้นตอนการทําน้ําอ้อยใส เพื่อการ
ผลิตน้ําตาลทรายดิบ 

 
14.5 ตันต่อวัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุกปูนผง (รถเต้าปูน) และเก็บพักใน
ไซโล ขนาด 100 ตัน จํานวน 2 ไซโล ภายนอกอาคาร
ผสมน้ําปูน  

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อ 2 วัน 

2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(ความเข้มข้น 50%) 

- ผสมน้ําล้างหม้อต้ม 2.7 ตันต่อวัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมี และถ่ายเก็บพักภายในถัง
ขนาด 120 ลบ.ม. ภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 6 เที่ยวต่อเดือน 

2.3 โพลีอะคลีลาไมด์ (โพลีเมอร์) 
(น้ํายาพักใส Flocculants) 

- เป็นสารช่วยรวมตะกอนในขั้นตอนการ
ทําใสน้ําอ้อย 

192 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 25 กก.  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยวต่อฤดูหีบ 

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

24 ลิตรต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 กก.  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อฤดูหีบ 

3. สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน 
3.1 คลอรีน (ความเข้มข้น 10%) 

 
- ใช้ทําลายสารอินทรีย์ เชื้อโรค และ

เหล็ก (Fe2+) 

 
0.7 กก.ต่อวัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังพลาสติกขนาด 20 กก.  

และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อเดือน 

3.2 สารโพลีอะลูมินัมคลอไรด์: 
PAC (ความเข้มข้น 30%) 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

3.3 สารช่วยจับกลุ่มอนุภาค: 
Flocculation Polymer 

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

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

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

ความถี่ในการขนส่ง 

4. สารเคมีที่ใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
4.1 สารละลายกํามะถัน : H2SO4 

(ความเข้มข้น 98%) 

 
- ควบคุมความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ของน้ําในระบบหล่อเย็น 

 
40 กก.ต่อวัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 30 กก. ด้วย

รถบรรทุก และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อเดือน 

4.2 สารป้องกันการกัดกร่อนและ
ตะกรันในระบบหล่อเย็น 
(Polyvap 900 FG) 

- ป้องกันการกัดกร่อนและตะกรันใน
ระบบหล่อเย็น 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.3 สารกําจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (Biotreat CS) 

- ใช้กําจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบ
หล่อเย็น 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.4 สารกําจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (Biotreat 800 FG) 

- ใช้กําจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบ
หล่อเย็น 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.5 สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(ความเข้มข้น 10%) 

- ฆ่าเชื้อในน้ําของระบบหล่อเย็น 100 กก.ต่อวัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมี และถ่ายเก็บพักภายในถัง
ขนาด 120 ลบ.ม. ภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยวต่อเดือน 

5. ผลิตภัณฑ์ 
5.1 น้ําตาลทรายดิบ 

 
- จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ
โครงการ 

 
2,819 ตันต่อวัน 

 
- เก็บพักในโกดักเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนนําไปจําหน่าย 

 
รถบรรทุก 

 
90 เที่ยวต่อวัน 

(1,800 ตันต่อวัน) 
6. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฏิกูล  

 และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
6.1 กากน้ําตาล 

 
 

- เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์พลอยได้ ที่ นํ า ไป
จําหน่ายต่อไป 

 
 

1,243 ตันต่อวัน 

 
 
- นําไปพักที่ถังเก็บกากน้ําตาลก่อนนําไปจําหน่าย 

 
 

รถบรรทุก 

 
 

30 เที่ยวต่อวัน 
(600 ตันต่อวัน) 

6.2 ชานอ้อย - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่นําไปเป็น
เชื้ อ เพลิ งสํ าห รับห ม้อไอน้ํ าของ
โรงไฟฟ้า 

6,480 ตันต่อวัน - นําไปกองพักที่ลานกองชานอ้อย ก่อนทยอยนําไปเป็น
เชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําของโรงไฟฟ้า 

สานพาน
ลําเลียง 

- 

6.3 กากตะกอนหม้อกรอง  - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แจกจ่าย
และจําหน่ายให้เกษตรกร 

1,080 ตันต่อวัน - นําไปกองพักที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง ก่อน
แจกจ่ายและจําหน่ายให้เกษตรกร 

รถบรรทุก 70 เที่ยวต่อวัน 
(1,080 ตันต่อวัน) 
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2.3 การขนส่ง 

1) ระยะก่อสร้าง 

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

2) ระยะดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ีทําให้เกิดการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งวัตถุดิบ การขนส่งสารเคมี การขนส่งของเสีย การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงการเดินทางของพนักงาน ซึ่งการขนส่งใช้ทางหลวงหมายเลข 
202 214 219 2040 2269 2392 และทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลข 3074 เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
สําหรับปริมาณการขนส่งจากการดําเนินโครงการแสดงดังตารางที่ 2.3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

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

(2) สารเคมี มีปริมาณการขนส่งสารเคมี (อ้างถึงตารางที่ 2.2-2) บริษัทที่ปรึกษาจะคิดคํานวณ
กิจกรรมการขนส่งสารเคมีทั้ง 12 ชนิดพร้อมกันใน 1 วัน จึงมีปริมาณเที่ยวในกรณีน้ี 1 คัน/วัน ทั้งน้ีเมื่อ
พิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวน 2 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/
วัน 

(3) ผลิตภัณฑ์ มีปริมาณการขนส่งผลิตภัณฑ์ 45 คัน/วัน ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้ง
ขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวน 90 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน 

(4) ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียอันตราย พนักงาน 1 คัน/วัน ทั้งน้ีเมื่อพิจารณา
เที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวน 2 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน 
ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 

(5) การขนส่งกากตะกอนหม้อกรอง เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการทํานํ้าอ้อยใส  
มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีดํา กากตะกอนหม้อกรองที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกลําเลียงโดยสายพานยางสู่
รถบรรทุกที่มารอรับเพ่ือนําไปไว้ที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) และจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือ
เปิดยุ้งให้กากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) ลงสู่รถบรรทุก และจะทําการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อ
กรองล้นหรือหกลงพื้น ซึ่งในจุดรับกากตะกอนกรองจะมีรถบรรทุกมาคอยรับกากตะกอนหม้อกรองตลอดเวลา 
โดยมีการขนส่งประมาณ 70 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 
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(6) การขนส่งกากน้ําตาล ถือเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีลักษณะ
เป็นของเหลวข้นสีนํ้าตาลเข้มเกิดขึ้นประมาณ 1,243 ตัน/วัน (เกิดขึ้นประมาณ 149,160 ตัน/ฤดูหีบ) 
ซึ่งโครงการจะจําหน่ายเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานอื่น โดยมีการขนส่งประมาณ 30 เที่ยว/วัน และ
กําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 

(7) การเดินทางของพนักงาน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 293 คัน/วัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 80 
คัน/วัน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวนรถจักรยานยนต์ 586 เที่ยว/วัน 
และรถยนต์ส่วนบุคคล 160 เที่ยวต่อวัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 4 ช่ัวโมง/วัน 

 



 

-16- 

ตารางที่ 2.3.2-1 ปริมาณการขนส่งที่เกิดจากโครงการ 

ลําดับ กิจกรรมการขนส่ง ชนิดรถขนส่ง PCEs2/ ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ 
คัน/วัน เที่ยว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ คัน/วัน เที่ยว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ 

1. วัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 50 100 250 21 - - - - 
2. คนงานก่อสร้าง รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 3 6 6 2 - - - - 

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

และกระบวนการผลิต 
รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 1 2 5 1 

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

รวม 73 146 316 38 1,649 3,298 6,049 412 
หมายเหตุ :  1/ รถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ของเสีย รถรับส่งพนักงานหรือคนงานก่อสร้าง แต่ละคันจะคิดจํานวน 2 เที่ยว/คันเนื่องจากคิดรวมทั้ง เที่ยวไปและกลับ 
  2/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) ซึ่งเป็นปัจจัยตัวคูณเพื่อแปลงหน่วยจากรถแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน คือ รถส่วนบุคคลหรือ passenger car unit (PCU) 
 3/  PCU/วัน = เที่ยว/วัน x PCEs 
 4/  ปริมาณการขนส่งวัสดุก่อสร้างกําหนดให้มีการขนส่ง 12 ชั่วโมงต่อวัน และการขนส่งสารเคมี/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และของเสียของโครงการกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน ส่วนรถรับส่งคนงานก่อสร้าง 

หรือพนักงาน กําหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 
ที่มา: บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562
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2.4 กระบวนการผลิต 

  การผลิตนํ้าตาลทรายดิบของโครงการจะดําเนินการผลิตในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม หรือที่เรียกว่า  
“ช่วงฤดูหีบอ้อย” มีระยะเวลาการดําเนินการหีบอ้อยเพื่อผลิตนํ้าตาลทรายดิบโดยรวมแต่ละปีประมาณ 120 
วัน สําหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตนํ้าตาลทรายหรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” ซึ่งช่วงฤดูปิดหีบโครงการจะทํา
ความสะอาดพร้อมทั้งซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในฤดู 
หีบอ้อยของปีต่อไป 

ผังขั้นตอนการผลิตนํ้าตาลทรายดิบ แสดงดังรูปที่ 2.4-1 ทั้งน้ีสามารถแบ่งกระบวนการผลิตนํ้าตาล
ทรายออกเป็น 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการรับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย เพ่ือสกัด
นํ้าอ้อย และกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายดิบ ประกอบด้วย การทําใสนํ้าอ้อย การต้มระเหยนํ้าอ้อย การ
เคี่ยวและป่ันนํ้าตาลดิบ มีความสามารถในการป้อนอ้อยเท่ากับ 24,000 ตันอ้อย/วัน มีรายละเอียดดังน้ี 

2.4.1 กระบวนการรบัอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย 

1) การรับอ้อย (Cane Receiving) อ้อยจะถูกขนส่งจากไร่อ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดย
รถบรรทุก โดยโครงการกําหนดพ้ืนที่ให้รถบรรทุกจอดรอบริเวณลานจอดรถอ้อยของโครงการหลังจากน้ัน
เคลื่อนรถมายังห้องช่ัง ซึ่งติดต้ังตาช่ังแบบดิจิตอลทําให้ผลการชั่งนํ้าหนักเที่ยงตรงและแม่นยําสูงสุดเพ่ือช่ัง
นํ้าหนักและรับใบลําดับคิวช่ัง (ใบลําดับคิวช่ังระบุ วันเวลา ที่ช่ัง นํ้าหนัก อ้อยทะเบียนรถและหมายเลขที่ช่ัง)
หลังจากน้ันรถบรรทุกอ้อยที่ผ่านการช่ังนํ้าหนักแล้วจะมาจอดเป็นแถวหน้ากระดาน เพ่ือรอเข้าแท่นเท 
(Tippet) จํานวน 8 แท่น และจะทําการยกแท่นด้วยระบบไฮโดรลิค เมื่อเทอ้อยหมดแล้วรถบรรทุกเปล่าจะ
กลับไปช่ังนํ้าหนักที่ห้องช่ังเดิมก่อนนํารถออกไป เพ่ือทราบนํ้าหนักสุทธิของอ้อย 

2) การเตรียมอ้อย (Cane Preparation) อ้อยที่เทออกจากรถบรรทุกที่แท่นเทจะไหลลง
สะพานขวาง (Cross Carrier) จากน้ันจะถูกลําเลียงผ่านเคร่ืองแยกดินทรายโดยทํางานเขย่ากองอ้อยที่ส่งผ่าน
ไปน้ัน ทําให้ดินทรายท่ีติดมาร่วงลงด้านล่างจากเครื่องแยกทราย ส่วนอ้อยจะถูกส่งไปลงสะพานหลักที่เรียกว่า 
“Main Cane Carrier” ซึ่งสะพานนี้จะลําเลียงอ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ (Leveller) ผ่านมีด (Cutter) ชนิด
หมุน 3 ขั้นตอน เพ่ือทําหน้าที่ทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง หลังจากน้ันจะลําเลียงผ่านสะพานลําเลียงชุด
ที่ 2 นําอ้อยไปผ่านแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Separator) เพ่ือดูดเหล็กที่ติดมากับรถอ้อยเป็นการป้องกัน
ไม่ให้เหล็กเข้าไปทําความเสียหายกับเครื่องจักรและผ่านอ้อยลงในเครื่องย่อยอ้อย (Shredder) เพ่ือทําหน้าที่
ฉีกย่อยท่อนอ้อยที่ผ่านมีดหมุนสับอ้อยให้เป็นฝอยละเอียดพอสมควร (เครื่องย่อยอ้อย ประกอบด้วย ฆ้อน
หมุนเหว่ียงอยู่ในลักษณะประชิดกับท่อนเหล็ก ซึ่งติดอยู่กับที่ช้ินอ้อยที่ถูกป้อนเข้ามาจะถูกตีให้ขาดเป็นเส้น 
(Fibrous Structure) หลังจากน้ันสะพานหลังเครื่องย่อยอ้อย (Shredded Cane Elevator) จะลําเลียงอ้อย
เข้าสู่เครื่องหีบอ้อยหรือลูกหีบต่อไป 

3) การหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ําอ้อย (Cane Milling) การสกัดนํ้าอ้อยเริ่มต้นจากอ้อยที่ฉีก 
เป็นฝอยละเอียดถูกลําเลียงด้วยสะพานป้อนอ้อยเข้าสู่ชุดลูกหีบ (Mill Tandem) ชุดที่ 1 หลังจากน้ันจะถูก
ลําเลียงเข้าหีบชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5 ตามลําดับ เพ่ือสกัดนํ้าอ้อยออกจากกากอ้อยอีกครั้ง หลังจาก
น้ันกากอ้อยจะถูกลําเลียงไปท่ีแผนกหม้อไอนํ้าที่ความช้ืนไม่เกิน ร้อยละ 55 โดยการทํางานของลูกหีบทั้ง 5 
ชุด เป็นแบบต่ออนุกรม โดยในระหว่างลูกหีบแต่ละชุดจะมีสะพานอ้อยซี่งเป็นสะพานประชิดระหว่างลูกหีบ 
แต่ละชุด โดยชุดสุดท้ายจะมีเครื่องลําเลียงกากอ้อย (Bagasse Elevator) 
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2.4.2 กระบวนการผลิตน้าํตาลทรายดิบ 

1) ขั้นตอนการทําใส (Clarification Process) 

เน่ืองจากนํ้าอ้อยที่ได้จากการสกัดนํ้าอ้อยจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ซึ่งมีทั้งสารแขวนลอย 
สารที่ไม่ละลายตัวและสารที่ละลายตัวในนํ้าอ้อย ก่อนที่จะนํานํ้าอ้อยไปต้มเคี่ยวจําเป็นต้องมีการกรอง 
สิ่งสกปรกปนเปื้อนออกก่อน โดยใช้วิธีการตกตะกอน (Defecation Method) ซึ่งจะส่งนํ้าอ้อยเข้าสู่เครื่องอุ่น
นํ้าอ้อยชุดที่ 1 (Primary Heater) โดยควบคุมอุณหภูมิของนํ้าอ้อยที่ออกจากเคร่ืองอุ่นประมาณ 55-60  
องศาเซลเซียส จากน้ันนํ้าอ้อยจะไหลผ่านเข้ามารวมกับนํ้าปูนขาว และถูกส่งเข้าสู่เครื่องอุ่นนํ้าอ้อยชุดที่ 2 
(Secondary Heater) เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างนํ้าอ้อยกับนํ้าปูนขาวที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิ 
ประมาณ 102-105 องศาเซลเซียส แล้วจึงส่งนํ้าอ้อยเข้าสู่ถังระบายไอ (Flash Vapor Tank) ซึ่งอยู่ด้านบน
ของถังพักใส เพ่ือให้ฟองอากาศที่ปนอยู่ในนํ้าอ้อยแตกตัวระเหยไป จากนั้นจึงเติมสารโพลิเมอร์ หรือนํ้ายาพักใส 
เพ่ือช่วยในการตกตะกอนแล้วจึงส่งนํ้าอ้อยไปตกตะกอนและทําใสในถังพักใส โดยในถังพักใส (Clarified Tank) 
สิ่งสกปรกต่าง ๆ จะตกตะกอนอยู่ที่ก้นถังกลายเป็นโคลน (Mud Juice) ส่วนนํ้าอ้อยใสที่ลอยอยู่ช้ันบนของถัง
จะถูกปล่อยลงสู่ตะแกรงละเอียด (Screen) เพ่ือแยกเอากากอ้อยเล็ก ๆ ที่อาจปนมากับนํ้าอ้อยออก ส่วน
นํ้าอ้อยที่กรองแล้วในขั้นตอนน้ีเรียกว่า “นํ้าอ้อยใส (Clarified Juice)” จะถูกส่งเข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหย
ต่อไป สําหรับโคลน (Mud Juice) ที่จมอยู่ก้นถังพักใสจะถูกดึงมาผสมกับกากอ้อยละเอียด (Bagaccillo) 
ในถังผสม (Bagaccillo Mixing Tank) ทําการเติมนํ้ายาฆ่าเช้ือ เพ่ือลดจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ 
แล้วนําไปกรองที่หม้อกรองระบบสุญญากาศ (Vacuum Filter) เพ่ือแยกน้ําอ้อยอีกคร้ัง นํ้าอ้อยที่ได้จากเคร่ือง
กรองสุญญากาศจะถูกวนกลับไปใช้ประโยชน์ที่ถังผสมปูนขาวต่อไป ส่วนกากตะกอนที่ไม่ผ่านการกรองเรียกว่า 
“กากตะกอนหม้อกรอง หรือ filter cake” มีคุณสมบัติที่จัดได้ว่าเป็นสารปรับปรุงดินชนิดหน่ึง ซึ่งโครงการจะ
แจกจ่ายให้เกษตรกรนําไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินในไร่อ้อย ส่วนของน้ําอ้อยที่แยกออกมาได้จะส่งกลับไปยังถัง
พักนํ้าอ้อยผสมปูนขาวอีกคร้ัง  

2) ขั้นตอนการต้มระเหยน้ําอ้อย (Evaporation Process) 

การเปลี่ยนสภาพนํ้าอ้อยใสให้กลายเป็นนํ้าเช่ือม (Syrup) จะต้องทําการต้มนํ้าอ้อยใสใน
หม้อต้มระเหย (Evaporator) ให้เป็นนํ้าเช่ือมก่อนที่จะถูกนําไปเคี่ยวเพื่อประหยัดพลังงานและเวลาในการเคี่ยว 
โดยจะต้มในหม้อต้มแบบ Multiple Effect Evaporator ที่ออกแบบมาพิเศษมีหม้อต้มมาตรฐาน จํานวน  
5 ชุด โดยจะต้มระเหยนํ้าอ้อยที่เดินทางจากหม้อที่ 1 ไปยังหม้อที่ 5 จนได้นํ้าเช่ือมสุดท้าย ที่มีความเข้มข้น
เพ่ิมขึ้นมากกว่า 60 บริกซ์ ซึ่งเรียกว่า “นํ้าเช่ือมดิบ (Syrup)” โดยหม้อต้มชุดที่ 5 มีการควบคุมความดัน
สุญญากาศภายในหม้อให้อยู่ที่ 22-24 มิลลิเมตรปรอท และจะเก็บไว้ในถังพักนํ้าเช่ือม (Syrup Tank) เพ่ือส่ง
เข้าสู่กระบวนการเคี่ยวและป่ันนํ้าตาลทรายดิบต่อไป ส่วนไอที่เกิดจากการระเหยของน้ําอ้อยจะถูกนําไปใช้ใน
กระบวนการอุ่นนํ้าอ้อย รวมท้ังการเคี่ยวนํ้าตาลด้วย สําหรับไอนํ้าที่ใช้ระเหยนํ้าอ้อยที่หม้อต้มชุดที่ 1 ซึ่งเป็น
ไอเสียที่ได้จากระบบดีซุปเปอร์ฮีต จะกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าที่เรียกว่า “คอนเดนเสท (Condensate)” จะถูก
ส่งไปยังถังพักเพ่ือเตรียมส่งเข้าสู่หม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานนํ้าตาลอีกครั้ง โดยส่วนหน่ึงจะ
ส่งกลับโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนไอระเหยของหม้อต้มชุดที่ 2 ถึงหม้อต้มชุดที่ 5 และหม้ออุ่นนํ้าอ้อยเมื่อกลั่นตัว
เป็นคอนเดนเสทแล้ว ทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่ถังพักนํ้าร้อน เพ่ือนํากลับไปใช้พรมกากอ้อยที่ลูกหีบ การต้มและ
การเคี่ยวนํ้าตาลด้วย และบางส่วนนําไปใช้ในล้างเคร่ืองจักร และผสมสารเคมี เป็นต้น 
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3) ขั้นตอนการเคีย่วน้ําตาล (Crystallization Process) 

 การเค่ียวนํ้าตาลเป็นการทํานํ้าเช่ือมให้ตกผลึกนํ้าตาลหรือเปล่ียนรูปจากของเหลวเป็น
ของแข็งโดยใช้ความร้อน นํ้าเช่ือมที่ส่งมาจากถังพักนํ้าเช่ือม (Syrup Tank) จะถูกนํามาเคี่ยวจนมีความเข้มข้น
มากข้ึน จนกระทั่งเกิดผลึก เมื่อนํ้าเช่ือมอยู่ในลักษณะที่เต็มที่ด้วยผลึกนํ้าตาลเรียกว่า“แมสควิท (Massecuite)” 
ซึ่งจะมีนํ้าเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 3-5 หลักการเคี่ยวนํ้าตาลจะอาศัยการแลกเปล่ียนความร้อนของไอนํ้ามา
จากหม้อต้มระเหยชุดที่ 1 กับนํ้าเช่ือมดิบโดยผ่านท่อสแตนเลสและควบคุมอุณหภูมิจุดเดือดของน้ําตาลให้ 
ตํ่ากว่าจุดเดือดของบรรยากาศคือให้ภายในหม้อเคี่ยวมีสภาพเป็นสูญญากาศที่ 24-26 น้ิวปรอทขึ้นไป ซึ่งจะ
ทําให้จุดเดือดของนํ้าตาลในหม้อเคี่ยวอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ความดันไอนํ้าที่ใช้ในการเคี่ยว
นํ้าตาล 0.5 บาร์ขึ้นไป โดยไอที่เกิดจากการเคี่ยวนํ้าตาลจะถูกพาออกจากหม้อเคี่ยวโดยเคร่ืองกลั่นไอนํ้า 
(Condenser) ส่วนไอนํ้าทีใช้เมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับนํ้าเช่ือมดิบแล้วจะกลั่นตัวเป็นนํ้าส่งไปเก็บไว้ที่ถังพัก
และนํากลับไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป 
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รูปที่ 2.4-1 ขัน้ตอนกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายดิบ 

กากตะกอนหมอกรอง

ชานออย

ชานออยที่เหลือ

น้ําตาลทรายดิบ
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เน่ืองจากในบริเวณที่ต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) อยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ดังน้ันในการ
บริหารจัดการและการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบ
สนับสนุนหรือเป็นระบบเสริมในการผลิต ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าชีวมวลได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภค
ดังกล่าวรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1 และดังรูปที่ 2.5-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตารางที่ 2.5-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานน้ําตาล 

ระบบสาธารณูปโภค หน่วย 
ขนาดกําลังการผลิต 
หรือความสามารถ 

ในการรองรับ 
การดําเนินการ 

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

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้ ดําเนินการพัฒนา
ระบบลําเลียงและพ้ืนท่ีกักเก็บชานอ้อยให้
สามารถป้องกันและลดผลกระทบท้ังด้านฝุ่น
ละอองและน้ําชะลานกองเก็บชานอ้อยเพื่อ
ป้องกันการส่งผลกระทบต่อชุมชน 

1.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย  
 

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

192 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตน้ําตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียโดย
การออกแบบพิจารณ าลักษณะน้ํ า เสี ย 
ปริมาณน้ําเสีย/น้ําท้ิงท่ี เกิดจากกิจกรรม
ขอ งโร ง ไฟ ฟ้ าชี วม วล ร่วม ด้ วย เพ่ื อ ให้
ครอบคลุมและการทํ างานของระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยโรงไฟฟ้าทําการจัดส่งน้ํา
เสีย/น้ําท้ิงเข้าระบบบําบัดน้ําเสียทางท่อ 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล  
2.1 ไอน้ํา ตัน/ชั่วโมง -  ฤดูหีบอ้อย 412.5 ตัน/ชม. 

-  ฤดูขายไฟ 118.2 ตัน/ชม.  
รับผิดชอบผลิตและจัดส่งไอน้ําให้โรงงานผลิต
น้ําตาล ตามปริมาณท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล
ต้องการ  

2.2 ไฟฟ้า เมกะวัตต์ -  ฤดูหีบอ้อย 60.6 เมกะวัตต์ 
-  ฤดูขายไฟ 26.0 เมกะวัตต์ 

รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าชีวมวลให้ โรงงาน
ผลิตน้ําตาล และโรงไฟฟ้าตามปริมาณท่ี
โรงงานผลิตน้ําตาลต้องการ และบางส่วนจะ
จําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

- โรงงานผลิต
น้ําตาล 

เมกะวัตต์ -  ฤดูหีบอ้อย 32.4 เมกะวัตต์ 
 

- โรงไฟฟ้าชีวมวล เมกะวัตต์ -  ฤดูหีบอ้อย 4.2 เมกะวัตต์ 
-  ฤดูขายไฟ 2.0 เมกะวัตต์ 

- การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) 

เมกะวัตต์ -  ฤดูหีบอ้อย 24.0 เมกะวัตต์ 
-  ฤดูขายไฟ 24.0 เมกะวัตต์ 

 

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

102 ลบ.ม./วัน 

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จั ดส่ งน้ํ าป ระปา เพ่ื อ ใช้ ในกิ จการของ
โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
และจะดําเนินการผลิตน้ําอ่อนเพ่ือใช้สําหรับ
หม้อไอน้ํา 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562
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รูปที่ 2.5   -1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตน้ําตาล 

น้ําประปา 

บ่อเก็บน้ําดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบระบายน้ํา/ 
ทางเข้า-ออก 

อาคารสํานักงานและ
โรงอาหาร 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลงิ

ระบบผลิตน้ําประปา 
ระบบผลิตน้ําอ่อน/ 
RO / น้ําบริสุทธิ์ 

พื้นที่ลานกองชานอ้อย 
สถานที่เก็บชานอ้อยแบบ 
มีหลังคาปกคลมุและ 

ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย

โรงไฟฟ้าชวีมวล 
(ชานอ้อย)

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. 

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ไอน้ําแรงดันต่ํา 
ไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตน้ําตาล 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 
น้ําเสีย/น้ําระบายทิ้ง 
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2.5.1  น้ําใช้ 

ระยะก่อสร้าง นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ นํ้าใช้
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 
600 คน ทั้งน้ีดําเนินการก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีความต้องการใช้นํ้าสูงสุดในส่วนน้ี
ประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คํานวณจากอัตราการใช้นํ้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักด์ิ อุดมสิน
โรจน์, การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) โดยนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะ
ใช้นํ้าจากบ่อเก็บนํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากการเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดย
เป็นการขุดบ่อเก็บนํ้าดิบเพ่ือนําดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังน้ันจึงสามารถใช้นํ้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อ 
เก็บนํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ สําหรับนํ้าใช้ก่อสร้างน้ันมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรม
การก่อสร้าง ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้เป็น
คอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณนํ้าใช้เพ่ือล้างอุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร  
ซึ่งโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมนํ้าในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนนํ้าด่ืม
ของคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืมบรรจุขวดซึ่งกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน 

ระยะดําเนินการ ความต้องการนํ้าใช้ส่วนใหญ่ของโรงงานผลิตนํ้าตาลจะใช้ในกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาล แต่เน่ืองจากโครงการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกัน สําหรับนํ้าใช้โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรนํ้าดิบ เน่ืองจากท่ีต้ังโรงงานผลิต
นํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตของโครงการได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและลดความซํ้าซ้อนของ
การลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว โดยนํ้าฝนที่รวบรวมจากภายในพ้ืนที่จะถูกกัก
เก็บนํ้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บนํ้าดิบ ก่อนส่งนํ้าดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตนํ้าประปาที่ผลิตให้กับ
โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลน้ันจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งน้ี สําหรับ
การศึกษาความต้องการใช้นํ้าและศักยภาพแหล่งนํ้าในภาพรวมของพ้ืนที่น้ันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ดําเนินการ
ศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้นํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ความต้องการใช้น้ําของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณนํ้า พบว่า โครงการมีความต้องการใช้นํ้าสําหรับความต้องการใช้นํ้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 435 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ความต้องการใช้นํ้าประมาณ 381 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเคร่ืองจักร มีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 204 ลูกบาศก์เมตร/
วัน (หรือประมาณ 6,120 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5.1-1 
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ตารางที่ 2.5.1-1 ปริมาณการใช้น้ําของโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ 

รายการ 
 

การใช้น้ําในการดําเนินการ (หน่วย: ลบ.ม./วัน) 
ช่วงหีบอ้อย ช่วงขายไฟ (ช่วงปิดหีบของโรงงานผลิตน้ําตาล) ช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร 

น้ําประปา1/ 

น้ําควบแนน่จาก
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ําตาล2/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล3/ 

น้ําทิ้ง4/ น้ําประปา1/

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ําตาล2/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 

ชีวมวล3/ 

น้ําทิ้ง4/ น้ําประปา1/

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิต

น้ําตาล2/ 

น้ําควบแนน่จาก 
กระบวนการผลิต
ของโรงไฟฟ้า 

ชีวมวล3/ 

น้ําทิ้ง4/ 

กิจกรรมโรงงานผลติน้ําตาล             
1. น้ําใช้ในแผนกต่าง ๆ 
    ของโรงงานผลิตน้ําตาล 

20 - 
- 

- 11.5 - 
- 

- 11.5 - - 
- 

2. สํานักงาน/โรงอาหาร/ 
    ห้องน้ําชาวไร่ 

80 - 
- 

- 50 - 
- 

- 50 - - 
- 

รวมการใช้น้ําของ 
โรงงานผลิตน้ําตาล 

100 - 
- 

- 61.5 - 
- 

- 61.5 - - 
- 

กิจกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล             
1. น้ําใช้ในแผนกต่าง ๆ  
    ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

30 - 
- 

- 13.5 - 
- 

- 3.5 - - 
- 

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

3. น้ําชดเชยระบบหล่อเย็น 
    เครื่องจักร  

- 3,823 
- 

- - 3,313 
- 

- - - - 
- 

4. น้ําชดเชยระบบผลิตไอน้ํา  
    (Condensate water) 

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

5. น้ําใช้ในการฉีดพรมชานอ้อย - - - 100 - - - 100 - - - 100 

6. น้ําใช้ในการฉีดพรมขี้เถ้า 
    และลานขี้เถ้า 

- - 
- 

32 - - 
- 

32 - - - 
0 

รวมการใช้น้ําของ 
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

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

หมายเหตุ:   1/ โรงงานผลิตน้ําตาลและไฟฟ้าชีวมวลรวบรวมน้ําฝนที่ตกภายในพื้นที่เก็บไว้ในบ่อเก็บน้ําดิบขนาด 189,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนํามาปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เหมาะสมแต่ละกิจกรรมและลักษณะการใช้งานโดยระบบน้ําประปาและระบบผลิตน้ําอ่อน
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

2/ น้ําที่เกิดจากการระเหยออกจากน้ําอ้อย ซึ่งสามารถควบแน่นและนํากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
3/ น้ําที่เกิดจากการระเหยออกจากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถควบแน่นและนํากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆ 
4/ น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้มาตรฐานจะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
5/ ระบบผลิตน้ําอ่อนจะผลิตในช่วงฤดูหีบอ้อย เพื่อเก็บสํารองน้ําไว้ใช้ในช่วงขายไฟ ส่วนช่วงขายไฟจะนําน้ําประปามาผลิตน้ําอ่อนเพื่อชดเชยระบบผลิตไอน้ําในถังน้ําร้อน (Hot water tank) ประมาณ 135 ลบ.ม./วัน จึงไม่นํามาคิดปริมาณน้ําประปา 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2) การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา 

- การวิเคราะห์สภาพฝน โครงการได้รวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดนํ้าฝนของกรม
อุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน ในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
ซึ่งบริเวณพ้ืนที่โครงการอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าใกล้เคียง โดยรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้นจํานวน 
16 สถานี ช่วงสถิติข้อมูลโดยรวมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525-2560 และสามารถนํามาวิเคราะห์ปริมาณฝนเฉล่ียโดย
เส้นช้ันนํ้าฝน โดยปริมาณฝนสําหรับพ้ืนที่โครงการพิจารณาข้อมูลฝนรายปีได้จากสถานี 49282 อําเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดงการผังแปรปริมาณฝนรายปีในแต่ละเดือนแสดงดังรูปที่ 2.5.1-1 

 

รูปที่ 2.5.1-1 การผันแปรปรมิาณฝนรายเดือนของสถานีอําเภอปทุมรัตต์ (สถาน ี49282) จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
- ปริมาณน้ําท่า พ้ืนที่ โครงการน้ันต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่ นํ้ามูล ลุ่มนํ้าย่อย 

ลําเสียวใหญ่ และมีลํานํ้าเตา เป็นลํานํ้าย่อยที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยลุ่มนํ้าเสียวใหญ่มีพ้ืนที่
ลุ่มนํ้าเท่ากับ 3,230 ตร.กม. มีสถานีนํ้าท่าที่ปลายลุ่มนํ้า คือ สถานีวัดนํ้าท่าของกรมทรัพยากรนํ้า คือ  
สถานีบ้านกู่พระโกนา (MN. 27) ดังน้ัน จากข้อมูลปริมาณนํ้าท่าทําให้ทราบถึงปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าลําเสียว
ใหญ่ โดยในฤดูฝนมีปริมาณนํ้าท่าประมาณ 302.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณเท่ากับ 68.81  
ล้านลูกบาศก์เมตร  

- ความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ํา ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ น้ันได้รวบรวมจากข้อมูล
การบริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้ามูลใหญ่ ที่ได้ทําการประเมินความต้องการใช้นํ้าด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในโครงการ
จัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ลุ่ม นํ้ามูล พ .ศ .2550 โดยกรมทรัพยากรนํ้า  
ซึ่งได้ประเมินความต้องการการใช้นํ้าไว้ถึงปี พ.ศ. 2575 ปริมาณความต้องการใช้นํ้าในลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าลํา
เสียวใหญ่ดังกล่าวจะนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินหากทางโครงการได้สะสมนํ้าดิบของตัวเอง 
เทียบกับข้อมูลปริมาณนํ้าท่า ทั้งน้ี ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ ในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ในฤดูฝน มีความ
ต้องการใช้นํ้ารวมเท่ากับ 147.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีความต้องการใช้นํ้าเท่ากับ 74.33  
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ล้านลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลความต้องการใช้นํ้าและปริมาณนํ้าท่าที่มีจากข้อมูลของสถานีบ้าน 
กู่พระโกนา (MN. 27) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในรายเดือนในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าลําเสียวใหญ่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสภาพการขาดแคลนนํ้าได้ แตทว่าหากพิจารณาในสภาพปริมาณนํ้าท่า
ตลอดทั้งปี พิจารณาช่วงฤดูฝน จะยังคงมีปริมาณนํ้าท่าคงเหลือเท่ากับ 155.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนใน 
ฤดูแล้งมีปริมาณขาดแคลนนํ้าประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร       

- ความต้องการใช้น้ําและการสะสมน้ําของโครงการ ปริมาณความต้องการใช้นํ้าของ
โครงการมีความต้องการนํ้ารายวันวันละ 204-435 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผันแปรรายเดือนต้ังแต่ 6,120 ถึง 
13,485.00 ลูกบาศก์เมตร/เดือน รวมทั้งปีมีความต้องการใช้นํ้าของโครงการเท่ากับ 140,289.00 ลูกบาศก์
เมตร/ปี สําหรับการสะสมนํ้าของโครงการจะทําการสะสมนํ้าจากพ้ืนที่ภายในโครงการเองจากปริมาณฝน โดย
พ้ืนที่ที่สามารถสะสมนํ้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายนํ้าตามแนวรางระบายนํ้าที่มีพ้ืนที่ประมาณ 
718,112 ตารางเมตร  และบ่อ นํ้ าที่ ใ ช้ นํ้ าการสะสม นํ้ า  คือ  บ่ อห น่วงนํ้ าฝน  บ่ อ เก็บ นํ้ าดิบ  และ 
บ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้ง 3 บ่อเท่ากับ 664,100 ลูกบาศก์เมตร จากผลการสะสมน้ําที่คํานวณ
ได้จากตารางท่ี 2.5.1-2 กล่าวได้ว่า ในปีแรกก่อนดําเนินการทางโครงการจะมีการสะสมนํ้าดิบเบ้ืองต้นไว้ที่ 
30,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการสะสมนํ้าไว้ทั้งปีได้เท่ากับ 966,076 ลูกบาศก์เมตร หักปริมาณการระเหย 
478,874 ลูกบาศก์เมตร และการร่ัวซึมได้ประมาณ 96,608 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้าสูงสุดในระบบมีค่า
สะสมสูงสุดเทากับ 279,637.76 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาตรบ่อเก็บนํ้าดิบและบ่อนํ้าต่างๆ แล้ว 
ยังคงมีปริมาตรคงเหลืออยู่อีกถึง 384,462.24 ลูกบาศก์เมตร  

ทั้งน้ี เมื่อคิดปริมาณนํ้าในการสะสมของโครงการได้แล้วว่ามีการสะสมนํ้ารายปี  
ได้ปริมาณการสะสมเท่ากับ 966,076 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนํามาคิดปริมาณนํ้าที่หายไปในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่  
ที่มีปริมาณคงเหลือท้ายลุ่มเท่ากับ 149.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หากทางโครงการมีการสะสมนํ้าด้วยปริมาณ
ดังกล่าวในพ้ืนที่เอง จะทําให้ปริมาณนํ้าท้ายลุ่มของลําเสียวใหญ่ มีปริมาณนํ้าคงเหลือเท่ากับ 148.73 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณนํ้าท่าที่หายไปจากลุ่มนํ้าเมื่อโครงการสะสมนํ้าแล้วเพียง 0.65% ซึ่งเป็นปริมาณ
นํ้าที่น้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยแล้งภายนอกโครงการ 

2.5.2   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 1)   ระบบผลิตน้ําประปา อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) มีลักษณะ
เป็นระบบผลิตนํ้าประปาแบบตกตะกอนและทรายกรองเร็ว (Solid Contact Tank and Rapid Sand 
Filter) เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีการใช้งานกันโดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและดําเนินการผลิตนํ้าประปาได้ง่าย
ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยนํ้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา ก่อนส่งให้กับ
พ้ืนที่ต่างๆ ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 2)  ระบบผลิตน้ําอ่อน (Nano filtration system) อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล (ชานอ้อย) มีกําลังการผลิตประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 136 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบ
ผลิตนํ้าอ่อน ประกอบด้วยการบําบัดเบ้ืองต้นหรือการกําจัดอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น cartridge filter เป็นต้น) 
การกําจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเมมเบรน สําหรับนํ้าอ่อนที่ผลิตได้จะถูกนําไปเก็บไว้ 
ในถังเก็บนํ้าอ่อน ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง ก่อนส่งไปยังระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ  
(RO System) เพ่ือผลิตใช้ในกิจกรรมการผลิตไอนํ้าต่อไป 
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ตารางที่ 2.5.1-2 แสดงผลการสะสมน้ําของโครงการในแต่ละเดือน 

เดือน 
ความเข้มฝน 

(มม.) 

ปริมาตรน้ําฝนที่
ตกลงในพื้นที่

โครงการเข้าบ่อ
เก็บน้ําดิบ (ลบ.ม.) 

อัตราการ
ระเหย 

(มม./เดือน) 

ปริมาตร
ระเหย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการใช้น้ํา
ของโครงการ  

(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
รั่วซึม 

(ลบ.ม.) 

ปริมมาตรระบาย
น้ําออก 
(ลบ.ม.) 

อัตราการระบาย
น้ําส่วนเกิน 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาณน้ําสะสม
คงเหลือในบ่อเก็บน้ํา

ดิบและบ่อต่างๆ  
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

ปริมาณน้ําสะสมในปีแรก 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 เพื่อสะสมน้ําดิบใช้
ประมาณ 30,000 ลบ.ม. 
  
  
  
  

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

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

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

รวมทั้งปีที่ 2 1,345.3 966,076 1,659 478,874 140,289 96,608 250,305 0.0966 - 
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ตารางที่ 2.5.1-2 (ต่อ) แสดงผลการสะสมน้ําของโครงการในแต่ละเดือน 

เดือน 
ความเข้มฝน 

(มม.) 

ปริมาตรน้ําฝนที่
ตกลงในพื้นที่

โครงการเข้าบ่อ
เก็บน้ําดิบ (ลบ.ม.) 

อัตราการ
ระเหย 

(มม./เดือน) 

ปริมาตร
ระเหย 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณการใช้น้ํา
ของโครงการ  

(ลบ.ม.) 

ปริมาณการ
รั่วซึม 

(ลบ.ม.) 

ปริมมาตรระบาย
น้ําออก 
(ลบ.ม.) 

อัตราการระบาย
น้ําส่วนเกิน 

(ลบ.ม./วินาที) 

ปริมาณน้ําสะสม
คงเหลือในบ่อเก็บน้ํา

ดิบและบ่อต่างๆ  
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

ปริมาณน้ําสะสมในปีแรก 30,000  

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

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

หมายเหตุ : ปริมาณน้ําท่าที่นํามาประเมินจากข้อมูลพื้นฐานจากสถานีวัดน้ําท่าของสถานีบ้านกู่พระโกนา (MN. 27) กรมทรัพยากรน้ํา 
- พื้นที่การสะสมน้ํา คือ พื้นที่ระบายน้ําตามการคํานวณระบบระบายน้ํา เท่ากับ 718,115 ตารางเมตร 
- ปริมาตรบ่อเก็บน้ําต่าง ๆ ได้แก่ บ่อหน่วงน้ําฝนขนาด 53,100 ลบ.ม. บ่อเก็บน้ําดิบ 189,000 ลบ.ม. และบ่อคอนเดนเซอร์ 422,000 ลบ.ม.  
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3)  ระบบผลิตน้ํา RO (รีเวอร์ส ออสโมซิส) อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) โดยกระบวนการผลิตเริ่มจากนํานํ้าอ่อนผ่านเคร่ืองกรองจากระบบผลิตนํ้าอ่อน (Nano filtration 
system) เพ่ือผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ โดยเครื่องกรองจากระบบรีเวอร์สออสโมซิสและได้ โดยมีความสามารถ
ในการผลิต ประมาณ 6.7 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง การกําจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย 
เมมเบรน นํ้าปราศจากแร่ธาตุที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าปราศจากแร่ธาตุ (RO tank) ขนาด 50 ลูกบาศก์
เมตร จํานวน 2 ถัง เพ่ือสํารองนํ้าไว้ใช้ในช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) 

 2.5.3 ระบบหล่อเย็น  

   ระบบหล่อเย็น มีหน้าที่หล่อเย็นเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการหล่อเย็นโดยการแลกเปลี่ยน
ความร้อนผ่านผิวของเครื่องจักรเพื่อป้องกันเคร่ืองจักรเกิดความเสียหายเพราะความร้อน โครงการออกแบบ
ให้ระบบหล่อเย็นเป็นแบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในระบบนํ้าหล่อเย็นเพ่ือใช้
แลกเปลี่ยนความร้อนของนํ้าหล่อเย็น หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอนํ้าแล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศอีกครั้งโดยใช้อากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อน และใช้พัดลม (Cooling Tower fan) ในการพา
ความร้อนออกไป ซึ่งเริ่มต้นที่นํ้าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็น จะถูกสูบไปยังเครื่องควบแน่น เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับไอนํ้านํ้าหลังจากที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับไอนํ้าแล้วจะกลายเป็นนํ้าร้อน แล้วถูกดูดกลับมาที่
ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูกทําเป็นหยดฝอยนํ้าและถูกปล่อยลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ 
จากนั้นพัดลมจะดูดความร้อนของน้ําออกทางด้านบนของหอหล่อเย็น ส่วนนํ้าหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศแล้วจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเป็นนํ้าเย็นแล้วตกลงมาทางด้านล่างของหอหล่อเย็น จากน้ันจะสูบนํ้า
ไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องควบแน่นต่อไป  

 2.5.4 ระบบควบแน่นน้ําระเหยจากน้ําอ้อย 

 ระบบควบแน่นนํ้าระเหยจากนํ้าอ้อย มีหน้าที่ควบแน่นหรือดันไอนํ้าบางส่วนที่ถูกระเหยออก
จากนํ้าอ้อยที่หม้อต้ม (evaporator) และหม้อเคี่ยว (vacuum pan) ทั้งน้ีเพ่ือนํานํ้าที่ถูกควบแน่นที่ได้จาก
การระเหยนํ้าอ้อยไปใช้ประโยชน์ต่อไป การควบแน่นแบบน้ีเป็นการนํานํ้าจากบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิ
บรรยากาศฉีดพ่นเข้าไปในระบบคอนเดนเซอร์ (jet condenser) ให้สัมผัสกับไอนํ้าที่ระเหยออกมาจากหม้อ
ต้มและหม้อเคี่ยวโดยตรง ทั้งน้ีนํ้าควบแน่นที่เกิดขึ้นยังคงมีอุณหภูมิประมาณ 43 องศาเซลเซียส จึงต้องนํา
เก็บพักที่บ่อคอนเดนเซอร์ เพ่ือให้นํ้าควบแน่นสัมผัสกับอากาศทําให้นํ้าบางส่วนระเหยไปในบรรยากาศ และ
นํ้าที่เหลือจะมีอุณหภูมิลดลง ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้ําที่ jet condenser ต่อไป โดยทั่วไปการใช้นํ้าใน
กระบวนการผลิตจะใช้ระบบหมุนเวียนภายในเป็นหลักที่สําคัญ คือ นํ้าในอ้อยที่ส่งเข้าหีบ ซึ่งได้จากขั้นตอน
การสกัด การระเหยนํ้าออก และน้ําอ้อย ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังใช้นํ้าที่ผ่านการใช้งาน แต่ยังมีคุณภาพดี
หรือผ่านการบําบัดแล้วหมุนเวียนไปใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น นํ้าร้อนเหลือใช้หลังผ่านการปรับปรุง
คุณภาพแล้ว รวมถึงนํ้าดิบจากบ่อนํ้าดิบของโครงการ 

 สําหรับนํ้าคอนเดนเสท เมื่อโครงการรับไอนํ้าจากหน่วยผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล มาขับเคลื่อนระบบลูกหีบ ไอนํ้าจะลดความดันลงเป็นไอน้ําความดันตํ่าเพ่ือนําไปใช้ในระบบการต้ม
ระเหยน้ําอ้อย นํ้าเช่ือม ในกระบวนการผลิต จะเกิดนํ้าคอนเดนเสทจากไอน้ําที่ใช้และน้ําระเหยจากนํ้าอ้อยที่
ส่งมาจากลูกหีบมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต โดยน้ําคอนเดนเสทที่ได้จากการควบแน่นของไอนํ้า
โดยตรง (นํ้าคอนเดนเสทหม้อต้มชุดที่ 1) จะเป็นนํ้าคอนเดนเสทที่มีความบริสุทธ์ิสูง จะส่งกลับไปยังหน่วยผลิต
ไอนํ้าเพ่ือหมุนเวียนกลับไปใช้ที่หม้อไอนํ้าทั้งหมด ส่วนนํ้าคอนเดนเสทจากหม้อต้มและแหล่งอ่ืน ๆ ของ
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โครงการที่มีความบริสุทธ์ิรองลงมาจะใช้เป็นนํ้าร้อนในกระบวนการผลิต ในสภาพปกตินํ้าคอนเดนเสทจาก
หม้อต้มชุดอ่ืน ๆ น้ีมีปริมาณมากเกินพอ จะมีนํ้าคอนเดนเสทที่เหลือใช้ส่วนหน่ึง ซึ่งจะทําให้เย็นลงและ
สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 

2.6 ระบบระบายน้าํฝนและการปอ้งกันน้ําท่วม  

2.6.1  ระยะก่อสร้าง  

 โครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมสําหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมีความสอดคล้องกับ
ระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้แนวทางหรือทิศทางการระบายนํ้าปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง
เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน โครงการจึงจัดทําแนวทางการระบายนํ้า โดยการวางรางระบายนํ้าช่ัวคราวให้สามารถ
ระบายลงสู่ทางน้ําธรรมชาติ และหากพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของนํ้าเน่ืองจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผล
กระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน โครงการจะปลูกหญ้าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีตช่ัวคราว
เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม 

2.6.2  ระยะดําเนินการ  

 การระบายนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการในช่วงการดําเนินการจะมีแหล่งที่มาของนํ้าที่จะระบาย
ออก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ จากผิวจราจร และจากพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทาง
โครงการได้สร้างแนวการระบายนํ้าไปตามแนวถนนและพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้การระบายนํ้าไปในทิศทาง
เดียวกัน ทําให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตราการระบายนํ้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายนํ้าของ
โครงการจะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายนํ้าฝนและนํ้าเสียออกจากกัน (Separate System) ทําให้การ
ควบคุมการระบายน้ําฝนทําได้สะดวกมากข้ึน อย่างไรก็ตาม โครงการจะระบายน้ําฝนตามขอบเขตของพื้นที่ 
รับนํ้า โดยนํ้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการจะระบายนํ้าไปยังบ่อหน่วงนํ้าฝนก่อน หลังจากน้ันจะระบายนํ้าฝน
ส่วนเกินที่ไปยังบ่อเก็บนํ้าดิบและสะสมนํ้าไว้ใช้สําหรับโครงการเอง  

ทั้งน้ี การระบายนํ้าฝนของโครงการกําหนดให้เป็นระบบการระบายน้ําแบบ Gravity Flow ซึ่งไม่ต้อง
ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าระหว่างแนวของการระบายนํ้า มีลักษณะระบบการระบายนํ้าเป็นระบบรางเปิดหรือท่อ
ระบายนํ้า และอาจมีการวางท่อลอดถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์กําหนดการไหลของน้ําในรางระบายนํ้าหรือ 
ท่อระบายนํ้ากําหนดให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที เพ่ือป้องกัน
การตกตะกอนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการขวางทางน้ําหรือรางระบายนํ้าอุดตันภายในท่อ 

ผลการจําลองสภาพการไหลของน้ําจากสภาพนํ้าท่วมปัจจุบันในรอบ 100 ปี ซึ่งได้ทําการระบายนํ้า
ตามที่กําหนดไว้ในรายการคํานวณการหน่วงนํ้าและการจัดทําท่อระบายนํ้า พบว่า ระดับนํ้ามีการเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากเดิม ประมาณ 7.00 เซนติเมตร ดังน้ันการระบายนํ้าฝนออกนอกโครงการด้วยอัตราการระบาย
นํ้าที่กําหนด ซึ่งระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ยังไม่อยู่ในภาวะนํ้าล้นตลิ่ง ลํานํ้าห้วยเซียมช่วงบริเวณท่ีโครงการ
จะระบายนํ้าฝน สามารถรองรับปริมาณการไหลของนํ้าที่ระบายจากโครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบหรือ 
ทําให้ระดับนํ้าล้นตลิ่ง และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่ นํ้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นมีพ้ืนที่ นํ้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือ 
ไม่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันการระบายน้ําออกนอกโครงการด้วยอัตราการไหลเพียง 0.016 ลบ.ม./วินาที ในช่วง
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับนํ้าและสภาพนํ้าท่วมภายนอก 
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2.7 มลพิษและการควบคุม  

2.7.1 มลพิษทางอากาศ  

1) ระยะก่อสร้าง 

มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพ้ืนที่  
การขุดหรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน การปรับเกลี่ยพ้ืนที่ การก่อสร้างรากฐาน และการติดต้ัง
เครื่องจักร (ดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาลเนื่องจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ซึ่งมีปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น เช่น ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความช้ืนของดิน 
ความเร็วลม และระยะเวลาของการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กําหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีด
พรมนํ้าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจํากัดความเร็ว
ของรถต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว กําหนดให้
รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุก
อยู่หรือการฟุ้งกระจาย และทําความสะอาดล้อรรบรรทุกที่เข้ามาและออกไปจากเขตก่อสร้างทุกคัน เพ่ือให้
มั่นใจว่าบรรทุกจะไม่นําสิ่งแปดเป้ือนไปตกหล่นภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

2) ระยะดําเนินการ  

สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการจําแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เน่ืองจากโครงการโรงงานนํ้าตาล
ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิง โดยโครงการจะรับไอนํ้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน จึงไม่มีแหล่งกําเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง  

(2) แหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ โครงการมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การ
เผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

     (2.1)  ฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย ซึ่งในช่วงที่อากาศแห้ง 
และมีลมพัดแรงของช่วงฤดูหีบอ้อย มีโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอด
รถบรรทุกอ้อยได้ง่าย เน่ืองจากมีรถว่ิงเข้า-ออกตลอดวันและอาจมีสิ่งปนเป้ือนมากับรถบรรทุกอ้อย อย่างไรก็ตาม 
การฉีดพรมนํ้าบริเวณลานจอดรถบรรทุกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จะสามารถลดโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

     (2.2)  ฝุ่นละอองจากพื้นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง กากตะกอนหม้อกรอง 
(fliter cake) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการทํานํ้าอ้อยใส มีลักษณะเป็นตะกอนดินสีดํา เกิดจากการนําโคลน
ของนํ้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification ของ Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่ละเอียด (Bagacillo) 
ในรางผสมจากน้ันจะส่งเข้าหม้อกรอง (Rotary Pressure Filter) เพ่ือดึงความหวานออกมาและเหลือเพียง
กากตะกอนที่แห้งมีลักษณะคล้ายดินที่ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เล็กน้อย โดยตะกอนกรองอ้อยจะเกิดขึ้น
ประมาณ 1,080 ตันต่อวัน กากตะกอนหม้อกรองที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ไซโล ก่อนให้รถบรรทุก
มารอรับเพ่ือนําไปเทกองที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือเปิดยุ้งให้กากตะกอน
หม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะทําการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือหกลงพ้ืน  
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2.7.2 น้ําเสียและการจัดการ  

1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงานประมาณ 
600 คน มีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 33.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้นํ้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดนํ้าเสีย
ร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้และปริมาณนํ้ารั่วซึมเข้าเส้นท่อ โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับโรงงานผลิต
นํ้าตาล เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน) และเน่ืองจากที่พักอาศัยสําหรับ
คนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังน้ันโครงการจึงกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสีย
สําเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบช่ัวคราวอย่างเพียงพอ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ นํ้าเสียจาก
การบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณนํ้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ  
15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นนํ้าเสียที่มีความสกปรกตํ่า ดังน้ันโครงการ 
จึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ ในพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือรองรับนํ้าเสีย
จากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนน 
เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัท
รับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวรเพ่ือระบายนํ้าฝน
ที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วงนํ้าฝนของโครงการต่อไป 

   2) ระยะดําเนินการ 

  แหล่งกําเนิดนํ้าเสียของโรงงานน้ําตาล จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมผลิตนํ้าตาลและนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล มีการจัดการนํ้าเสียตามลักษณะของ
นํ้าเสียในแต่ละแหล่งกําเนิดเพ่ือบําบัดให้เหมาะสมก่อนนํานํ้าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่
ทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก แสดงดังตารางที่ 2.7.2-1 ในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลได้คํานึงถึงปริมาณนํ้าเสียจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย รวมท้ังการพิจารณา
เลือกระบบบําบัดนํ้าเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของน้ําเสียจากทั้ง 2 กิจกรรม โดยพิจารณาเลือกระบบ
บําบัดนํ้าเสียหลักเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ สําหรับนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง  
วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร 
สําหรับการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าจะพิจารณาการจัดการนํ้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่  

     ก) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีตํ่า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าทิ้งที่ติดต้ังเครื่องตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) จํานวน 2 บ่อ 
ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล จะรับนํ้าทิ้งจากนํ้าฝนปนเป้ือนชะพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า พ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง และพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond 
No.2) ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับนํ้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตนํ้าประปา/นํ้าอ่อน นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า หากพบว่า
นํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/
ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 
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มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ  
จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง 
(Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํา
นํ้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (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) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

     ข) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเป็น
แบบชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการ
รองรับนํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะก่อนถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้งที่ 3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่านเครื่องตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าบี
โอดี (BOD) ตํ่ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond)  
ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่
หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพัก
นํ้าทิ้งฉุกเฉินที่ 2 (Emergency pond No. 2) ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน  
ก่อนส่งกลับไปบอปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2) เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกคร้ัง 

  นอกจากน้ี โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการรั่วซึม
และปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน 
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ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้า  

   รายการ 

ปริมาณน้ํา (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ ช่วงหีบอ้อย 
ช่วงปิดหีบ  

(ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้า)
ช่วงปิดหีบ 
(ซ่อมบํารุง) 

น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง 
ปริมาณน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

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

3. น้ําเสียจากการล้างหม้อต้ม หม้อเคี่ยว 1/ 252 - 151 - 88 - จะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพื่อบําบัดเบื้องต้นก่อน
ถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิต
น้ําตาล 

4. น้ําเสียจากการล้างอื่น ๆ 68 - - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิต
น้ําตาล ทําการบําบัดตามการออกแบบโดยน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว
จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pond) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ 
(BOD)  
1) กรณีค่า BOD นอ้ยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง 

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

(Emergency pond) เพื่อนํากลับไปบําบัดใหม่ 
5. น้ําเสียจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร - 725 - - - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pond) เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอัตโนมัติ 
ได้แก่ TDS 
1) กรณี ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง 

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

ฉุกเฉิน (Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้ รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

รวมน้ําเสีย/น้ําทิ้งโรงงานผลิตน้ําตาล 420 725 212.5 - 149.5 -  
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ตารางที่ 2.7.2-1 (ต่อ) ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้า 

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

การจัดการ ช่วงหีบอ้อย ช่วงขายไฟ ช่วงปิดหีบ 
น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง 

ปริมาณน้ําเสียของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
1. น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้า 2/ - - - 45 - - รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pond) เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ ได้แก่ TDS 
1) กรณี ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding 

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

(Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

2. น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองชานอ้อย 2/ - - - 591 - - 
3. น้ําทิ้งจากระบบการปรับปรุงคณุภาพน้ํา - 162 - 162 - 37 
4. น้ําระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Bleed off) - 540 - 468 - - 
5. น้ําระบายทิ้งจากหม้อไอน้ํา (Blow down) - 297 - 85  - 

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

7. น้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ําใส 8 - 8 - 2  รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 ของระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิตน้ําตาล 
ทําการบําบัดตามการออกแบบโดยน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจะรวบรวม
เข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pond)เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอัตโนมัติ (BOD)  
1) กรณีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง (Holding 

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

(Emergency pond) เพื่อนํากลับไปบําบัดใหม่ 

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

รวมปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล 39.3 999 22.8 1,351 5.5 37  
รวมปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งทั้งหมด 459.3 1,724 235.3 1,351 155 37  

หมายเหตุ :   1/  การล้างหม้อต้มหม้อเคี่ยวจะทําการล้างทุก 30 วัน  
 2/ น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้าและลานกองชานอ้อย จะคิดในช่วงที่ฝนตก        

ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2.7.3   เสียงและการควบคุม 

1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่ การขุด
หรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน การปรับเกล่ียพ้ืนที่ การก่อสร้างรากฐาน และการติดต้ังเครื่องจักร 
(ดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) 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 บริเวณสะพานลําเลียง
อ้อย เทอร์ไบน์ลูกหีบ โรงกลึง บริเวณหม้อป่ัน และหอหล่อเย็น ซึ่งบริเวณเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ดังกล่าวจัดอยู่ในพ้ืนที่มีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันสําหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าว 
โดยโครงการได้กําหนดให้มีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียง
ที่แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากน้ี ยังมีการ
กําหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งกําเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการได้มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง  
ตามแผนการซ่อมบํารุงประจําปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมการผลิต
เฉพาะภายในอาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการ 
จัดห้องควบคุมระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการทํางาน เป็นต้น 

(3) การใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในกรณีที่การดําเนินกิจกรรม 
การผลิตยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการ
บริหารจัดการทางผ่านของเสียงได้ จะทําการกําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง 
หรือครอบหูลดเสียงให้พนักงานทุกคน 

ทั้งน้ี ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ โครงการได้กําหนดมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบจากความดังของเสียงต้ังแต่ต้นทางโดยการวางผังเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรม
และความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
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กิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 โดยติดต้ังเคร่ืองจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียง
ดังภายในอาคารตามความเหมาะสม อีกทั้งโครงการได้กําหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงาน
ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงานบริเวณริมรั้วโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

2.7.4 กากของเสียและการจัดการ 

1)  ระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและของเสียจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1)  ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นเศษไม้และเศษปูน ซึ่งบางส่วน
สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะคัดแยกส่วนที่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือนํากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษไม้ โครงการจะนําไปบด/สับ ก่อนที่จะ
นําไปทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ และเศษปูน โครงการจะนําไปถมท่ีบริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ 

1.2)  มูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งมีจํานวน
คนงานสูงสุด 600 คน (โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้าง
พร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน) เกิดขึ้นประมาณ 0.69 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยที่ 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) 
โดยของเสียดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วยเศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ สําหรับกากของเสีย
ดังกล่าวในส่วนที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางโครงการมีนโยบายท่ีจะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero 
waste) ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs 
(Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดแล้วจะทําการรวบรวมใส่
ถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 2 ถัง คือ  
มูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ในขั้นตอนน้ีจะมีการคัดแยกมูลฝอยแห้งที่สามารถขายได้ ส่วนมูลฝอยเปียกจะ
นําเอาไปปุ๋ยหมักอินทรีย์ ขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกนําไปรวบรวมและนําไปจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บขยะของ
โครงการ 

2) ระยะดําเนินการ ของเสียในช่วงดําเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากการผลิต แสดงดังตารางที่ 2.7.4-1 มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1)  มูลฝอยทั่วไปจากอาคารสํานักงาน โครงการมีพนักงานจํานวน 373 คน ทําให้ 
มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.43 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยท่ี 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน 
(อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) สําหรับกากของเสียดังกล่าวในส่วนที่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ ทางโครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะนํากลับ 
มาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-Reduce-
Reuse-Recycle) ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดแล้วจะทําการรวบรวมใส่ถังรองรับมูลฝอย
ที่กระจายอยู่ทั่วไป ขนาดความจุถังละ 200 ลิตร แยกประเภทของถังออกเป็น 3 ถัง คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ 
ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะถูกนําไปรวบรวมและนําไปจัดเก็บพ้ืนที่
จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตนํ้าตาล 
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ก) มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ก่ิงไม้ และใบไม้ เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณ
มูลฝอยย่อยสลายได้ประมาณ 0.43 ตัน/วัน โดยโครงการจัดเตรียมถังรองรับของเสียซึ่งจะนําไปวางตาม
สถานที่ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ก่อนรวบรวมและนําไปจัดเก็บในบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตนํ้าตาล 
สําหรับการจัดการมูลฝอยย่อยสลายน้ัน สามารถจัดการได้โดยการนําไปทําปุ๋ยหมัก ผ่านถังหมักขยะอินทรีย์ 
(อ้างอิงจากต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ ของกรมควบคุมมลพิษ, 2544) ซึ่งปุ๋ยหมักดังกล่าวจะนําไปใช้ในแปลง
สาธิตปลูกอ้อยและพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

ข) ของเสียรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว กระป๋อง โลหะ กล่องโฟมบรรจุภัณฑ์และ
พลาสติก เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณของเสียรีไซเคิล ประมาณ 0.14 ตัน/วัน ขยะประเภทน้ีเป็นของเสียที่
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โครงการจัดเตรียมถังรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่าง ๆ 
ภายในพ้ืนที่โครงการ และรวบรวมไปคัดแยกของเสียแต่ละประเภทบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิต
นํ้าตาล ก่อนติดต่อให้ผู้รับซื้อนํากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ค) ของเสียอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีที่เสื่อมสภาพ 
และหมึกพิมพ์ เป็นต้น คาดว่ามีของเสียอันตราย ประมาณ 0.01 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 และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการนําของเสียเหล่าน้ันกลับไป 
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปกําจัดน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากอาคาร
สํานักงาน/โรงอาหารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการได้กําหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ  
การขนส่ง และการกําจัดเพ่ือควบคุมการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพโดยนําหลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle)  มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 

(1) Avoid คือ การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกําจัด  
การงดใช้ของที่ไม่จําเป็น หรือของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

(2) Reduce คือ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

(3) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซ้ํา 
ซึ่งไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ เช่น การนํานํ้าเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ใน
การรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้บริษัทผู้จําหน่ายนํากลับไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  

(4) Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือ
นํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการรีไซเคิล การกําหนดให้มีการคัดแยก 
ของเสียจากโครงการ เป็นต้น 
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2.2) ของเสียจากกระบวนการผลติ  

ก) ผลพลอยได้ซ่ึงถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

(ก)  กากน้ําตาล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้จาก
การทํานํ้าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีนํ้าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 1,243 ตัน/วัน 
รวบรวมในบ่อกักเก็บกากนํ้าตาลก่อนส่งจําหน่ายต่อไป 

(ข)  ชานอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบสกัดอ้อย มีปริมาณ
การเกิดขึ้นประมาณ 6,480 ตัน/วัน ลําเลียงผ่านสายพานลําเลียงเพ่ือเป็น เช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล  
(ชานอ้อย) บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงทั้งหมด   

(ค)  กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทํานํ้าอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 1,080 ตัน/วัน โดยโครงการจะทําการ
วิเคราะห์ความเป็นอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ก่อนส่งเป็นเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานอ่ืนนําไปหมักทําสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่าน้ันและจะจัดส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้แก่ชาวไร่หรือ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัด 

ข) ของเสียจากกระบวนการผลิต 

(ก) สารละลาย lead subacetate ที่ใช้งานแล้วจากขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ค่าความหวานของอ้อย มีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 2 กิโลกรัม/วัน ไว้ในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

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

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

(ง) น้ํามันหล่อลื่นที่ ใช้แล้ว เป็นนํ้ามันที่ผ่านการใช้จนเสื่อมสภาพของ
เครื่องจักร มีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 0.05 ตัน/วัน โครงการจะรวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

(จ) กากตะกอน ที่เกิดจากกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย มีปริมาณการเกิดขึ้น
ประมาณ 91 ตัน/วัน โครงการจะรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปกําจัดต่อไป 
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ตารางที่ 2.7.4-1 ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ 

ชนิดของเสีย 
รหัสและ 
ประเภท 
ของเสีย 

ปริมาณ 
ของเสีย 
(ตัน/วัน) 

ลักษณะของเสีย 
สัดส่วนการจัดการของเสีย (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดการ 
Reuse Recycle Reduce Disposal

1. ของเสียจากอาคาร
สํานักงาน/โรงอาหาร 

  
 

    
 

1.1  มูลฝอยย่อยสลายได้ เช่น  
เศษอาหาร กิ่งไม้ และใบไม้ 

- 0.43 ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นํามาหมักทําปุ๋ยได้ 

- 0.43 
(100%) 

- - นําไปทําปุ๋ยหมัก ซึ่งปุ๋ยหมักดังกล่าวจะนําไป 
ใช้ในแปลงสาธิตปลูกอ้อยและพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ 

1.2  ของเสียรีไซเคิล เช่น 
กระดาษ แก้ว โลหะ และ
พลาสติก เป็นต้น 

- 0.14 เป็นของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ทั้งหมด 

- 0.14 
(100%) 

- - คัดแยกเพื่อรอจําหน่ายให้กับผู้ได้รับอนุญาต
เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพก่อนนํากลับมาใช้
ใหม่ต่อไป 

1.3  ของเสียอันตราย เช่น 
หลอดฟลูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่
เสื่อมสภาพ และหมึกพิมพ์ 
เป็นต้น 

- 0.01 เป็นของเสียที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
อันตราย  เช่น  หลอดฟลูออเรสเซน ต์ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ และ
หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

- - - 0.01 
(100%) 

ส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
 

2. ของเสียจากการผลิต         
2.1  ผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่ง

ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
        

(1)  กากน้ําตาล 02 04 99 
(031) 

1,243 เป็นผลพลอยได้จากการทําน้ําตาลทรายดิบ
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้ําตาลเข้ม 

- 1,243 
(100%) 

- - รวบรวมในถังและบ่อกักเก็บกากน้ําตาลก่อนส่ง 
เป็นวัตถุดิบทดแทนของบริษัท มิตรผล จํากัด 

(2)  ชานอ้อย 02 04 99 
(031) 

6,480 เป็นผพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบ
สกัดอ้อยมีลักษณะเป็นเส้นใยสีเหลืองอ่อน 

- 6,480 
(100%) 

- - ลําเลียงผ่านสายพานลําเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบ
ทดแทน  (เชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 2.7.4-1 (ต่อ) ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการ 

ชนิดของเสีย 
รหัสและ 
ประเภท 
ของเสีย 

ปริมาณ 
ของเสีย 
(ตัน/วัน) 

ลักษณะของเสีย 
สัดส่วนการจัดการของเสีย (ตัน/วัน) 

วิธีการจัดการ 
Reuse Recycle Reduce Disposal

   (3) กากตะกอนหม้อกรอง  
  (filter cake) 

02 04 99 
(083) 

1,080 เป็นผลพลอยได้จากการทําน้ําอ้อยใสในการ
แยกอนุภาคสิ่งเจือปนออกจากน้ําอ้อยใส
มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีดํา 

- 1,080 
(100%) 

- - วิเคราะห์ความเป็นอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2548 ก่อนแจกจ่าย
และจํ าหน่ ายให้ เกษตรกรนํ าไป เป็นสาร
ปรับปรุงดิน 

2.2 ของเสียจากการผลิต         
(1) สารละลาย lead  
 subacetate ที่ใช้งาน

แล้ว 

02 04 80 
HA 

0.002 เป็นของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์หาค่า
ความหวานของอ้อยจากห้อง ปฏิบัติการ
เคมี 

- - - 0.002 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

(2) กระดาษกรองที่ปนเปื้อน  
  lead subacetate 

02 04 81 
HA 

0.008 เป็นของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์หาค่า
ความหวานของอ้อยจากห้อง ปฏิบัติการ
เคมี 

- - - 0.008 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

(3)  สารละลายที่ผ่านการ
กรองที่มี lead 
subacetate 

02 04 82 
HA 

0.002 เป็นของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์หาค่า
ความหวานของอ้อยจากห้อง ปฏิบัติการ
เคมี 

- - - 0.002 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

(4) น้ํามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้
แล้ว 

13 02 08 
HA 

0.05 เป็นของเสียอันตรายประเภทน้ํามันที่ผ่าน
การใช้งานจนเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 

- - - 0.05 
(100%) 

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

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

รวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

หมายเหตุ :   รหัสและประเภทของเสีย อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
  HA (Hazardous waste-Absolute entry) เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตราย 
    HM (Hazardous waste-Mirror entry) เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ผู้ประกอบการต้องทําการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในภาคผนวกที่ 2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 2.8.1  ระยะก่อสร้าง 

1) การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา การพิจารณาบริษัทผู้รับเหมาจะพิจารณาจากหลายปัจจัย 
เช่น ประสบการณ์เป็นการพิจารณาว่าผู้รับเหมาเคยทํางานที่มีลักษณะคล้ายกันมาก่อนหรือไม่ ปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบอยู่ ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ ผลงานโครงการที่ผ่านมา ความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง รวมถึงความเช่ียวชาญทางเทคนิคการก่อสร้างงานบางอย่างต้องใช้ความเช่ียวชาญทางเทคนิคเฉพาะ 
ผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษจะสามารถทําให้งานสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยอาจพิจารณา
จากประวัติหรือประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค 

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

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

4) การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาจะต้องระบุ
รายละเอียดในแผนงานก่อสร้าง เน่ืองจากต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมท้ังต้องปฎิบัติตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่กําลังทําการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง การกองเก็บวัสดุไม่ว่าจะกอง
เก็บในลักษณะใดจะต้องกําหนดแผนในการขนส่งและลําเลียงวัสดุเข้าและออกจากการกองเก็บวัสดุ และมีการ
จัดเก็บในลักษณะที่สอดคล้องกับระยะเวลาการนําวัสดุออกไปใช้งานด้วย  

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

6) การเฝ้าระวังและจัดการเรื่องความปลอดภัย ให้บริษัทผู้รับเหมาดําเนินการให้
สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 รวมท้ัง
กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานโดยตรง นอกจากน้ี
โครงการต้องจัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพ แวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือ
เตือนให้ผู้ที่เก่ียวข้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
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7) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมา 
ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการทํางานในที่ที่เห็นได้ง่ายตามข้อกําหนดของประกาศกรม
สวัสดการและคุ้มรองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

8) การจัดการท่ีพักคนงานก่อสร้าง การจัดเตรียมที่พักคนงานก่อสร้างจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่เน่ืองจากในปัจจุบันโครงการยังไม่มีการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังน้ัน จึงยังไม่
สามารถระบุตําแหน่งบ้านพักคนงานก่อสร้างภายนอกพ้ืนที่โครงการได้ แต่ทางโครงการได้กําหนดให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักคนงานช่ัวคราวที่มีการจัดระบบสุขาภิบาลท่ีถูกสุขลักษณะสําหรับคนงาน
ก่อสร้าง โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่าหรือไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดในแนวทางในการจัดสวัสดิการที่พัก
อาศัยช่ัวคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มาตรฐาน วสก.1010-34) 

 2.8.2  ระยะดําเนินการ 

1) การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 

(1) นโยบายการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการมีความ
ห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังน้ันจึงเห็นสมควรให้มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจําของพนักงานที่ทําอยู่ จึงกําหนด
นโยบายไว้ เช่น 1) ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน 2) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้ปลอดภัย 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 และมีความปลอดภัยในการทํางาน  

(3) การติดตามตรวจสอบวัดผลและเฝ้าระวังการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยทําการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมทั้งกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน 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
โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งการออกแบบระบบนํ้าดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและ
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 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 รายละเอียดแสดงดัง 
รูปที่ 2.8.2-1 

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

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

6) จุดรวมพล โครงการได้กําหนดจุดรวมพลไว้จํานวน 1 แห่ง ซึ่งจะอยู่ระหว่างโรงจอดรถ
และอาคารสํานักงาน เพ่ือเป็นสถานที่รายงานตัวและตรวจสอบยอดจํานวนพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินถึงขั้น
ประกาศอพยพ โดยการอพยพมายังจุดรวมพลน้ีรวมถึงผู้รับเหมาและผู้ที่มาติดต่อภายในโรงงานนํ้าตาล  
ซึ่งเมื่ออพยพมาถึงจุดรวมพลแล้วให้จัดแถวแยกตามหน่วยงาน/แผนก ส่วนผู้รับเหมาและผู้ที่มาติดต่อให้จัด
แถวแยกออกมา เมื่อจัดแถวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าแผนกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจสอบ
จํานวนพนักงานจนถึงคนสุดท้ายในแถว โดยเรียกช่ือพนักงานทีละคน และรอจนกว่าเหตุฉุกเฉินจะสิ้นสุดลง ซึ่งผู้
ผู้บัญชาการทีมฉุกเฉินหรือผู้ที่ทําหน้าที่แทนจะเป็นผู้ประกาศแจ้งให้พนักงานทราบและกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติหรืออพยพออกนอกโรงงาน 

7) การตรวจสุขภาพพนักงานและสวัสดิการด้านสุขภาพ โครงการกําหนดให้มีการตรวจ
สุขภาพของพนักงานใหม่ทุกคร้ังก่อนรับเข้าทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการตรวจสุขภาพพนักงานตาม
จํานวนช่ัวโมงทํางานหรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการ
เจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2.8.2-1 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 
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2.9 คนงานและพนักงาน  

1) ระยะก่อสร้าง 

 เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสูงสุด
ประมาณ 600 คน/วัน (โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้คนงานก่อสร้างร่วมกันเน่ืองจากก่อสร้างใน
ระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งน้ี แผนการดําเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะใช้แรงงานตามลักษณะงาน เช่น งานปรับพ้ืนที่ งานถนน งานระบบระบายนํ้าฝน งานระบบประปา 
(งานระบบผลิตนํ้าประปา งานระบบท่อจ่ายนํ้าประปา) งานระบบบําบัดนํ้าเสีย (งานระบบบําบัดนํ้าเสียและ
งานระบบรวบรวมนํ้าเสีย) งานระบบไฟฟ้า และงานติดต้ังระบบเคร่ืองจักร เป็นต้น จากลักษณะงานดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานที่จะเข้ามาทํางานในระยะก่อสร้างไม่ได้มีเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ แต่งานบาง
ประเภทต้องการแรงงานท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความ
ชํานาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ทั้งน้ีคนงานทั้งหมดจะไม่พักอาศัยอยู่
ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

2) ระยะดําเนินการ 

ในช่วงการดําเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีการจ้างพนักงานประมาณ  
373 คน สําหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ไม่มีกระบวนการผลิต เน่ืองจากในช่วง
ดังกล่าวการดําเนินงานจะเป็นการซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เท่าน้ัน ซึ่งมีพนักงาน 240 คน 
สําหรับระยะเวลาการทํางานในแต่ละช่วงการผลิตมีระยะเวลาไม่เท่ากันดังน้ี 

(1) ช่วงหีบอ้อยจะแบ่งการทํางานออกเป็น 2 กะ กะละ 12 ช่ัวโมง ตลอด 24 ช่ัวโมง  

(2) ช่วงปิดหีบจะแบ่งการทํางานออกเป็น 1 กะ กะละ 8 ช่ัวโมง  

 ทั้งน้ี โครงการมีความต้องการแรงงานท่ีประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ 
และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา ทักษะด้านสติปัญญา เช่น ความชํานาญในด้านต่างๆ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์ทํางาน เช่น ระยะเวลาในการทํางาน รวมท้ังผ่านการทํางานมาแล้วก่ีปี และคุณลักษณะของบุคคล
หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เช่น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตําแหน่ง และเหมาะสมกับงาน อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในการดําเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าทํางานโดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่
เป็นอันดับแรก 

2.10 พื้นทีส่ีเขียว  

 โครงการมีพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 67.24 ไร่ (ร้อยละ 11.41 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แบ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล 55.61 ไร่ หรือร้อยละ 11.00 ของพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล และพ้ืนที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (ชานอ้อย) 11.63 ไร่ หรือร้อยละ 13.94 ของพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) พันธ์ุไม้นํามาปลูกใน
พ้ืนที่โครงการเป็นพันธ์ุไม้ที่จัดหาง่ายในท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้
เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงาน 
ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งมคีวามเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตย์ แสดงดังรูปที่ 2.10-1 
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รูปที่ 2.10-1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ   
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2.11 แผนชุมชนสัมพันธ ์

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

 เน่ืองจากท่ีต้ังโครงการมีพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัทในเครือ 
และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน หากการดําเนินการประชาสัมพันธ์ หรือการทํากิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์เป็นไปอย่างต่างคนต่างทําย่อมจะส่งผลให้เกิดการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
เพราะชุมชนภายนอกไม่สามารถแยกกิจกรรมหรือมลพิษที่เกิดจากการดําเนินงานได้ว่าเป็นในส่วนของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล อาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง ดังน้ันในการ
วางแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการทํากิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการจะดําเนินการให้สอดรับ
กับการดําเนินงานดังน้ี 

จากแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานกําหนดให้มีการระบุรายละเอียด
ระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน 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 

2.11.2 การจัดต้ังคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ให้ความสําคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนจึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
(เป็นคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม) โดยกําหนดให้จัดต้ัง
คณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่รายงานฯเห็นชอบภายใน  6 มีรายละเอียดดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กําหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินการของโครงการ  
และมีส่วนร่วมในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่วมพิจารณาประเด็น อุปสรรค ปัญหา 
ข้อวิตก วังวล และข้อร้องเรียนในแต่ละภาคส่วนพร้อมทั้งร่วมกันนําเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยจะต้อง
แต่งต้ังภายหลังจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้อนุญาต ภายใน 6 เดือน 
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2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มา องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงานราชการและตัวแทนของบริษัท 
นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 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 บ้านหนองหญา้รังกา - 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 บ้านข้ามป้อม 
   (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)  กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวแทน 7 
หน่วยงาน ได้แก่ 

(2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 

(2.2) นายอําเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 

(2.3)  นายอําเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
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(2.4)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.5)  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.6)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(2.7)  สํานักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

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

3) วิธีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee)  

(1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอช่ือหรือวิธีการอ่ืน
ใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(2) กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของโครงการโดยการแต่งต้ังของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ
ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 

(3) กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตนํ้าตาลและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องซึ่งได้จากการแต่งต้ังโดยผู้จัดการโรงน้ําตาล 

(4) 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) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5) สําหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงานราชการต้องเป็นผู้
ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติทํางานอยู่
ภายใต้บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 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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ก) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่
แท้จริงของชุมชน 

ข) รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ค) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กับชุมชน 

ง) ร่วมเจรจาและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณี ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

7) การปรับปรุงระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ  

เง่ือนไข คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ และวิธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียด
การดําเนินงานของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอาจมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ีให้ขึ้นกับมติคณะกรรมการฯ 

8) ความถ่ีในการประชุม 

(1) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้องมี
กรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุม
อย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด  

(2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียง  
1 เสียง ในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพ่ือ
เป็นเสียงช้ีขาด 

(3) กําหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระของ
คณะกรรมการ 
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2.12 การรับเรื่องร้องเรียน  

การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังน้ันเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดทําแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการ
ได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถนําข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา
จากการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการดําเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างเป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนต้ังอยู่บริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น 

(1) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

(2) การทําบันทึกข้อความ 

(3) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

นอกจากน้ี โครงการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีความเหมาะสม โดยได้พิจารณาสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนมากกว่าผู้แทนจากภาครัฐ
และโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการจากโครงการนั้น จะเป็นระดับ
บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย เน่ืองจากการดําเนินงานหรือการประชุมโครงการต้องการให้ผู้บริหารแต่ละฝ่าย
รับทราบประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการและสามารถแก้ไขหรือช้ีแจงปัญหา
ของแต่ละฝ่ายได้ทันท่วงที นอกจากน้ี คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) จะมีส่วนร่วมในการร่วมดําเนินการกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดจาก 
การดําเนินโครงการ โดยจะเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน แสดงความเช่ือมโยงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
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รูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 
 

 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อรอ้งเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ดังน้ี 

- สํานักงาน : ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสมัพันธ์ หมายเลขโทรศัพท ์043-030392 
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) : csrbanpongsugar101@gmail.com 
- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook ; CSR BPS และ Fanpage ; ชุมชนสัมพันธ์ นํ้าตาลบ้านโป่ง-ร้อยเอ็ด 
- จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้าโรงงาน 

 

แจ้งผล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1-2 วัน ทําการ 

1-2 วัน ทําการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพ่ือรับทราบ 

บันทึกและจดัเก็บข้อร้องเรียนและ 
วิธีการแก้ไขข้อรอ้งเรียน 

แจ้งตอบ/ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง 
หรือแจ้งวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดําเนินการ
แก้ไขของโครงการ/โรงงานรายโรง 

 
 พิจารณาข้อร้องเรยีน 

แล้วดาํเนินการตามกรณี 

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ 

 
โครงการดาํเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 

การแก้ไขปญัหาโดยเร็ว  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตุเกิดจากโครงการ 

แจ้งความคืบหน้าทุก ๆ 7 วัน

 

กรณีแก้ไขปญัหาไม่ได้ในระยะส้ัน  
ให้ดาํเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทราบความคืบหน้า 
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3.  สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

3.1 ทรัพยากรดิน  

การศึกษาคุณภาพดินโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยบริษัทที่ปรึกษาได้
ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในพ้ืนที่ศึกษาโดยได้เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร และ 50 
เซนติเมตร จํานวน 4 จุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ่อนํ้าคอนเดนเซอร์ 
(S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียและลานกองชานอ้อย (S2) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย 
(S3) และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด 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) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าว
ทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือน
ในดินและนํ้าใต้ดิน พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ผลตรวจวัดคุณภาพดินแสดงดัง
ตารางที่ 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 มีค่า
เท่ากับ 4.0 และ 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม มีค่าเท่ากับ 85.9 และ 83.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม 
มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) ทองแดง มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(30 และ 50 เซนติเมตร) 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 มีค่าเท่ากับ 0.14 และ 0.53 เปอร์เซ็นต์  

2) พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียและลานกองชานอ้อย (S2) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 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 
และ 1.61x10-4 เปอร์เซ็นต์ โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 
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เซนติเมตร) สารหนู มีค่าเท่ากับ 0.400 และ 0.070 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม มีค่าน้อยกว่า 0.01 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมกนีเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 
เซนติเมตร) แคลเซียม มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) แมงกานีส มีค่าเท่ากับ 
2.0 และ 4.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม มีค่าเท่ากับ 90.3 และ 66.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม มีค่า 
น้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (30 และ 50 เซนติเมตร) ทองแดง มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
(30 และ 50 เซนติเมตร) 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 มีค่าเท่ากับ 0.07 และ 0.27 เปอร์เซ็นต์  

3) พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 30 และ 50 เซนติเมตร ตามลําดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่างมีค่าเท่ากับ 5.09 และ 5.53 ความช้ืนมีค่าเท่ากับ 78.76 และ 89.75 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนปริมาณ
คาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าเท่ากับ 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 มีค่าเท่ากับ 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 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

 
พื้นที่สีเขียวบริเวณ 

บ่อน้ําคอนเดนเซอร์ (S1)

พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัด 
น้ําเสียและลานกองชานอ้อย (S2)

 
พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 

 
พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 
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ตารางที่ 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัด หน่วย 
พื้นที่สีเขียวบริเวณ 

บ่อน้ําคอนเดนเซอร์ (S1)

พื้นที่สีเขียวบริเวณ 
ระบบบําบัดน้ําเสยีและ
ลานกองชานอ้อย (S2) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ 
สถานไีฟฟ้าย่อย (S3) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ 
ลานจอดรถอ้อย (S4) 

มาตรฐาน 

30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. 30 ซม. 50 ซม. (1)1/ (1)2/ (2) 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.33 5.18 5.22 5.20 5.09 5.53 4.74 4.30 - - - 
2. ความชื้น (Moisture) % 78.26 59.62 82.82 81.68 78.76 89.75 77.94 76.97 - - - 
3. 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. แคดเมียม (Cd) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 37 810 810 
15. ทองแดง (Cu) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 - - - 
16. ตะกั่ว (Pb) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 400 750 750 
17. นิกเกิล (Ni) มล.ก./กก. <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1,600 41,000 41,000 
18. โพแทสเซียม (K) % <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 - - - 
19. อินทรียวัตถุ (Organic matter) % 0.14 0.53 0.07 0.27 0.38 0.25 0.65 0.65 - - - 
หมายเหตุ :   (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน   

1/ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
2/ มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น นอกเหนือจากเพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน 
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562



 

-59- 

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 เพ่ือคลายข้อห่วงกังวลจากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียเรื่อง ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) โครงการจึงนําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเพ่ิมเติม โดยได้เพ่ิมดัชนีตรวจวัด
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 
กันยายน พ.ศ. 2561 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 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/ลูกบาศก์
เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.060-0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว 
(A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.030-0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่
ในช่วง 0.059-0.111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่
ในช่วง 0.022-0.075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.035 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.020-0.043 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ
บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 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 (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  
โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (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/ลูกบาศก์
เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าน้อยกว่า 0.001-0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง  
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 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ฝุ่น
ละอองที่มีขนาดไม่เกิน 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 และจากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า 
บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0063-0.0076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม 
(A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0092-0.0097 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0084-
0.0107 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 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 
(300 ไมโครกรัม/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) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (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)  
มีค่าอยู่ในช่วง 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 กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ในเวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 
0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดย
บริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง สูงสุด บริเวณวัดสว่างวนาราม 
(A1) ในช่วงเดือนมกราคม 2561 มีค่า 0.0568 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.28 ของค่า
มาตรฐาน 

6) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 จากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 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 และจากข้อมูลการตรวจวัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน พ.ศ. 2561 พบว่า 
บริเวณวัดสว่างวนาราม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดสว่างอาราม 
(A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0015-0.0154 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณวัดบัวขาว (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0030-
0.0196 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0006-0.0079 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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รูปที่ 3.2-1 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

วัดสว่างอาราม (A2) 

วัดสว่างวนาราม (A1) 

วัดบัวขาว (A3) 

วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

ลมตะวันตกเฉียงใต้ 
เดือนมิถุนายน-กันยายน ลมทิศใต ้

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนตุลาคม-มีนาคม 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

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

0.060 
0.048 
0.053 
0.072 
0.070 
0.046 
0.056 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.033 
0.019 
0.023 
0.028 
0.030 
0.018 
0.023 

0.0065 
0.0052 
0.0071 
0.0047 
0.0050 
0.0047 
0.0050 

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

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

ค่าต่ําสุด-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 

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

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

0.064 
0.060 
0.061 
0.072 
0.112 
0.110 
0.081 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.022 
0.028 
0.021 
0.029 
0.035 
0.037 
0.030 

0.0139 
0.0144 
0.0149 
0.0144 
0.0144 
0.0144 
0.0144 

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

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

ค่าต่ําสุด-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 

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

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

0.041 
0.030 
0.099 
0.057 
0.071 
0.031 
0.037 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.021 
0.011 
0.033 
0.028 
0.025 
0.012 
0.013 

0.0144 
0.0144 
0.0152 
0.0141 
0.0139 
0.0147 
0.0144 

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

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

ค่าต่ําสุด-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 

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

4. 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 

ค่าต่ําสุด-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 

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

หมายเหตุ :    1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
   3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
   4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

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

3.3 ระดับเสียง  

บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ทําการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบัน 
(ก่อนมีการดําเนินโครงการ) โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 ดําเนินการ
ตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวัน 8-14 มกราคม พ.ศ. 2561 และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน  
พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด จํานวน 4 สถานีตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 3.3-1 
ได้แก่ วัดสําโรง (N1) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) วัดราษฎร์บูรณะ (N3) และบ้านบัวขาว (N4) โดยดัชนีที่ทําการ
ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) สําหรับผลการตรวจวัด
ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 3.3-1 สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

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

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

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

 

ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N2) 

 
วัดบัวขาว (N4) 

วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N1)

 
วัดราษฏร์บูรณะ (N3) 
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 ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

อันดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
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 

58.2 
60.4 
58.4 
57.6 
60.1 
56.5 
57.9 

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

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

49.3 
49.4 
48.8 
54.4 
48.4 
47.0 
49.0 

83.6 
86.6 
80.5 
86.1 
83.5 
72.4 
75.5 

55.2 
54.9 
54.5 
56.7 
54.4 
53.7 
55.0 

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

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

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

46.9 
44.7 
45.0 
48.1 
45.1 
46.8 
45.4 

83.4 
80.2 
71.2 
76.9 
72.3 
72.3 
75.9 

54.6 
52.1 
52.0 
55.6 
51.7 
53.9 
51.4 

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

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

49.9 
49.9 
48.4 
50.9 
44.8 
49.1 
49.4 

87.7 
87.6 
85.0 
81.9 
75.8 
85.0 
88.9 

56.2 
55.5 
53.7 
56.1 
49.6 
54.1 
54.4 

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

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

อันดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 
3. วัดราษฏร์บูรณะ 

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

45.9 
45.9 
50.7 
54.0 
48.1 
54.0 
48.4 

82.3 
80.2 
90.5 
95.6 
71.6 
83.8 
75.2 

53.6 
51.8 
58.0 
59.1 
55.1 
58.4 
55.1 

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

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

46.2 
47.2 
46.5 
46.6 
44.6 
43.5 
42.3 

86.3 
88.4 
89.0 
74.4 
78.2 
67.1 
68.5 

52.5 
52.5 
53.7 
55.1 
51.9 
50.0 
49.1 

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

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

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

48.4 
50.3 
50.9 
51.0 
49.0 
49.0 
48.8 

76.5 
84.6 
82.7 
82.9 
80.1 
80.8 
85.7 

55.6 
57.4 
56.3 
56.8 
55.1 
56.0 
56.2 

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

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

52.1 
52.9 
51.0 
51.6 
51.7 
48.7 
43.7 

86.1 
83.9 
89.2 
79.3 
85.6 
87.5 
73.3 

58.7 
60.0 
58.4 
58.8 
57.7 
51.4 
50.3 

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

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 43.7-52.9 73.3-89.2 50.3-60.0 37.5-53.8 
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) : ครั้งที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 48.4-
51.0 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 76.5-85.7 เดซิเบลเอ และครั้งที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 43.7-52.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 
73.3-89.2 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3.4 คุณภาพน้ําผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน รวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าผิวดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยเฉพาะ
คุณภาพนํ้าผิวดินในบริเวณคลองเซียม ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันตกไปยังทิศใต้ 
สําหรับการดําเนินงานของโรงงานผลิตน้ํ าตาลไม่มี กิจกรรมที่ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อแหล่งนํ้า 
ผิวดิน เน่ืองจากในการดําเนินการโรงงานผลิตนํ้าตาลไม่มีการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะและไม่มีการระบาย
นํ้าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ซึ่งในการดําเนินการศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน ได้ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
โดยมีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินทั้งหมด 3 จุด แสดงดังรูปที่ 3.4-1 ได้แก่ คลองเซียม
บริเวณใกล้กับพ้ืนที่โครงการ (SW1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับถนนทางหลวงหมายเลข 202 (SW2) และ
คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ความขุ่น (Turbidity) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) บีโอดี (BOD) ความ
กระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็ก
ซาวาเลนท์ (Cr6+) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ตะก่ัว (Pb) นิลเกิล (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) เฮปตาคลอร์และเฮปตา
คลออีปอกไซด์ (Heptachor & Heptachlorepoxide) เอนดริน (Endrin) สามารถสรุปผลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าผิวดินของแต่ละสถานีแสดงดังตารางที่ 3.4-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

1)   คลองเซียมบริเวณใกล้กับพื้นที่โครงการ (SW1) 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ณ คลองเซียมบริเวณใกล้กับพ้ืนที่โครงการ พบว่า ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.0 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 5.4 เอ็นทียู ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 418 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 1.01 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 
(BOD) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้าง (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 176.2 มิลลิกรัม/ลิตร  
ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าเท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 
0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่า
เท่ากับ 0.0008 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร 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) มีค่าเท่ากับ 0.18 มิลลิกรัม/
ลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าเท่ากับ 
33 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) มีค่าเท่ากับ 240 เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) คือ 
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Aldrin มีค่ าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร cis-Chlordane 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 กลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าเท่ากับ 4,900 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform) มีค่าเท่ากับ 7,000 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total Organochlorine Pesticides) คือ Aldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร cis-Chlordane  
มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร trans-Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDE มีค่า
น้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDT มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Dieldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 
ไมโครกรัม/ลิตร Endrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร alpha-HCH มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/
ลิตร และ Heptachor & Heptachlorepoxide มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร  

3)  คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ณ คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม พบว่า ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.63 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 11.9 เอ็นทียู ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 154 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (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)  
มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 
3.28 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.79 
มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่า
เท่ากับ 70 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) มีค่าเท่ากับ 920 เอ็มพีเอ็น/
100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) คือ 
Aldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร cis-Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร trans-
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Chlordane มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDE มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 4, 4’-DDT 
มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Dieldrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร Endrin มีค่าน้อยกว่า 0.01 
ไมโครกรัม/ลิตร alpha-HCH มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร และ Heptachor &Heptachlorepoxide 
มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

ทั้งน้ี ปัจจุบันคลองเซียมยังไม่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งนํ้าที่ต้องถูกควบคุมตามมาตรฐานแหล่งนํ้า
ผิวดินประเภทต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้า
ในแหล่งนํ้าผิวดิน สรุปได้ดังตารางท่ี 3.4-1 สําหรับการพิจารณาค่าบ่งช้ีคุณภาพนํ้าของคลองเซียม  
พบว่า คุณภาพนํ้าของคลองเซียม สามารถเทียบเคียงเพื่อใช้ประโยชน์สอดคล้องกับมาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 และประเภทท่ี 4 โดยหากเทียบเคียงคุณภาพคลองเซียมกับมาตรฐานควบคุมแหล่งนํ้าตาม
ประกาศดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้น ค่าดีโอ (DO) และแบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (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 และน้ําค่อนข้างขุ่น  

(2) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 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
กลุ่มน้ีจึงถือได้ว่าเกิดการปนเป้ือนของอุจจาระ ทั้งน้ี โดยทั่วไปคนสามารถต้านทานจุลินทรีย์กลุ่มน้ีได้ดี ยกเว้น
ในกรณีที่มีการกระตุ้นเช้ือในทางเดินอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถก่อโรคได้ ดังน้ันการพบค่าแบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอลโคลิฟอร์มที่มีค่าสูง (4,900 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร) บริเวณจุดเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดินดังกล่าวมาข้างต้น 
อาจมีสาเหตุมาจากการเกิดการปนเป้ือนจากมูลสัตว์ที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเลี้ยงไว้ 
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รูปที่ 3.4-1 ตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 

 
คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 
คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (SW2)

 
คลองเซียมใกล้กับพ้ืนที่โครงการ (SW1) 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน  

ดัชนี หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 
คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับพื้นที่โครงการ 

(SW1) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับทางหลวง 202 

(SW2) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับวัดสว่างอาราม 

(SW3) 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0 6.7 6.63 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.4 9.3 11.9 ธ’ ธ’ 
3. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 418 57 154 - - 
4. ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา (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 (NO3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 <0.01 <0.01 5.0 5.0 
8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-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 0.005* 0.05** 
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) MPN/100 mL 33 4,900 70 4,000 - 
19. กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) MPN/100 mL 240 7,000 920 20,000 - 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชนี หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 
คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับพื้นที่โครงการ 

(SW1) 

คลองเซียมบริเวณใกล้
กับทางหลวง 202 

(SW2) 

คลองเซียมบริเวณ 
ใกล้กับวัดสว่างอาราม 

(SW3) 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

20. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด
(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/  ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  
  หมายเหตุ :       ประเภทที่ 3 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน้ําทัว่ไปก่อน และการเกษตร 

  ประเภทที่ 4 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม 
ธ/ เป็นไปตามธรรมชาติ แต่เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 oC 
ND  : Not Detected น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร 
*   น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
**  น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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3.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน   

จากการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรบ่อนํ้าบาดาลของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีการนํานํ้า
บาดาลมาใช้เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ และเกษตรกรรม ซึ่งมีบ่อนํ้าบาดาลที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 มีจํานวน 2,679 บ่อ ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีบ่อบาดาลในบาง
พ้ืนที่เท่าน้ัน ดังน้ัน จึงมีการเก็บตัวอย่างนํ้าบาดาล/นํ้าใต้ดินเพ่ือทําการวิเคราะห์ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ทําการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพนํ้าในปัจจุบันก่อนมีการดําเนินงานของ
โครงการ จํานวน 3 สถานี แสดงดังรูปที่ 3.5-1 ได้แก่ วัดฮ่องแฮ (UW1) วัดหัวช้าง (UW2) ชุมชนบ้านบัวขาว 
(UW3) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ความกระด้าง
ทั้งหมด (Total Hardness) ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness) ฟลูออไรด์ (F) ไนเตรท (NO3) 
ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) สารหนู (As) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) 
นิกเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และเหล็ก (Fe) แสดงดังตารางที่ 3.5-1 สามารถ
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละสถานีได้ดังน้ี 

1) วัดฮ่องแฮ (UW1) 

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

2) วัดหัวช้าง (UW2) 

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

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

จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินส่วนใหญ่เมื่อเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินกับค่า
มาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า ดัชนีที่ทําการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้น 
ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ค่าฟลูออไรด์ (F) ค่าซัลเฟต (SO4)  
ค่าคลอรีน (Cl) และค่าแมงกานีส (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 และน้ํามีสีเหลืองขุ่น  

(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)) เน่ืองจากพ้ืนที่
บริเวณดังกล่าวเกิดการทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ที่อาจส่งผลให้มีส่วนประกอบเคมีเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) จึงทําให้ตรวจพบค่าความกระด้างทั้งหมดในปริมาณสูง 

(3) ค่าฟลูออไรด์ (F) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าฟลูออไรด์ (F) ทั้ง 3 จุดตรวจวัด มีค่าระหว่าง 1.5-6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 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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(5) ค่าคลอรีน (Cl) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าคลอรีน (Cl) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่าเกินเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ซึ่งโดยท่ัวไปสามารถพบได้ในนํ้าตามธรรมชาติที่เกิดจากความสามารถในการละลายของนํ้าทําให้สามารถ
ละลายคลอไรด์จากช้ันดินต่าง ๆ ไปสู่นํ้าใต้ดิน หากพบในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้นํ้ามีรสชาติเค็ม  
ซึ่งปริมาณคลอไรด์สามารถกําจัดได้ด้วยวิธีรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO)  

(6) แมงกานีส (Mn) จากผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ค่าแมงกานีส (Mn) บริเวณวัดบัวขาว (UW3) มีค่าเกินเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด เน่ืองจากแมงกานีส (Mn) เป็นแร่ธาตุที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ในดิน กรวด หิน เป็นต้น เมื่อ
นํ้าฝนซึมผ่านช้ันดินจะสามารถละลายแมงกานีส (Mn) ไปสู่นํ้าใต้ดินได้ จึงเป็นสาเหตุให้พบปริมาณแมงกานีส 
(Mn) และเป็นสาเหตุทําให้นํ้ามีรสขม มีสี เมื่อนํามาซักเสื้อผ้าจะทําให้เกิดรอยด่าง รวมถึงการเกิดคราบบน
สุขภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งน้ีอาจไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนัก 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
 

 
 

 
วัดบ้านฮ่องแฮ (UW1) 

 
วัดหัวช้าง (UW2) 

 
วัดบัวขาว (UW3) 
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ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน 

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. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) mg/L as CaCO3 61.1 23.7 1,391.4 300 500 - 

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

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

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

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

9. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 - - 6.0 
10. สารหนู (As) mg/L 0.0007 0.0012 <0.0005 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) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

    1/ เกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม 
      2/ เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
  (2) ประกาศกระทรวงอุคสาหกรรม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน 

 และน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปือ้นในดินและน้ําใต้ดิน 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2562
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3.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

1) ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

 การศึกษาสํารวจทรัพยากรป่าไม้ได้ดําเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ. 2561 
ครอบคลุมในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาประกอบด้วย พ้ืนที่โครงการและในพ้ืนที่โดยรอบรัศมี 3 กิโลเมตร โดยจาก
สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาโดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ พบว่า โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่โครงการ
ถูกใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรกรรม และการทํานาข้าว และไม่พบว่ามีพ้ืนที่ส่วนหน่ึงส่วนใดถูกปกคลุม
ด้วยสังคมพืชป่าไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 3 กิโลเมตร  
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทําการเกษตรกรรม แหล่งชุมชน และรวมทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ด้วย ซึ่งใน
บริเวณพ้ืนที่ป่าไม้ได้ดําเนินการวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราวด้วย และในบริเวณอ่ืนที่ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 3 กิโลเมตร ได้ใช้วิธีการสังเกต (Observation) เพ่ือศึกษาชนิดพรรณไม้ ทั้ง
ไม้ยืนต้น ไม้พ้ืนล่าง ทั้งที่ปลูกขึ้นมาและที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว แสดงดังรูปที่ 3.6-1  
ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษา 

บริเวณพ้ืนที่โครงการมีลักษณะนิเวศแบบเกษตรกรรม โดยมีการใช้ที่ดินในการทํานาข้าวเป็น
หลัก มีพรรณไม้ยืนต้นเจริญเติบโตกระจัดกระจาย ทั้งที่เป็นพรรณไม้ที่ปลูกขึ้นและพรรณไม้ด้ังเดิม โดยเฉพาะ
ตามแนวคันนาและตามแนวระหว่างแปลงเพาะปลูกในแต่ละเกษตรกรท่ีเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแสดงอาณา
เขต ทําให้มีจํานวนชนิดและปริมาณมากกว่าปกติ และจากการสํารวจพบพ้ืนที่เกษตรได้โดยรอบของพื้นที่
โครงการเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ราบ จึงทําให้ลักษณะของการทําการเกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว ซึ่งเป็นนา
นํ้าฝนในท่ีลุ่ม และพืชไร่ในบริเวณพ้ืนที่ดอน ซึ่งพืชที่นิยมเพาะปลูก ได้แก่ อ้อย และมันสําปะหลัง เป็นต้น 
นอกจากน้ี เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชสวนในพ้ืนที่ไม่มากนัก ได้แก่ สวนยางพารา และสวนยูคาลิปตัส  
เป็นต้น ดังน้ัน การทําการเกษตรเหล่าน้ีเป็นรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว โดยเฉพาะการทํานาข้าว และ
พืชไร่  

นอกจากน้ี พบพ้ืนที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่บนพ้ืนที่ดอนบนพ้ืนที่ราบทางด้านทิศใต้ และทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ศึกษา เน่ืองจากพ้ืนที่มีช้ันดินเป็นดินทราย ซึ่งเป็นกลุ่มดินที่ไม่อุ้มนํ้า และค่อนข้างแห้ง
แล้งในช่วงฤดูแล้ง ดังน้ัน การปกคลุมของพรรณพืชส่วนใหญเ่ป็นไม้ผลัดใบ ซึ่งสามารถจําแนกประเภทป่าที่ปก
คลุมพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในประเภทป่าผลัดใบ โดยมีพรรณไม้ในวงศ์ยาง (F.Dipterocarpaceae) เป็นพรรณไม้
หลัก จึงเรียกป่าประเภทนี้กันทั่วไปว่าป่าเต็งรัง (Dipterocarp forest type, DF) แต่อย่างไรก็ตาม จากการ
สํารวจพบว่า มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ค่อนข้างมาก มีร่องรอยของการตัดไม้ให้เห็นอยู่กระจาย พรรณไม้ที่
พบจึงมีขนาดค่อนข้างเล็ก แสดงดังรูปที่ 3.6.1-2 

(2) ความหลากหลายของพรรณพืช 

ความหลากชนิดของพรรณพืชจําแนกตามรูปแบบชีวิตในแต่ละสภาพนิเวศวิทยาของ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้ังโครงการและพื้นที่โดยรอบในรัศมี 3 กิโลเมตร  
พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้นเท่าที่บันทึกได้ 125 ชนิด ในจํานวนน้ีเป็นพรรณไม้ยืนต้น (tree) 50 ชนิด ไม้พุ่ม 
(shrub) 9 ชนิด ไม้ล้มลุก (herb) 23 ชนิด ไม้เลื้อยไม้เถาว์ (climber) 5 ชนิด และพรรณไม้ในกลุ่มอ่ืน ๆ 
รวมกัน 38 ชนิด 
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(3) ลักษณะทางนิเวศวิทยาป่าไม้ 

จากการศึกษาสํารวจทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า สภาพป่าไม้ที่ปรากฏอยู่น้ันมีความ
สมบูรณ์ค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากมีร่องรอยของการตัดไม้ออกไปใช้ประโยชน์พอสมควร การปกคลุมของเรือน
ยอดประมาณร้อยละ 18.25 นอกจากน้ี จากการตรวจสอบรายช่ือพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย  
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช (2548) พันธ์ุไม้ที่พบในพ้ืนที่ศึกษาไม่อยู่ในรายช่ือพืชถิ่นเดียว และใน
บัญ ชีพืชหายากแต่อย่างใด  รวมทั้ งจากการตรวจสอบบัญ ชี  Thailand Red Data: Plants (2006)  
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทะเบียนแสดงสถานภาพการถูก
คุกคามของพืชในประเทศไทย ที่ทําการประเมินโดยใช้หลักการจัดทํา red List of threatened species 
(IUCN 1994, 2001) ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และแสดงสถานภาพของพืชในประเทศ
ไทย ไม่พบว่าพืชที่พบในพ้ืนที่ศกึษามีสถานภาพที่ถูกคุกคาม 

 

 

รูปที่ 3.6.1-1 การวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราวและการวัดความโตของต้นไม้ 

รูปที่ 3.6.1-2 สภาพลักษณะพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังโครงการ 
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2) ทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ศึกษา 

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

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า 

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

ตารางท่ี 3.6.2-1 จํานวนชนิดสัตว์ป่าแต่ละช้ัน จําแนกตามสกุล วงศ์ และอันดับที่สํารวจพบท้ังทางตรง 
 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 แสดงดังตารางท่ี 3.6.2-2 
และตารางที่ 3.6.2-3 
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ตารางที่ 3.6.2-2 จํานวนชนิดสัตว์ป่าจําแนกสถานภาพปัจจุบันตามกฎหมาย 

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 3.6.2-3 จํานวนชนิดสัตว์ป่าจําแนกสถานภาพการอนุรักษ์ 

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 สัตว์ป่าเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 
               En : Endangered species สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 
               Cr : Critical Endangered species สัตว์ใกล้ต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
 Nt : Near threatened species สัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม 
ที่มา   : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

(3) ความสัมพันธ์กับถ่ินอาศัยระหว่างในพื้นที่โครงการ และภายนอกพื้นที่โครงการ 

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

จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในนํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา (นิเวศวิทยาทางนํ้า) ได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน วัชพืชนํ้า และปลาในแหล่งนํ้า บริเวณ
พ้ืนที่โครงการฯ อีกทั้งวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อ
นิเวศวิทยาทางนํ้าจากการดําเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและลดปัญหาพร้อมสร้างมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางนํ้าที่อาจจะเกิดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ รวมท้ัง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาของแหล่งนํ้าที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งวิธีการ
เก็บ ตัวอย่างนิ เวศแหน่งนํ้าได้ 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  
เป็นคลองขุดลอกเพ่ือระบายนํ้ากักเก็บนํ้าในพ้ืนที่ทํานา การเกษตร กว้างประมาณ 20 เมตร ระดับนํ้าในคลอง
ประมาณ 0.5–1.0 เมตร  พ้ืนท้องนํ้าเป็นทรายกักเก็บนํ้าไม่ได้  ระดับนํ้าในคลองลดตํ่าลง นํ้าน่ิง มีจอกหูหนู
ปกคลุมหนาแน่นเต็มลําคลองและวัชพืชต่าง ๆ นํ้าในคลองเริ่มแห้งเน่ืองจากฝนทิ้งช่วง และชาวนาสูบนํ้าจาก
คลองที่เหลือเข้านาข้าว 

(2) จุดเก็บตัวอย่างที่ 2 (Bio2) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 ทําการ
สุ่มเก็บตัวอย่างในบริเวณสะพานข้ามคลองมีนํ้าขังในพ้ืนที่ประมาณ 50 ตารางเมตร สภาพทั่วไปในบริเวณน้ี
นํ้าในคลองแห้ง มีนํ้าขังเป็นแอ่ง ๆ และบางช่วงนํ้าแห้งขอด ระดับนํ้าที่เหลือเพียง 0.3-0.5 เมตร ท้องนํ้าเป็น
โคลนทราย มีวัชพืชประเภทหญ้าและพืชนํ้าปกคลุม ข้าวในนาบางพ้ืนที่แห้งตายเน่ืองจากปริมาณนํ้า 
ไม่เพียงพอในการทําการเกษตรและทํานาของชาวนาในพ้ืนที่ 

(3) จุดเก็บตัวอย่างที่ 3 (Bio3) คลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม ในบริเวณคลองเตา
ซึ่งเป็นคลองชลประทานเช่ือมต่อกับคลองเซียมในพ้ืนที่โครงการ กว้างประมาณ 30 เมตร ระดับนํ้าในคลอง 
0.5-0.8 เมตร นํ้าเร่ิมแห้ง ท้องนํ้าเป็นโคลนปนทรายและลูกรัง มีวัชพืชปกคลุม เช่น ผักตบชวา  สาหร่ายหาง
กระรอก สาหร่ายเตา บัวสาย ผักแว่น หญ้าขนนก เป็นต้น ปริมาณนํ้าในพ้ืนที่ไม่เพียงพอสําหรับการทํานา 
บางพ้ืนที่มีข้าวยืนต้นตายเช่นเดียวกันกับจุดเก็บตัวอย่างที่ 1 และจุดที่ 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 อยู่ในกลุ่มสาหร่าย 
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สีเขียว 4 ชนิด ได้แก่ Pleurotaenium  trabecula (5,233,600 เซลล์/ลบ .ม .) Spirogyra crassa (526,500 
เซลล์/ลบ.ม.) Geminella interrupta (242,700 เซลล์/ลบ.ม.) และ Oedogonium crispum (182,900 เซลล์/ลบ.
ม.) อีก 2 ชนิด 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) 
จํานวน 9 ชนิด อยู่ในกลุ่มตัวอ่อนร้ินนํ้าจืด (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) โดยภาพรวมสัตว์หน้าดินที่พบในการศึกษาครั้งน้ี เป็นสัตว์หน้าดินในกลุ่มที่พบทั่วไปในแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ 

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 และส่วนที่นํ้าเร่ิมแห้งขอด วัชพืชหลายชนิดเจริญเติบโตอยู่บนผิวดินช้ืนแฉะและผิวดินแห้ง วัชพืชนํ้า 
ที่เป็นอาหารปลาได้โดยเฉพาะยอดอ่อน ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก และผักบุ้ง ส่วนชนิดที่เป็นอาหารมนุษย์ 
มีหลายชนิด เช่น สันตะวาใบพาย บัวสาย ผักบุ้ง ผักตบชวา ผักแว่น และผักกูดเขากวาง เป็นต้น 

5) ปลา โดยภาพรวมการกระจายของปลาที่สุ่มจับได้ในพ้ืนที่โครงการฯทั้ง 3 สถานี (Bio1 Bio2 และ 
Bio3) พบปลาทั้งหมด 13 ชนิด 7 ครอบครัว (วงศ์) ส่วนใหญ่เป็นปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 5 
ชนิด ได้แก่ ปลาซิวเจ้าฟ้า ปลาซิวหนวดยาว ปลาซิวหลังแดง ปลาซิวหางแดง และปลาตะเพียนทราย 
รองลงมา คือ วงศ์ปลากัด/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) 

 
คลองเซียมบริเวณใกล้วัดสว่างอาราม (Bio3) 

 
คลองเซียมบริเวณใกล้ถนนทางหลวง 202 (Bio2) 



 

-89- 

   

 
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 จากท่ีต้ังโครงการ การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ
ดําเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับปี 2562 และ
ภายใต้การกํากับดูแล ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีรายละเอียดดังน้ี (ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1) 

1) ก่อนการดําเนินงาน เน่ืองด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ 
และประชาชนตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 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 ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันมอบหมายให้
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล และ
ขับเคลื่อน รวมท้ังให้จัดต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานของจังหวัด ในการดําเนินการ และให้ผู้ประกอบ
กิจการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายทุกฉบับ  

- 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 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 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 จํากัด พิจารณายกเลิกการนําผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท นํ้าตาล
บ้านโป่ง จํากัด  

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

(3)  การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ดําเนินการ
เป็นเวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ออก
จากกันให้ชัดเจน และกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และให้
บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด รับข้อสังเกตของนายดํารงค์ สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลโนนสวรรค์ 
ไปดําเนินการให้ครอบคลุบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(4)  กรณีการลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจข้อมูลอ่ืนๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการดําเนินการจนกว่าเจ้าของ
โครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ และกําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมายัง
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- 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 จํานวน 3,500 ชุด  

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

(5) การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือแจ้งกําหนดการประชุมผ่านผู้นําชุมชน และการ
แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ จํานวน 3,500 ชุด   
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2) ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในคร้ังที่ 1 คือ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาโครงการ ให้ประชาชน ผู้มีส่วน 
ได้เสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพ่ือให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอําเภอปทุมรัตต์ ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 
1 โดยจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และคําช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 
ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคําช้ีแจงแสดงดัง ตารางที่ 4-2 
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ตารางที่ 4-1  การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 

1. การเตรียมการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process)  
1.1 การประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2 เตรียมความพร้อมของชุมชนโดยให้ ข้อมูลกับ
ป ร ะ ช า ช น  ( Public Information)  ใ น ป ร ะ เ ด็ น
รายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็น
ของโครงการ โดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชน
สามารถเข้าใจง่าย เช่น การจัดทําเป็น infographic คลิป
วิดิโอสั้นๆ แผ่นผับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการแสดงความคิดเห็น 
1 .3  วิ เค ร าะ ห์ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ วน เสี ย  (Stakeholder 
Analysis) เพื่อกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
กั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ วน เสี ย แ ต่ ล ะก ลุ่ ม  (Stakeholder 
Engagement) 
1.4 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
การจัดรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

1) อ้ างถึง  หนั งสือจั งห วัด ร้อยเอ็ด  ด่ วน ที่สุด  ที่  รอ  0017.1/20135 ลงวัน ที่  20 
พฤศจิกายน 2561 โครงการได้มีการประชุมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กรณี การก่อสร้างโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
และถือปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทุกฉบับ  

(2) มอบหมายให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
หน่วยงานหลักในการกํากับดูแล และขับเคลื่อน รวมทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานของจังหวัด ในการดําเนินการดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันต่อไป  

3) อ้างถึง คําสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 37/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อควบคุม กํากับการ และสนับสนุนการดําเนินการเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน กรณีการก่อสร้างโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

1) เว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
(https://www.tet1995.com) 
2) หนังสือเชิญประชุมพร้อมกําหนดการ แบบตอบ
รับเข้าร่วมประชุม และแผนที่สถานที่จัดประชุม 
3) เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการราย
ครัวเรือน  
4) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x1 เมตร 
ติดตั้ง  
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 ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 

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

2562 โครงการได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันตาม
ระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โครงการโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 
2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับท้องถิ่น กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านตําบลโนนสวรรค์ สภาองค์กรชุมชนตําบลโนนสวรรค์ เครือข่ายคนรักษ์ปทุม
รัตต์และสมาคมชาวไร่อ้อย เข้าร่วมประชุมด้วย 

5) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0014.2/ว1835 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 จาก
การประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อกําหนด 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิต
น้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 
10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มี
มติที่ประชุม รายละเอียดดังนี้  

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

(2) ในการดําเนินการระยะต่อไปให้ บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จัดทํา
หนังสือแจ้งมายังจังหวัดร้อยเอ็ด นายอําเภอปทุมรัตต์ และผู้กํากับสถาณี
ตํารวจภูธรบ้านบัวขาว เพื่อเสนอแผน รูปแบบ ความต้องการ และ
กําหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ)  การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

ดําเนินการเป็นเวทีใหญ่ โดยแยกระหว่างเวทีรับฟังความคิดเห็นของโรงงานน้ําตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ออกจากกันให้ชัดเจน และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาโครงการ และให้บริษัท น้ําตาลบ้าน
โป่ง จํากัด รับข้อสังเกตของนายดํารงค์ สีลา ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลโนน
สวรรค์ ไปดําเนินการให้ครอบคลุบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

(4) กรณีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจข้อมูลอื่นๆ ขอให้ทุกฝ่ายยุติการดําเนินการจนกว่า
เจ้าของโครงการจะแจ้งรายละเอียดแผน รูปแบบ และกําหนดการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนมายังจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0014.2/ว2150 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 
ตามสําเนาหนังสือบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ที่ บป 087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
2562 โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนโดยเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการ ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงหรือเสยงตามสายในแต่ละชุมชน  
(2) การปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการได้มีการปิดป้ายประกาศเชิญชวน

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

ประชาสัมพันธ์โครงการในหมู่บ้านรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ จํานวน 
3,500 ชุด  

(4) การประชาสัมพันธ์เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (https://www.tet1995.com) 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

และประสานงานขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ให้
ลูกบ้านรับทราบ  

7) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วน ที่ รอ 0014.2/ว2749 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2562 เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมแสดงความเห็น จึงมี
การประชุมคณะทํางานเพื่อควบคุม กํากับ และสนับสนุนการดําเนินการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อําเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 
2.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 : เป็น
การรับ ฟั งความคิ ด เห็น ต่อ ร่างข้อ เสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจะ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้งยังเป็นการนํา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมา
ใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให้
ครบถ้วน 

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

โดยโครงการได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม (Factsheet) มี
สาระสําคัญประกอบด้วย  

- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ ที่ ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 
กระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริการผลิตต่างๆ และมลพิษ
และการควบคุม 

- ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งสิ่งแวดล้อม 

- ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ
ประเมินทางเลือกโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
พฤษภาคม  2562  เวลา  08 .30  -12 .00  น .  
ณ  อาคารหอประชุมที่ ว่าการอําเภอปทุมรัตต์ 
ตําบลบัวแดง อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ตารางที่ 4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนตามแนวทางการมีส่วนร่วม ฯ กิจกรรม ช่องทางการประชาสัมพันธ์/การสื่อสาร 

3. ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 
1พร้อมคําชี้แจงแนวทางการดําเนินการของโครงการ ใน
การป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ  

ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นโครงการ ได้จัดทํารายงานสรุปผลการประชุม 
พร้อมความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสีย และคําชี้แจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือ
กิจการ และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ประชาชนได้ทราบ นอกจากนั้นยังปิดประกาศรายงานสรุปความคิดเห็นฯ ตามสถานที่
ต่าง ๆ ในชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 

1) รายงานสรุปผลการดําเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 นําส่งต่อ
ผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2) ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 
1 ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ราชการและหมู่บ้าน  

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

2562 การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชนในพื้นที่ศึกษา และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการสํารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 

(2) สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็น
การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

1) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ
หน่วยราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับผู้นํา
ชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
ด้วยการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม  

 

หมายเหตุ :  อ้างอิงตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม  
พ.ศ.2562 
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การประชาสัมพันธ์โครงการกับหน่วยงานราชการ 

  

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

  

การปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์แบบไวนิล 

รูปที่ 4-1 การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การประชาสัมพันธ์รายครวัเรอืน 

  

การส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1 

  

การจดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ ครั้งที่ 1 

  

การจดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ ครั้งที่ 1 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งสรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที ่1 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

  

  

สัมภาษณ์ความคิดเหน็ครวัเรือน/ผู้นําชมุชน 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ตารางที่ 4-2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 
 

เหตุใดถึงตั้งโรงงานฯ ในพื้นที่ตําบลโนนสวรรค์ จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ําตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  ในข้อ 2 การตั้งโรงงานน้ําตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ให้กระทําได้เมื่อ
โรงงานน้ําตาลที่จะตั้งนั้น 
(1) เขตโรงงานน้ําตาลที่มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ําตาลที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่าห้าสิบ

กิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ในจังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และ 
(2) มีแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

สิบของกําลังการผลิตของฤดูการผลิตนั้น ๆ โดยกําหนดจํานวนวันหีบอ้อยของโรงงานน้ําตาลทั่ว
ประเทศเฉลี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบวันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ําตาล
อื่นโดยแผนการเตรียมปริมาณอ้อยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแต่ละฤดู
การผลิตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อดําเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทําการเกษตร 
จากข้อกําหนดดังกล่าว บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีนโยบายในการขยายกําลังการผลิตและขยาย

ธุรกิจ โดยพิจารณาพื้นที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้จัดทํารายละเอียดเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตน้ําตาลได้รับสิทธิ์ตั้ง
โรงงานผลิตน้ําตาลที่กําลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.)  
ที่อก 0609/3551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ หนังสือรับรองการตั้งโรงงานผลิตน้ําตาลฉบับดังกล่าว 
มิได้หมายความว่าโครงการจะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องก่อนและได้รับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถดําเนินการได้ 

โครงการต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

1. รายละเอียดโครงการ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

เหตุใดถึงตั้งโรงงานฯ ในพื้นที่ตําบลโนนสวรรค์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562)  
ได้กําหนดให้การดําเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลทุกขนาด 
(การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือขั้นตอน
การขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ พิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.1 วัตถุดิบ 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

มีการสร้างกองทุนไว้สํารองเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหรือไม่  อ้อย เป็นพืชควบคุมตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย นอกจากนี้ยังมีกองทุนอ้อย
และน้ําตาลทราย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
มีวัตถุประสงค์  
1)  ศึกษา วิจัย พัฒนา  และส่งเสริมการผลิต การใช้และจําหน่ายอ้อยและน้ําตาลทราย  
2)  รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ 

 โรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
3)  รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค 
4)  กระทําการอื่นที่จําเป็น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย  

ซึ่งมีข้อกําหนดให้ในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ จําหน่ายน้ําตาล
ทรายขั้นสุดท้ายต่ํากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น  
ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่
ได้รับเกิน ดังนั้นการดําเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ดูแล/ช่วยเหลือ 
เกษตรกรที่ปลูกอ้อยอยู่แล้วและบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและการดูแลเกษตรกรชาวไร่
อ้อยที่ชัดเจน 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ประชาชนตําบลโพนสูงและ
ประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

แนวโน้มราคาอ้อยเป็นอย่างไร อนาคตจะสูงขึ้นหรือไม่ การกําหนดราคาอ้อย เป็นการกําหนดโดยส่วนกลางก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ําตาลทรายใน 
ปีหนึ่ง ๆ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องจัดทําประมาณการรายได้จากการจําหน่ายน้ําตาล
ทรายที่คาดว่าจะผลิตได้ในฤดูนั้น เพื่อกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต และ
จําหน่ายน้ํ าตาลทรายขั้นต้น  ซึ่งวิ ธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดทํานั้นจะเป็นไปตามที่
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายกําหนด โดยการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการ
ผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นนั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของประมาณการรายได้ 
และต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายด้วยเมื่อคณะกรรมการบริหารได้จัดทํา
ประมาณการรายได้และกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการจําหน่ายน้ําตาล
ทรายขั้นต้นแล้ว จะต้องแจ้งให้แก่สถาบันชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานทราบ พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ป ร ะ ชุ ม ผู้ แ ท น ส ถ า บั น ช า ว ไ ร่ อ้ อ ย  
และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้าน โดยจะต้องมีการจัดทําหนังสือแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม  

ซึ่งหากมีการคัดค้านให้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลโดยละเอียด ยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) ก่อนวันประชุมจากนั้นทาง สอน.จะสรุปผล
การประชุมพร้อมตัวเลขประมาณการรายได้ และราคาอ้อย ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้นเสนอต่อคณะกรรมการอ้อย และน้ําตาลทราย เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่อไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว 
สอน.ก็จะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น โดย
โรงงานจะใช้ราคาอ้อยขั้นต้นที่กําหนดไว้นี้ ในการคํานวณเงินเพื่อชําระค่าอ้อยล่วงหน้าให้แก่ชาวไร่
อ้อย และเมื่อสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี คณะกรรมการบริหารก็จะต้องคํานวณรายได้สุทธิที่ได้
จากการจําหน่ายน้ําตาลทรายในแต่ละฤดูการผลิต จากนั้นในเดือนตุลาคม คณะกรรมการชุดนี้
จะต้องกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย
เสนอต่อ คณะกรรมการชุดใหญ่ โดยในการกําหนดนั้นจะต้องคํานึงถึงรายได้สุทธิที่คํานวณไว้ 
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้ําตาลทราย ราคาอ้อย
ขั้นต้น ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น และเงินที่ได้รับจากกองทุน เมื่อ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเห็นชอบกับการกําหนดราคาดังกล่าวแล้วจะต้อง นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เช่นเดียวกับการ
กําหนดราคาขั้นต้น 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

หากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย 
ต่ํากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น กองทุนอ้อยและ
น้ําตาลทรายจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว โดยที่ชาวไร่อ้อยไม่ต้อง
ส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับล่วงหน้าและมีราคาเกินกว่านั้นกับโรงงานในทางกลับกันหากราคาอ้อยขั้น
สุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้ายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นต้น โรงงานจะต้องชําระค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่
อ้อยจนครบตามราคาขั้นสุดท้าย รับซื้อได้ในราคามาตรฐานตามคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล
ทรายกําหนด 

1.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(อําเภอเสลภูมิ) 

กังวลเรื่อง แปลงปลูกอ้อย เนื่องจากมีการใช้สารเคมีจํานวนมาก 
และอาจเกิดการแพร่กระจายของสารเคมี 

โครงการมีนโยบายให้ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ (ฝ่ายไร่อ้อย) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเพาะปลูกอ้อย โดยเฉพาะการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกให้น้อยที่สุด โดยเน้นการ
ปลูกอ้อยแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกําหนดแผนงานตั้งแต่พื้นที่ที่จะส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังนี้ 
1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จะปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการ ไม่มีนโยบายส่งเสริมและรับซื้ออ้อยที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อการปลูก
อ้อย หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ก่อนให้การส่งเสริม 

2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งพื้นที่การปลูกอ้อยให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด รับทราบก่อน และพื้นที่นั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบพื้นที่จริงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอื่น
มาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อมาก่อน ไม่ได้เป็น
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้
เกษตรกรยังคงพื้นที่ป่าเหล่านี้ไว้ และพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง 

 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

ขอให้ควบคุมสารเคมีในการปลูกอ้อย เพราะทําให้เกิดมลภาวะ
เป็นพิษ สัตว์น้ําจะสูญพันธุ์ 

ตั วแทนศู น ย์การเรียน รู้ เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานยั่งยืน ทุ่ง
กุลา 

การเกิดโรงงานฯ มีการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ 8 อําเภอ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าว ดังนั้นไม่ควรเร่งรีบ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

3) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อน
โดยฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบแปลงที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริง
หรือไม่ และทําการสํารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริม
เป็นรายแปลง โดยพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน ป่าชุมชน และพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มีหนังสือ
รับรองให้ทํากินจากเจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแปลงที่ดิน
แปลงนั้น 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ตํ าบล หัวเรือ  อํ า เภอวาปี ป ทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวจึงได้ทําการปลูกอ้อย 
ทั้งนี้อยากให้โรงงานฯ ส่งเสริมการปลูกอ้อย ดังนี้ 
- ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยแก่ชาวไร่และสนับสนุนรถตัดอ้อย 
- กําหนดสัดส่วนการปันผลให้ชัดเจน 

บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อให้ได้อ้อยสด 
มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยมีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยดังนี้  
1) กําหนดเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมจากโครงการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาต้องตัด

อ้อยสด กรณีที่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจัดส่งอ้อยไฟไหม้โครงการจะพิจารณาปรับลดการสนับสนุน
การขอส่งเสริมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญารายดังกล่าว ของการขอส่งเสริมในปีถัดไป 

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

3) ส่งเสริมและจัดทําระบบ Smart Farming โดยจัดทําแปลงสาธิตภายในพื้นที่การส่งเสริมปลูก
อ้อยของโครงการประมาณ 100 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษา/พัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งนําหลักการพักดินและปลูกพืชบํารุงดิน การควบคุมแนว
ล้อวิ่งของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถพรวน การทิ้งใบอ้อยคลุมดิน และ
การใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบค่าต่าง ๆ เพื่อกําหนดการให้น้ําและปุ๋ย เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ เน้นการส่งเสริมการปลูกอ้อยอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรคู่สัญญา
ดําเนินการตามโครงการโดยกําหนดเป้าหมายให้ปีการผลิตปีที่ 8 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างน้อย ร้อยละ 3 ต่อปี 

4) ส่งเสริมและกําหนดนโยบายการรับซื้ออ้อยสดเข้าสู่โรงงานเริ่มต้นปีแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของทุกปี โดยในปีที่ 8 ต้องมีอ้อยสดร้อยละ 80 และยอมให้มีอ้อยไฟ
ไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการถูกวางเพลิง การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้ตั้งใจได้ร้อยละ  
15-20 ของปริมาณอ้อยทั้งหมด แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่
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ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ปกครองว่าเป็นจริง เพื่อให้การรับซื้ออ้อยสอดคล้องตามข้อกําหนดพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ําตาลทราย 

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

6) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยถึงผลดีของการ
ตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีมนักวิชาการเกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อย
สดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่คงเหลือคาแปลงจะทําหน้าที่เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษา
ความชื้น ลดทอนการระเหยของน้ําจากดินในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนที่ฤดูฝน
จะมา ใบอ้อยสดเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้
มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง 

7) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้รถตัดอ้อยของโครงการเข้าตัดอ้อย โดยให้
เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดิม หรือแปลงที่จะปลูกอ้อยใหม่ ให้เตรียมแปลงอ้อย
ให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของโครงการในการตัดอ้อยสด เช่น ปรับระดับดิน รื้อหินและ
ตอไม้ รื้อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่ ทําร่องให้กว้างตามขนาดรถตัดอ้อย หลังจากนั้นโครงการจะจัด
ตารางวันนํารถตัดอ้อยลงพื้นที่แต่ละเขตเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้ปริมาณ
อ้อยสดเพิ่มขึ้น เครื่องจักรทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในช่วงฤดูตัดอ้อย และเป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่จัดซื้อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

8) จัดให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยถึงข้อเสีย
ของการเผาอ้อยว่าเป็นการทําลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดทอนความชุ่มชื้นในดิน
และเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

9) กําหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพเข้า
โรงงาน 

10) กําหนดนโยบายหรือโครงการให้เกษตรกรคู่สัญญาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้เกษตรกรที่ต้องการซื้อรถตัดอ้อย 
หรือกําหนดโครงการอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมะสม 
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11) กําหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลักษณะการมอบรางวัลแก่ผู้ตัดอ้อยสดสะอาด 
โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุนกิจกรรม 

12) ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน โดยใน
เอกสารประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่รับซื้อ เช่น อ้อยขึ้นรา อ้อย
สกปรก เป็นต้น 

13) กําหนดให้มีมาตรการการแจ้งการปฏิเสธการรับซื้ออ้อยที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ชาวไร่กลับไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนําอ้อยกลับมาส่งใหม่อีกครั้งรวมถึงมีการตัดราคา เช่น อ้อยยอดขาว 
ถือเป็นอ้อยสกปรกซึ่งตามข้อกําหนดสามารถตัดราคาได้ และโรงงานจะนําเงินที่ได้นี้ไปจ่าย
เพิ่มให้แก่ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้น 

14) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย กําหนด
บทลงโทษการตัดอ้อยเผาไฟไหม้ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้ ตันละ 30 บาท หรือตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน  
การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังเงินส่วนที่หักเอาไว้นี้จะถูกนําไปจัดสรรให้แก่อ้อยสด 

15) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ตํารวจ ให้ติดประกาศเรื่องการวางเพลิงเผาอ้อย 
และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าตํารวจสามารถดําเนินการจับกุมได้ตาม
กฎหมาย พร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการลดการเผาอ้อย 

16) จัดให้มีคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อยไฟไหม้โดย
อุบัติเหตุ พร้อมกําหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อยไฟไหม้ที่ทิ้งไว้เกิน 72 ชั่วโมง 
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2. การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ตํ าบล หัวเรือ  อํ า เภอวาปี ป ทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

ต้องการให้โรงงานฯ สัญญาว่าสามารถจัดการชานอ้อยได้และไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมถึงไม่ปล่อยน้ําชะล้างกองอ้อยไหลลงสู่
พื้นที่นาข้าว 

ชานอ้อยจากโรงงานน้ําตาลจะส่งให้โรงไฟฟ้าเพื่อนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ํา สําหรับพื้นที่
ลาน/อาคารกองชานอ้อย/อาคารอัดเม็ดชานอ้อย จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า โดยระบบ
สายพานลําเลียงในการลําเลียงชานอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา จะถูกออกแบบให้มีวัสดุ 
ปิดครอบ และมีการฉีดพรมน้ํา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย พร้อมทั้งมีซองยืด-หดได้ เพื่อ
ควบคุมความสูงในการโปรยกองเก็บชานอ้อยในอาคารกองชานอ้อย  มีรายละเอียดในการจัดการดังนี้  
1) ระบบการลําเลียงเชื้อเพลิงของโครงการใช้ระบบสายพานลําเลียงในการขนส่งชานอ้อย 

เข้าสู่หม้อไอน้ํา สายพานลําเลียงชานอ้อยข้างต้นถูกออกแบบให้มีวัสดุปกคลุมโดยรอบอย่าง
มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของชานอ้อย 

2) รูปแบบการจัดเก็บชานอ้อย  ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ําตาล โดยชานอ้อยจากชุดลูกหีบ
สุดท้ายจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบเพื่อนําไปใช้งานยังหม้อไอน้ํา
โดยตรง แต่หากเกินความต้องการใช้งานจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียงแบบปิดครอบไป
ยังลานและอาคารเก็บชานอ้อยของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) สถานที่ เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม ในบริเวณเดียวกับลานกองเก็บชานอ้อย  

มีจํานวน 4 อาคาร โดยมีพื้นที่แต่ละอาคาร 1,710 ตารางเมตร (1.07 ไร่) รวมพื้นที่ทั้งหมด 
4 อาคารประมาณ 6,840 ตารางเมตร (4.28 ไร่) กองเก็บชานอ้อยได้ประมาณ 29,515.5 
ตัน ซึ่งเป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ด้าน มีหลังคาคลุม สามารถระบายอากาศได้ดี ใช้สําหรับกอง
ชานอ้อยก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา ซึ่งการป้อนชานอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้
ของหม้อไอน้ําจะเริ่มต้นที่อาคารดังกล่าวนี้เสมอ  

(2) พื้นที่ลานกองชานอ้อย เป็นลานเปิดโล่งขนาดพื้นที่ 70,330 ตารางเมตร (43.96 ไร่) 
สามารถกองเก็บได้ประมาณ 378,700 ตัน โดยเป็นการกองเก็บแบบกองเดียวยกคันกอง 
โดยมีถนนรอบลานกองชานอ้อยกว้างประมาณ 6 เมตร กองชานอ้อยสูงสุดประมาณ 15 
เมตร ติดตั้งตาข่ายสูงประมาณ 18 เมตร รอบพื้นที่ลานกองเก็บกากอ้อยเพื่อดักชานอ้อย
ไม่ให้ฟุ้งกระจายออกและจะช่วยลดแรงลมที่พัดผ่านลานกองชานอ้อย ส่วนด้านนอกของ
แนวตาข่ายจะทําการปลูกต้นไม้ (ต้นสนประดิพัทธิ์ ต้นอโศกอินเดีย ต้นขี้เหล็ก) ทรงสูงสลับ
ด้วยไม้พุ่มเพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกชั้นหนึ่ง สําหรับ
ในช่วงฝนตกที่อาจก่อให้เกิดความชื้นในชานอ้อยจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน พบว่า โดย
ปกติแล้วชานอ้อยจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะตัวกันได้ดีเมื่อถูกน้ํา และจะมีการอัดแน่น 

ตั วแทนศู น ย์การเรียน รู้ เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานยั่งยืน ทุ่ง
กุลา 

ลานกองชานอ้อย มีลักษณะเป็นลานเปิดกว้าง ไม่สามารถ
นําสิ่งใดมากั้นได้ โรงงานฯ จะมีการจัดการอย่างไร รวมถึงฝุ่น
ละอองที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะมีแนวทางการลด
ผลกระทบอย่างไร 
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ดังนั้นเมื่อน้ําฝนตกลงบนลานกองชานอ้อยจะเกิดการชะและซึมผ่านเฉพาะผิวนอกประมาณ 
10 เซนติเมตร เท่านั้น ส่วนภายในกองมิได้รับผลกระทบที่จะมีผลต่อการนําไปใช้งานใน
กระบวนการเผาไหม้แต่อย่างใด ซึ่งโครงการออกแบบให้มีรางระบายน้ําล้อมรอบลานกอง
เพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ตกชะบริเวณลานกองชานอ้อย เข้าสู่บ่อตกตะกอนก่อนรวบรวมไป
บําบัดที่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

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

3)  การควบคุมค่าความชื้นของเชื้อเพลิงในการป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา ประมาณ 
ร้อยละ 50 โดยในการดําเนินการนั้น จะควบคุมความชื้นของชานอ้อยจากต้นทาง กล่าวคือ 
ในขั้นตอนการหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ําอ้อย (Cane Milling) สําหรับชานอ้อยที่ออกจากลูกหีบชุด
สุดท้ายซึ่งมีน้ําตาลเหลืออยู่น้อยมากและมีความชื้นประมาณร้อยละ 50 จะถูกลําเลียงโดย
สะพานลําเลียงไปยังอาคารหม้อไอน้ําของโรงไฟฟ้าโดยตรง โดยในกรณีที่เกินกว่าความต้องการ
ใช้งานจะลําเลียงชานอ้อยส่วนเกินไปเก็บไว้ที่ลานกองและอาคารเก็บชานอ้อยของโรงไฟฟ้า
เพื่อนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ํา (Boiler) ต่อไปซึ่งในการดําเนินงานโรงงานน้ําตาล
จะมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทําการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ทุกชั่วโมงเพื่อควบคุม กระบวนการ
ผลิตและควบคุมความชื้นของชานอ้อยให้อยู่ประมาณร้อยละ 50 ในกรณีที่ไม่ได้ค่าความชื้น
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โครงการจะทําการตั้งค่าชุดลูกหีบชุดสุดท้ายให้ทําการหีบสกัดน้ําอ้อยให้
ได้ค่าความชื้นตามที่กําหนด 

4)  กิจกรรมของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากชานอ้อย อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย ) โดยมลพิษหลักที่ เกิด ขึ้นคือฝุ่นละอองที่ เกิด ขึ้นจากการเผาชานอ้อยของ
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  โครงการได้คํานึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ โดยติดตั้งระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ เป็นระบบดักฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นละออง
รวมจากปล่องระบายของโครงการ หลักการทํางานของ ESP คือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่าน
ขดลวดที่ เรียกว่า discharge electrode ที่อ ยู่ระหว่างแผ่นเก็บประจุห รือ  collection 
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electrode ทําให้เกิดอิเล็กตรอนจากขดลวดวิ่งไปยังแผ่นเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุ่นที่วิ่ง
ผ่านระหว่างแผ่นเก็บประจุ ทําให้อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและวิ่งเข้าสู่แผ่นเก็บประจุ จากนั้น
อนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวมลงสู่ด้านล่างของ ESP ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บอนุภาคฝุ่น) 
ในขณะที่ exhaust gas ที่ผ่านการดักฝุ่นแล้วจะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายต่อไป ทั้งนี้
จากข้อมูลการออกแบบพบว่าประสิทธิภาพบําบัดฝุ่นละอองโดยรวมของระบบมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 92.20 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ (ประกาศ ณ วันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2552) กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และ
โรงไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดให้ควบคุมฝุ่นละอองไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ซึ่งคํานวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน แต่
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานตรวจวัดโครงการได้กําหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทิศทางลมหลัก รวมทั้งรายงานผลการตรวจวัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ  

5)   มาตรการในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(1) กําหนดให้ลําเลียงชานอ้อยส่วนเกินที่ มิได้ลําเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํ า  

ไปกองเก็บในอาคารเก็บกากชานอ้อย 
(2) ระบบสายพานลําเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่

เกิดขึ้นระหว่างการลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังอาคารกองชานอ้อยตลอดแนว 
(3) กําหนดให้พื้นที่อาคารกองเก็บชานอ้อยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และติดตั้งระบบ

ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารเก็บชานอ้อย ได้แก่ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และหัวฉีด
น้ําดับเพลิง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

(4) กองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร และมีความลาดชันด้านข้างไม่เกิน 60 องศา 
ภายในอาคารเก็บชานอ้อยที่มีหลังคาปกคลุมและต้องมีการบดอัดชานอ้อย ซึ่งใช้รถ
แทรกเตอร์ดันเพื่อบดอัดให้ชานอ้อยแน่น ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

(5) ติด ตั้ งโครงเหล็กตาข่ายประเภทโพลี เอททีลีนความหนาแน่นสู ง (High Density 
Polyethylene : HDPE) หรือ windbreak/วัสดุอื่นๆ ล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยใน
ด้านที่ไม่มีผนังปิดคลุม สูงประมาณ 18 เมตร ขนาดของตาข่ายประมาณ 5 มิลลิเมตร  
ซึ่งตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 3 เมตร ล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยด้าน
ทิศใต้ของอาคารกองชานอ้อย เนื่องจากไม่มีผนังปิดกั้นและอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมชน  
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

(6) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดตั้งท่อ Chute/ครอบกันฝุ่น 
ฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ตามความ
สูงของกองชานอ้อย 

(7) ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํ ารุง Chute ให้ มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดูเปิด 
หีบอ้อยเป็นประจําทุกปี 

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

(9) ดําเนินการตรวจสอบตาข่ายที่ติดล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยด้านที่ไม่มีผนังปิดกั้น
เป็นประจําทุกเดือน และหากโครงเหล็กหรือตาข่ายขาดหรือชํารุด ในกรณีที่ขาดหรือชํารุด
ไม่มาก จะดําเนินการซ่อมแซมแผ่นตาข่ายใหม่บริเวณที่ขาด แต่ถ้าในกรณีที่ขาดหรือชํารุด
ขนาดใหญ่จะทําการเปลี่ยนใหม่หมดทั้งช่องหรือทั้งแผ่น ทั้งนี้จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน 

(10) ทําการพ่นละอองน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ลานกองชานอ้อยด้านที่ไม่มีผนังปิดกั้น อย่าง
สม่ําเสมอเป็นประจําทุกวันเพื่อลดฝุ่นละออง 

(11) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยด้านที่ไม่มีผนังปิดกั้น โดยเริ่มดําเนินการปลูก
ตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟันปลา เพื่อสร้าง
ทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการ เช่น ต้นขี้เหล็ก ต้นอโศกอินเดีย 
และต้นสนประดิพัทธ์ เป็นต้น 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

หากประชาชนเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงาน
ทางโรงงานมีข้อแก้ไขอย่างไร 

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็น
เวลานานพอที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ อากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งกําเนิดอยู่
ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อย กรณีที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจาก
กิจกรรมด้านการเกษตรจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นต้น 

การเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศหรือสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งปกติแล้วสารเหล่านี้จะ
ไม่มีผลอันตรายต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะไวต่อ ฝุ่น เชื้อราในอากาศ ขนสัตว์ 
เกสรดอกไม้ หรือแม้แต่อาหารที่ทานเป็นประจํา โรคภูมิแพ้จัดอยู่ในโรคที่พบบ่อยมากที่สุด 
ในประเทศไทย เรียกได้ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศจะมีปัญหาโรคภูมิแพ้ มีสาเหตุมา
จากกรรมพันธุ์ ถ้าในครอบครัวมีคนเป็นภูมิแพ้ 2 ใน 4 คน นั่นหมายถึงว่า อัตราเสี่ยงของรุ่นต่อไป
ก็จะมีเพิ่มขึ้น ยิ่งถ้าพ่อหรือแม่เป็น ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปด้วย ในเด็กผู้ชายจะเป็นมากกว่า
เด็กผู้หญิงและจากสิ่งแวดล้อม สารก่อภูมิแพ้ มักจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเป็นส่วนใหญ่ 
ทําให้คนมักจะเป็นภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมมากกว่า ไม่ว่าจะที่เข้าโดยการหายใจ หรือจากการ
รับประทาน หรือจากการสัมผัส สารก่อภูมิแพ้บางอย่างสังเกตได้ง่าย เช่น อาหาร โดยเฉพาะ
อาหารทะเลเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่มีคนแพ้มากที่สุด คนที่แพ้อาจมีผื่นลมพิษทันที ภายในครึ่งชั่วโมง
เท่านั้น หรือการทํางานบ้าน ที่ต้องเจอกับฝุ่น การออกไปนอกบ้านที่ต้องเจอกับควัน และมลพิษ 
การแพ้ขนของแมว หรือสุนัข ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้อาจจะมี
ปัจจัยอื่นร่วม ที่ทําให้อาการกําเริบ หรือเป็นรุนแรงขึ้น เช่น อากาศที่หนาวเย็นจนเกินไป หรือ
อากาศเปลี่ยนกระทันหัน   

อย่างไรก็ตามในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ผนวกรวมปัจจัยกําหนดสุขภาพในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งโครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากดําเนินงาน โดยมลพิษที่จะเกิดจากโรงงานจะถูกนําไปบําบัด
และกําจัดอย่างถูกวิธี ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนรอบพื้นที่โครงการน้อยสุด นอกจากนี้โครงการจะกําหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ เพื่อเป็นการดําเนินการด้านสุขภาพของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ หรือการสนับสนุนหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะนําผลการศึกษา พร้อมทั้ง
มาตรการด้านสุขภาพมานําเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ต่อไป 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปทุมรัตต์ 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 
 

ท่ าน มั่น ใจมากเพียงใดในการรักษาความปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม หากประชาชนเจ็บป่วยหรือได้รับสารพิษจากโรงงาน 
จะดูแลเยียวยาประชาชนอย่างไร 

ในการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํามาตรการตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจ
อนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา 51/5 ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต
ด้วย  นอกจากนี้ กรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตให้มีการดําเนินการทาง
กฎหมายเพื่อบังคับให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และ
ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบภายในระยะเวลา 90 วัน รวมทั้งในมาตรา 
101/2 ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่นําส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 51/4 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท”และมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทําเมื่อได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้อง
จัดทําเมื่อได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นทุกโครงการที่ทํา EIA จะมีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 

ถ้ามีการสร้างโรงงานแล้ว เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และ
ทรัพย์สิน ทางบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายอย่างไร และป้องกัน
อย่างไร 

ประชาชนตําบลสระบัว 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

หากสร้างโรงงานเสร็จแล้วจะมีผลเสียและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร และโรงงานจะช่วยเหลืออย่างไร 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

สําหรับการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2561 กําหนดให้ต้องมีมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใน
การศึกษาจะกําหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงในคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้ราคากลางของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่ายจริงตามความ 
จําเป็น 

3)  ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
 3.1) กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจํา หากระหว่างเจ็บป่วยต้องขาด

ประโยชน์การทํามาหาได้ไป ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้ 
โดยคํานวณตามอัตราจ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่ง
เป็นภูมิลําเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

 3.2) กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจํา หากระหว่างการเจ็บป่วยไม่สามารถไปทํางานได้และไม่ได้
รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้างให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไป
ทํางานได้ โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ 
วันที่ได้รับความเสียหาย 
4)  ค่าทําขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ตําบลหัวเรือ อําเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

- เชื่อมั่นในเทคโนโลยีการจัดการของโรงงาน แต่หากโรงงานทํา
ผิดกฎหมายจะขอใช้สิทธิในการดําเนินการตามกฏหมายต่อ
โรงงาน 

โครงการมีนโยบายในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซึ่งหากรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบฯ โครงการต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดประกอบกับปัจจุบัน พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในมาตรา 51/3 เมื่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ 
หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํามาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็น

ประชาชนตําบลโนนสวรรค์ 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

มั่นใจได้อย่างไรว่าจะจัดการกับมลพิษต่าง ๆ ไม่ให้มีผลกระทบ
กับชุมชนใกล้เคียง 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

เงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา 51/5 
ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อ้างถึง มาตรา 51/5  
พระราชบัญญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับ ที่  2) พ .ศ . 2561  
ให้ผู้ ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดทํารายงาน EIA ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดําเนินการแล้ว  
ต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ( รายงานฯ monitor ) ที่กําหนดไว้ในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตรวบรวมรายงานที่ได้รับตามวรรคหนึ่งส่งให้สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องที่นั้น หรือสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับ
รายงานให้ สผ.รวบรวมรายงานและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อม
ข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้ สผ. เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
อนุญาตให้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตาม
มาตรการที่ได้กําหนดไว้ในรายงานฯ EIA ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้
ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาต แล้วแต่กรณี แจ้งผลการดําเนินการ
ให้ สผ.ทราบภายในระยะเวลา 90 วัน รวมทั้งในมาตรา 101/2  ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดไม่
นาํส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงาน EIA ตามมาตรา 51/4 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท” 

ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทําเมื่อได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561 ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดําเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทําเมื่อได้รับ
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

อนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย รายละเอียดในข้อ 8 ระบุว่า “ให้ สผ.รวบรวม
รายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการจากหน่ วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) และสํานั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวใน
ภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ถ้ามี) ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีที่ปรากฎว่า ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่
กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรการ 51/3 ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐตามข้อ 2 (1) สําหรับโครงการหรือกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานของรัฐดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ เพื่อบังคับให้
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ 2 (1) แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ทราบภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

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

ดังนั้นทุกโครงการที่จัดทํารายงานฯ EIA ต้องปฏิบัติติตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

3. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ตั วแทนศู น ย์การเรียน รู้ เกษตร
ธรรมชาติ และพลังงานยั่งยืน ทุ่ง
กุลา 

อยากให้ระวังผลกระทบทางด้านสังคมระหว่างเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวและชาวไร่อ้อย  

ในกรณีที่ชุมชนมีความคิดเห็นที่ต่างกันต่อการดําเนินงานของโครงการ  ซึ่งในกระบวนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นการตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ  การสัมภาษณ์รายบุคคล/การ
ประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษา  บริษัท
ที่ปรึกษาต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ห่วงกังวลจากประชาชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการจัดทํา
รายงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนตําบลสระบัว หากผลดีมากกว่าผลเสียก็ต้องการให้มีโรงงานฯ เพราะจะส่งผล
ให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

โครงการมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมให้รับคนในพื้นที่เข้าทํางานเป็นลําดับแรก ซึ่งมาตรการ
ข้างต้นย่อมเป็นส่วนส่งเสริมทําให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือบางส่วนที่ทํางาน
นอกพื้นที่ในปัจจุบันมีความสนใจย้ายกลับมาทํางานในท้องถิ่นมากขึ้นจึงก่อให้เกิดผลดีต่อ
วัฒนธรรม/วิถีชีวิตของชุมชน โดยมีผลทําให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ทําให้ประชาชนในพื้นที่มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มี
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะ
ด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทํางานต่อ
โรงงาน/อุตสาหกรรมน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะต้องเป็นแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัว โรงงานจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผ่านผู้นําชุมชน โดยแรงงานที่จะรับเข้ามาทํางานโครงการจะ
พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทํางานเป็นอันดับแรก 
ยกเว้นผู้เข้ามาทํางานในตําแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่น 

ประชาชนตําบลกําแพง เกิดการจ้างงาน ประชาชนในพื้นที่จะมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ตํ าบล หัวเรือ  อํ า เภอวาปี ป ทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

มีข้อห่วงกังวลหลายส่วน แต่มีความเชื่อมั่นว่าโรงงานจะมีการนํา
เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดี นอกจากนี้ยัง
ทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

4. อื่นๆ  
ประชาชนห มู่ ที่  13 ตํ าบลโนน
สวรรค์ และเครือข่ายปทุมรัตต์ 

- ไม่เอาโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ใน
พื้นที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ และขอคัดค้านการ
ดําเนินการแบบสันติวิธีทุกรูปแบบ 

- ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
ครั้งนี้ เนื่องจากมีการจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียเวลาลักษณะ
เดียวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

- เครือข่ายฯ มีสําเนารายชื่อผู้ร่วมคัดค้านจํานวน 2,195 คน 
และนําแถลงการณ์ยื่นต่อประธานในครั้งนี้ฯ 

- ขอให้บริษัทที่ปรึกษาฯ บันทึกประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่ชุมชนมีความคิดเห็นที่ต่างกันต่อการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งในกระบวนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นเช่นในวัน 16 พฤษภาคม 
2562 โดยจุดประสงค์ของกระบวนการคือต้องการรับฟังข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อ
การดําเนินโครงการ ผลกระทบที่ชุมชนได้รับอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนํามาเพิ่มเติมขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็นข้อห่วงกังวล/
ข้อเสนอแนะของชุมชน รวมทั้งการกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
ชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป กรรมการ
กลุ่ มสต รี  และประชาชนตํ าบล
ขี้เหล็ก  
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

หากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะสามารถตั้ง
โรงงานได้เมื่อไหร่ 
 

กระบวนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องดําเนินการตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ (ขั้นตอนดังกล่าวได้ดําเนินการในวันที่ 16 พฤษภาคม 
2562) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ และเพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น
มาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

2) ครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีวัถตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับ
ฟังความคิดเห็นให้นํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกเป็นไว้ส่วนหนึ่งของ
รายงานฯ  ซึ่งการจะจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ได้ก็ต่อเมื่อโครงการมีข้อมูล
รายละเอียดโครงการครบถ้วนและบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาครอบคลุมประเด็นการกําหนด
ขอบเขตการศึกษาโดยนําข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมครั้งที่ 1 มาทําการศึกษาและ
กําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ก่อนส่งเล่มรายงานฯ สู่กระบวนการพิจารณาของสผ.
ต่อไป 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

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

3.1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หรือ
หน่วยงานของรัฐ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นมิได้จัดทําให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนแจ้งให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 

3.2) กรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หรือ
หน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเห็นว่า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จัดทําถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาต่อไป 

3.3) ในมาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

3.4) ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้ขอ
อนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง 
รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการกําหนดภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่
ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ 

3.5) เมื่อผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ได้ทําการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทําใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการผู้ชํานาญการมิได้พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ 

4) เมื่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํา
มาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่ง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วยให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายนํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการในวรรคหนึ่งที่
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทําตามมาตรา 51/5 ไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาต
หรือต่ออายุใบอนุญาตด้วย 

5) โรงงานต้องนําเล่มรายงานฯและมาตรการตามที่ เสนอไว้ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต  ในการขอ
ก่อสร้างโรงงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งระยะเวลาของการเริ่มก่อสร้างมีปัจจัยและ
องค์ประกอบหลายส่วนโดยในเบื้องต้นโครงการกําหนดระยะเวลาในการก่อร้างไว้ประมาณ 18 เดือน 

   
 
 
 
 
 



 

-121- 

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป การจ่ายเงินค่าชดเชยและค่าเสียเวลาคนละ 300 บาท นั้น
เหมาะสมสําหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ 

1) อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ. 0014.2/ว 1402 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดทํากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล
และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จากผู้เกี่ยวข้องฯ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดการประชุม
หารือเพื่อกําหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกัน ตามระเบียบ ข้อกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ 
ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 

2) ในการประชุม บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ขอความชัดเจนว่า ทางบริษัทฯ สามารถให้
ค่าชดเชยและค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างเปิดเผยให้กับผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ ซึ่งประธาน
กล่าวว่า ทุกอย่างมันต้องชัดในการทําหนังสือแจ้งว่าจะจัดเวทีในวันไหน โดยผู้เข้าร่วมนั้น 
ทางโรงงานจะแจกน้ําตาลหรือแจกเบี้ยเลี้ยงต้องให้ชัด คือ ถ้ามันโปร่งใสชัดเจนทุกคนก็จะไม่
ติดใจกัน 

3) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด จึงทําหนังสือเรียนผู้ ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ บป . 
087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการดําเนินกิจกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนประชาชน ครั้งที่ 1 ของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาล และ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความว่า “เพื่อให้การดํา
นินการของโครงการเป็นไปโดยไม่กระทบต่อรายได้ของประชาชนที่มาเข้าร่วมรับฟังความ
คิดเห็น บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความยินดีจ่ายค่าชดเชยรายได้และค่าเดินทางให้แก่
ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนรับฟังความคิดเห็นรวมถึงคณะทํางานฯ และหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

4) อ้างถึงหนังสือที่ รอ. 0014.2/ว 2150 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 แจ้งรายละเอียดการดําเนิน
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนว่า 
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ได้แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
และขอความอนุเคราะห์เข้าพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2562 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

พร้อมทั้งกําหนดแผนการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 
1 (โรงงานน้ําตาล) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
(โรงไฟฟ้า) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฎตามที่ส่งมาด้วย (อ้างถึงหนังสือที่ 
บป. 087/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนั้นในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 
1 บริษัทฯ จึงจ่ายเงินค่าชดเชยและค่าเสียเวลาตามที่ได้แจ้งจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ 

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
(ตํ าบล หัวเรือ  อํ า เภอวาปี ป ทุม 
จังหวัดมหาสารคาม) 

มีข้อห่วงกังวลหลายส่วน แต่มีความเชื่อมั่นว่าโรงงานจะมีการนํา
เทคโนโลยีที่ดีมาใช้ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดี 

ทุกกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบอยู่แล้วไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง และเมื่อพิจารณาลักษณะกิจกรรม
ของโครงการ คณะผู้ศึกษาคาดว่าประเด็นผลกระทบหลักที่อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการดําเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ ได้แก่ 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา/ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรน้ําใช้ การจัดการของเสีย 
ระดับเสียง การคมนาคม สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้กําหนด
ขอบเขตการศึกษา รวมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบฯ ให้ครอบคลุมประเด็นผลกระทบ
ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดดังกล่าวได้นําเสนอไว้ในเอกสารการกําหนดขอบเขตการศึกษา และ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เผยแพร่เอกสารการกําหนดขอบเขตการศึกษาต่อ
สาธารณชนก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างน้อย 15 วัน) รวมถึงได้นําเสนอข้อมูล ณ การประชุมในวันที่ 
16 พฤษภาคม 2562 ด้วยแล้ว ทั้งนี้ขอบเขตการศึกษาข้างต้นมุ่งเน้นการคาดการณ์สภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านบวกและลบภายหลังดําเนินโครงการ หากพบว่าการ
ดําเนินโครงการส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ คณะผู้ศึกษาจะกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม/สุขภาพเพิ่มเติม รวมถึงกําหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าการดําเนิน
โครงการส่งผลกระทบด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการจะกําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม
ต่อไป ซึ่งที่ปรึกษาจะนําผลการศึกษามานําเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนต่อไป 

สมาชิกชาวไร่อ้อย 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

การสร้างโรงงาน บริษัทฯ ทําการประเมินโครงการด้านใดบ้าง 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

ประชาชนทั่วไป 
(ใบแสดงความคิดเห็น) 

ในอนาคตมีแผนจะขยายโรงงานฯ  หรือไม่  หากมีจะส่ ง
ผลกระทบอย่างไร 

โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล มีกําลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน (แต่ละฤดูหีบมีการหีบอ้อย
โดยรวมประมาณ 120 วัน/ปี) โครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วนใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริม
การปลูกอ้อยของบริษัท โดยในปัจจุบันโครงการกําลังดําเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยภายในพื้นที่
เขตส่งเสริมฯ  ซึ่งโครงการยังไม่มีแผนการขยายโรงงานเพิ่มเติม เนื่องจากในการดําเนินการผลิต 
โครงการต้องพัฒนาอ้อยที่จะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ  ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การ
ให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ําตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558  
กําหนดให้ มีแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําลังการผลิตของฤดูการผลิตนั้น ๆ โดยกําหนดจํานวนวันหีบอ้อยของ
โรงงานน้ําตาลทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับ
โรงงานน้ําตาลอื่นโดยแผนการเตรียมปริมาณอ้อยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อยแต่ละฤดูการผลิตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทําการเกษตร จากข้อกําหนดดังกล่าวโครงการมีแผนการพัฒนา
วัตถุดิบ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ปีที่ 1 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 7,670 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 99,710 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13 ตัน/ไร่) เมื่อ
รวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 15,632 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อยเข้า
หีบในปีการผลิตรวมประมาณ 115,342 ตัน 

(2) ปีที่ 2 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 30,000 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 390,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13 ตัน/ไร่) 
เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 61,360 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10 ตัน/ไร่) และอ้อยตอที่ 
2 มีผลผลิตประมาณ 7,503 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อยเข้าหีบในปีการผลิตรวม
ประมาณ 458,863 ตัน 

(3) ปีที่ 3 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 95,000 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,235,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13 ตัน/ไร่) 
เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 240,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10 ตัน/ไร่) และอ้อยตอ
ที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 29,453 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อยเข้าหีบในปีการผลิต
รวมประมาณ 1,504,453 ตัน 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคําชี้แจง 
ผู้แสดงความคิดเห็น ประเด็นคําถาม/ข้อห่วงกังวล คําชี้แจง 

(4) ปีที่ 4 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 95,000 ไร่ 
คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,282,500 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 13.5  
ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 798,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10.5 ตัน/ไร่) 
และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 122,400 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8.5 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อย 
เข้าหีบในปีการผลิตรวมประมาณ 2,202,900 ตัน 

(5) ปีที่ 5 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
100,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,350,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
13.5 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 798,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10.5  
ตัน/ไร่) และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 387,600 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8.5 ตัน/ไร่) จะทําให้มี
อ้อยเข้าหีบในปีการผลิตรวมประมาณ 2,535,600 ตัน 

(6) ปีที่ 6 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
105,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,417,500 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
13.5 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 840,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 10.5 ตัน/
ไร่) และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 387,600 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 8.5 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อย
เข้าหีบในปีการผลิตรวมประมาณ 2,645,100 ตัน 

(7) ปีที่ 7 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
105,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,417,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
14 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 924,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 11 ตัน/ไร่) 
และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 432,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 9 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อยเข้าหีบ
ในปีการผลิตรวมประมาณ 2,826,000 ตัน 

(8) ปีที่ 8 ของการเปิดดําเนินการผลิต จะทําการส่งเสริมการปลูกอ้อยใหม่ประมาณ 
110,000 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตอ้อยสูงสุดจากการปลูกใหม่ประมาณ 1,540,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 
14 ตัน/ไร่) เมื่อรวมกับอ้อยตอที่ 1 มีผลผลิตประมาณ 924,000 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 11 ตัน/ไร่) 
และอ้อยตอที่ 2 มีผลผลิตประมาณ 453,600 ตัน/ปี (คิดผลผลิตที่ 9 ตัน/ไร่) จะทําให้มีอ้อยเข้าหีบ
ในปีการผลิตรวมประมาณ 2,917,600 ตัน 

ดังนั้นในปีที่ 8 จะมีอ้อยเข้าระบบ 24,000 ตันอ้อย/วัน สอดคล้องกับกําลังการผลิตที่ติดตั้ง
และระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาล อย่างไรก็
ตาม หากโครงการจะทําการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 24,000 ตัน/วัน จะต้องทําการศึกษา
และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง
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3) การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การสํารวจและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน 
และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในข้ันตอนการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบที่ดําเนินการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น  

 กลุ่มที่ 1 การสํารวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือประกอบการเข้าสัมภาษณ์ โดยเลือกหน่วยงานราชการ
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการโดยตรง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล โรงเรียน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น ที่รับผิดชอบและตั้งอยู่บริเวณที่ต้ังโครงการ โดยสอบถามเก่ียวกับ
ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นต่อ
โครงการในภาพรวม  

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้นําชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นต้น ทํา
การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ/สาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลการพัฒนาและปัญหา
ในชุมชน และการรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น โดยบริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกําหนดเป็นผู้นําชุมชนหรือผู้เก่ียวข้องที่มีบทบาทหน้าที่
ทางสังคมโดยได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ 
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 32 ชุมชน ใน 8 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตําบลโนนสวรรค์ เทศบาล
ตําบลโพนสูง องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า องค์การบริหารส่วนตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอปทุมรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งทอง และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มที่ 3 ครัวเรือนทั่วไป เป็นการสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ดําเนินการโดยการ
เลือกหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ใน
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 และกลุ่มชุมชนที่อาศัยในเขตรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ เมื่อ
ได้จํานวนตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro Yamane จะนํามากระจายตามสัดส่วน
ของประชากรแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือก 
เท่า ๆ กัน สําหรับการคํานวณขนาดตัวอย่างของประชากร บริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาคํานวณขนาดตัวอย่างตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-3 และรูปที่ 4-2 

การสํารวจดําเนินการโดยการสุ่มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือช่วยบันทึกข้อมูล โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์หวัหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส และต้องเป็นผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 
18 ปีขึ้นไป เพราะถือเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจภาพรวมของครอบครัวทั้งหมด ประเด็นการสอบถามประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการสาธารณสุข และการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ 



 

-126- 

ตารางที่ 4-3 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 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) จํานวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

หมู่ท่ี 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 
รวมทั้งหมด 4,069 ครัวเรือน 666.6 ตัวอย่าง 679 ตัวอย่าง 679 ตัวอย่าง 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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รูปที่ 4-2 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังชุมชนที่สํารวจความคิดเห็น 
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ผลการสํารวจความคิดเห็นในระดับชุมชน พบว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ ชุมชนบริเวณรัศมี  
5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบัน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละอองมากท่ีสุด 
ร้อยละ 53.1 ของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รองลงมาคือ ปัญหา
เสียงดังรบกวน ร้อยละ 40.5 และปัญหาอุบัติเหตุ/อุบัติภัย/อัคคีภัย ร้อยละ 2.3 ตามลําดับ โดยแหล่งที่มา
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ ระบุว่า มาจากการจราจรในพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 4-3  
โดยปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน และครัวเรือนมีความ
คิดเห็นต่อการดําเนินโครงการว่ามีทั้งผลประโยชน์-ผลดีและผลกระทบ-ผลเสีย โดยผลประโยชน์-ผลดีที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ส่วนใหญ่คาดว่าจะทําให้เกิดผลประโยชน์-ผลดีมาก
ที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ คือ ด้านการจ้างแรงงานสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับชุมชนมาก
ที่สุด ส่วนผลกระทบ-ผลเสียที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ส่วนใหญ่คาดว่า
จะทําให้เกิดผลกระทบ-ผลเสียมากที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ คือ ปัญหาคุณภาพอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง เขม่า/ควันมากที่สุด แสดงดังรูปที่ 4-4 โดยการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงาน
ราชการ ผู้นําชุมชน และครัวเรือนจะนํามาผนวกรวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป 

4) ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมทําร่างรายงาน วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นใน 
ครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการกําหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา ตําบลสระ
บัว อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งน้ี โครงการได้ดําเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะนําความคิดเห็น
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้ง
ที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของรายงานและจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสีย พร้อมทั้งคําช้ีแจงของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 

 

รูปที่ 4-3 รูปแสดงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนประสบในปัจจุบัน 
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รูปที่ 4-4 กราฟแสดงความคิดเห็นต่อผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจารณากล่ันกรองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการในคร้ังน้ีได้นําข้อห่วง
กังวลจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ (การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1) รวมถึงข้อห่วงกังวลจาก 
ผลการสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง มาพิจารณา
ร่วมกับรายละเอียดโครงการและนํามากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือทําการศึกษาและประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและรอบด้าน ตลอดจนกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 5-1 

นอกจากน้ี บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ได้ศึกษาและจัดทํา “รายงานผลการศึกษาการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต้ังอยู่ที่ตําบล 
โนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ิมเติม โดยดําเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  
เพียรชนะ และว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ในประเด็นแนวทางการใช้
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการปลูกอ้อยไม่ให้แย่งพ้ืนที่ปลูกข้าว ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารเคมีในการปลูกอ้อย และประเด็นความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุการจราจร
ขนส่ง รายละเอียดดังรายงานแนบ 

ตารางที่ 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1.ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการให้มีความ

เหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนท่ีบริเวณ
ก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดย
เป็นการปรับระดับดินคือ ไม่มีการย้ายดินออกจากพ้ืนท่ีเดิม 
โดยใช้ดินท่ีขุดได้มาปรับระดับพ้ืนท่ีในบริเวณโครงการ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ในการก่อสร้าง สําหรับระยะ
ดําเนินการ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากเป็นการผลิตโดยอาศัยเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ี
ติดต้ังไว้แล้ว อีกท้ังพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่าซ่ึง
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด จึงมีความเหมาะสมที่จะต้ังโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
การประเมิ น ผลกระทบ ใน
รายละเอียด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม าต รก า รฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว เนื่องจากท่ีต้ังโครงการไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ตามท่ีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่มีความ
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ดํ า เนิ น
กิจกรรมโครงการ 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

 1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
เนื่ อ งจาก มีการก่ อส ร้างอาคารผ ลิต ต่ างๆ  และระบบ
สาธารณูปโภค เช่น บ่อเก็บน้ําดิบ ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น 
จึงมีกิจกรรมที่ต้องมีการนําดินมาปรับระดับพ้ืนท่ีของโครงการ 
สําหรับระยะดําเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการ
บําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีการนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดท่ีได้เกณฑ์มาตรฐานน้ํา
ท้ิงมาใช้ในการลดพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีโครงการและการนําเถ้าท่ี
เกิดจากการเผาไหม้มาใชป้รับปรุงดิน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยาและ
คุณภาพอากาศ 

เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยจะรับ
ไอน้ําและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน แต่
โครงการมีผลกระทบจากลานจอดรถอ้อย อย่างไรก็ตาม 
โรงงานผลิตน้ําตาลจะทําการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีอยู่
โดยรอบในพ้ืนท่ีศึกษา  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ 

1.5 เสียง แหล่งกําเนิดเสียงจากกิจกรรมการติดต้ังเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 
เช่น การติดต้ังเคร่ืองจักร งานปรับพ้ืนท่ี กิจกรรมการก่อสร้าง 
และการทดลองเดินเคร่ืองจักร สําหรับระยะดําเนินการเสียง
จากกระบวนการผลิต เช่น กิจกรรมการหีบสกัดอ้อย บริเวณ
สะพานลําเลียงอ้อยและบริเวณเทอร์ไบน์ลูกหีบ ซ่ึงเสียงจาก
กิจกรรมการผลิตอาจจส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก าร วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ําผิวดินมีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบบสาธารณูปโภค คือ บ่อเก็บน้ํา
ดิบและระบบบําบัดน้ําเสียในบริเวณโครงการ รวมไปถึงจัดการ
น้ําเสีย/น้ําท้ิงของโครงการ ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ํา
น้ําเสีย การจัดการน้ําท้ิง รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
คุณภาพน้ําของแหล่งน้ําท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ําใต้ดินมีการพิจารณาถึง
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการน้ําท้ิง 
การนําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้ว มาใช้ในการรดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว 
นอกจากนี้การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียให้มีระบบ lining 
โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ท่ีใต้พ้ืนระบบบําบัดด้วยแผ่นวัสดุ
สั ง เค ร า ะ ห์  High density polyethylene : HDPE เ พ่ื อ
ป้องกันไม่ให้น้ําเสียในระบบบําบัดปนเปื้อนกับน้ําใต้ดินและ
ป้องกันการซึมของน้ําจากภายนอกเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 



 

-133- 

 
ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
1.8 การจัดการของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียท่ี เกิดจากกิจกรรมของ

โครงการจะดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้โครงการมีการจัดการ
ขยะจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร โดยใช้หลักการแบบ 
Zero waste ตามแนวคิด1A 3Rs (Avoid-Reduce-Reuse-
Recycle) เพ่ือลดของเสียท่ีแหล่งกําเนิด ซ่ึงมีการนําของเสียท่ี
แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับนําไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและสามารถนําปุ๋ยหมักอินทรีย์ไปใช้ในพ้ืนท่ี
สีเขียวของโครงการ และแปลงสาธิตปลูกอ้อย สําหรับของเสีย
จากกระบวนการผลิต และของเสียอันตราย โครงการจะ
จัดเก็บขยะให้ถูกวิธีตามความเหมาะสมของขยะแต่ละประเภท 
จากนั้นจะทําการส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ
บนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร และ
พรรณพืชท่ีพบโดยท่ัวไปเป็นพืชเกษตรและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
อ้อย ข้าว เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากร
ชีวภาพบนบกจะดําเนินการศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าใน
พ้ืนท่ี 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน
น้ํา 

กิจกรรมระยะดําเนินโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการสูบน้ํา
จากแหล่งน้ําสาธารณะมาใช้ในพ้ืนท่ีโครงการ ดังนั้นจึงไม่
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน (พืชและ
สัตว์) และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

โครงการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังรวมเมือง
ร้อยเอ็ด พ .ศ . 2560 ท่ีกําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มิได้ห้ามประเภทหรือชนิด
ของโรงงานลําดับท่ี 11  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
น้ําตาล ซ่ึงทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนท่ีให้ความ
หวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ท้ังนี้ ประเภทกิจการ
ของโครงการเป็น (3) การทําน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาล
ทรายขาว นอกจากน้ียังมิได้เข้าข่ายประเภทอาคารสูง ตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2543 และประเภทอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังนั้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
โครงการจึงไม่ขัดต่อข้อกําหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผังเมือง
รวมเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

ป ร ะ เ ด็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต้ อ ง
ประเมิน/ตรวจสอบลักษณะสิ่ง
ปลูกสร้างท่ีจะทําการก่อสร้างว่า
สอดคล้องกับข้อกําหนดหรือไม่ 

3.2 การเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
3.2 การเกษตรกรรม 

(ต่อ) 
 

พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่าประเด็นน้ําท้ิง
จากโครงการไม่มีโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม 
เนื่องจากน้ําท้ิงจากโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นน้ําท่ีเกิดจากการ
ล้างพ้ืน/อุปกรณ์ เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตและและ
รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pond) 
และทําการตรวจสอบค่า TDS ผ่านเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพ
น้ําท้ิงอัตโนมัติ ในกรณีท่ีพบว่าค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐาน
จะสูบเข้าบ่อพักน้ําท้ิง (Holding pond) ในกรณีท่ีพบว่าค่า 
TDS ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําท้ิง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) และติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัด แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงานผลิตน้ําตาลเป็นอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีต้องพ่ึงพาวัตถุดิบ (อ้อย) จากเกษตร ดังนั้น จึงได้
จัด ให้ มีนัก วิชาการเกษตรให้ความ รู้ใน ด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การวิเคราะห์ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก าร วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3 คมนาคมขนส่ง การขนส่งอ้อยเข้าสู่พ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ โดย
การขนส่งด้วยรถบรรทุกจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลําเลียงเข้าสู่
โรงงานซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของจํานวนเท่ียวการจราจร
จากรถขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยสู่พ้ืนท่ีโรงงาน อาจส่งผลต่อสภาพ
ปัญหาการจราจร สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนสง่ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
 3.4 การใช้น้ํา โครงการไม่มีการสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เนื่องจากมีการ

สะสมน้ําดิบจากน้ําฝนภายในโครงการเอง โดยพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
สะสมน้ําได้ของโครงการ คือพ้ืนท่ีการระบายน้ําตามแนวราง
ระบายน้ํา และพื้นท่ีบ่อเก็บน้ําต่างๆ ท้ังนี้แหล่งการใช้น้ําของ
โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นการใช้น้ําแหล่ง
เดียวกับในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรนํ้าใช้ในท่ีนี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของความ
ต้องการใช้น้ําของพ้ืนท่ีโรงงาน รวมถึงความต้องการใช้น้ําของ
ท้ังสองโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากต้องทําการประเมิน
ศักยภาพและความเพียงพอของ
แหล่งน้ําใช้จากการการดําเนิน
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 ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.5 การระบายน้ําและ
การป้องกัน 
น้ําท่วม 

โรงงานผลิตน้ําตาลได้ออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกออก
จากระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้ําฝน
ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ 
ระบบระบายน้ําฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อนและระบบระบาย
น้ํ าฝน ท่ี มี โอกาสปน เปื้ อน  โดยโรงงานผลิตน้ํ าตาล ได้
ทําการศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศ
ทางการระบาย และแนวทางการระบายน้ําท่ีเหมาะสมและได้
ผนวกรวมพื้นท่ีของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.6 การใช้ไฟฟ้า ฤดูหีบอ้อยโรงงานผลิตน้ําตาลรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ี
อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน สําหรับช่วงปิดหีบ (ขายไฟอย่างเดียวของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล) จะไม่มีการเดินระบบ แต่จะรับไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือใช้ในสํานักงานและโรงอาหาร
เท่านั้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงการเป็นการเพ่ิมแหล่งงานให้กับประชาชนใน
ชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ โครงการจะพิจารณารับ
คนในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา ตามตําแหน่งท่ีต้องการ ซ่ึง
การเพ่ิมอัตราการจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อสภาพ
เศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถ่ิน ได้แก่ ส่งเสริมการ
ค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
สังคมในเรื่องการจ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

โครงการได้กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน     อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
โครงการ รวมท้ังการจัดการให้มีเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน การฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานในการใช้เคร่ืองมือและเครื่องป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือป้องกันอันตรายหรือลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดต้ังป้านเตือน 
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับพนักงานเพ่ือเป็น
การป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด 
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินการโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
4.3 สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ท่ีมีปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึน
และระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจากการขนส่งและ
เสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรมการผลิตของโครงการ 
รวมท้ังน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อความ
วิตกกังวลหรือสภาวะความเครียดในการดํารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงจะต้องทําการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ฯ  ใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กําหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบฯ  เฉพ าะ ท่ี
เหมาะสมต่อไป 

4.4 สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการตรวจสอบ
ทะ เบี ยนแหล่ งธรรมชา ติ อั นค วรอนุ รัก ษ์  ของสํ านั ก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และจากการ
ตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถาน 
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ของฝ่ ายทะเบี ยน  กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ  
  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการทํางานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของ
ผลกระทบ รายละเอียดดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่น้ีจะ
พิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5-2  
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ตารางท่ี 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
0 ไม่มีผลกระทบ/ไม่มีนัยสําคัญ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวยังคงดํารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

-  ขอบเขตของผลกระทบ ที่จํากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น การ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการกําหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

-  ขอบเขตของผลกระทบ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจํากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

-  ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดข้ึนหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5-15 ปี 
หรือคืนสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่ เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้ โครงการ
สามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

-  ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่ เป็นอันตราย
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดข้ึนไม่สามารถกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือทําให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ (ช่วง
เวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟื้นฟูได้) 

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

ตารางที่ 5-3  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาซ่ึงต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัทเทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

2) การวิเคราะห์ความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพ้ืนที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่สําคัญ 
การทําลายของสายพันธ์ุที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

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

ตารางที่ 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

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

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

1 
ตํ่า 

2 
ตํ่า 

3 
ตํ่า 

2 รบกวนพื้นที่ ซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

2 
ตํ่า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่สําคัญการ
ทํ าลายของสายพัน ธ์ุที่ หายากห รือใกล้สูญพัน ธ์ุ  ซ่ึ งเป็นพื้ นที่ ที่ มี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ตํ่า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 5-6 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความสาํคญั รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่ํา ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิดข้ึนสามารถป้องกันและแก้ไขได้ ง่ายด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับปานกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ 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 

 

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล การดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้การดําเนินการได้มาตรฐานตามข้อกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการที่เก่ียวข้องทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่
ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้
ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะนํามากําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องและ
เหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดน้ีเป็นร่างรายงานฯ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับ
โครงการทุกภาคส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  
ทั้งน้ี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 
ของโครงการให้มีความสูมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังน้ี  

5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน  

1) ระยะก่อสร้าง  

มีการปรับสภาพพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนที่
บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดิน
ออกจากพ้ืนที่เดิม โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ในบริเวณโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
การก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม จากการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จํากัดโดยเกิดขึ้นเฉพาะ
ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงาน
หรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 
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2) ระยะดําเนินการ 

ไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งมาใช้ในการรดนํ้าพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
โครงการ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่สีเขียวดังกล่าวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดิน จํานวน 4 จุด 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) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผล
การตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมท้ัง
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน พ.ศ. 2559 พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ทุกดัชนี 
และกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการสะสมของโลหะหนักในดิน และพร้อมทั้ง
เฝ้าระวังการสะสมตัวของโลหะหนักในดิน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและใช้อ้างอิงเพ่ือประชาสัมพันธ์และให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ทราบอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการสะสมของโลหะหนักในดิน 
นอกจากน้ีกิจการและประเภทการดําเนินการของโครงการไม่ได้อยู่ในประเภทผู้ประกอบกิจการโรงงานตาม
บัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งต้อง
ตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การ
ปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน และการควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 
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5.2 ผลการศึกษาด้านคณุภาพอากาศ 

  1) ระยะก่อสร้าง 

  ในช่วงก่อสร้างผลกระทบด้านคุณภาพอากาศส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่นละอองจากกิจกรรมงานดิน 
ซึ่งจากข้อมูลการประเมินของ U.S.EPA. “Compilation of Air Pollution Emission Factors” Publication 
NO.AP-42 (1995) ระบุว่ากิจกรรมการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่มีดินร่วนในสัดส่วนร้อยละ 30 และมีดัชนีการระเหย 
ร้อยละ 50 จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/เอเคอร์/เดือน หรือคิด
เป็น 9.88 กรัม/ตารางเมตร/วัน ซึ่งสภาวะเช่นน้ีใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังน้ันบริษัทที่ปรึกษาจึงได้นําค่า
อัตราการระบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประเมินฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ในช่วงก่อสร้างจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน/ปรับถมพ้ืนที่ โดยกําหนดให้มีการเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างสูงสุด 5,237 
ตารางเมตร/วัน (คิดคํานวณจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตนํ้าตาลที่ดําเนินการพร้อมกันรวม
ทั้งหมด 942,672 ตารางเมตร ระยะ 180 วัน) และมีการดําเนินกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลากลางวัน 8 ช่ัวโมง 
(08.00-17.00 น.) 

 ทั้งน้ี ทางโครงการได้มีมาตรการให้ผู้รับเหมาทําการฉีดพรมนํ้าในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) ซึ่งจากข้อมูลของ US.EPA. พบว่า การฉีดพรมนํ้าให้เปียกจนทั่ว
ผิวหน้าดินอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน จะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่อากาศได้ถึงประมาณร้อยละ 50 

 2) ระยะดําเนินการ 

 โครงการไม่มีแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย เน่ืองจากโครงการจะรับไอนํ้าและ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันจึงไม่มีผลกระทบจากแหล่งกําเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง  
แต่จะมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่มาจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย และรถบรรทุกสิบล้อ/รถพ่วง แต่อย่างไรก็
ตาม ในการศึกษาคุณภาพอากาศในเชิงภาพรวมของพ้ืนที่และรายละเอียดการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศได้นําเสนอในรายงานฯ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ซึ่งได้ผนวกรวมข้อมูลจํานวนรถ
ขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่เข้ามาจอดรอในพ้ืนที่ลานจอดรถอ้อยและลานกองต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบ แสดง
ดังตารางที่ 5.2-1 และตารางที่ 5.2-2 

ตารางที่ 5.2-1 จํานวนรถขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ใช้สําหรบัการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 
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 น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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ตารางที่ 5.2-2 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 น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 

5.3 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง  

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการดําเนินโครงการในที่น้ีเป็นการคํานึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง อีกทั้งได้คํานึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ร่วมด้วย (ก่อนการก่อสร้างโครงการ) สําหรับการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงมุ่งเน้นศึกษาที่ชุมชนซึ่งอยู่
ใกล้กับพ้ืนที่ของโครงการมากท่ีสุด 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 โดยท่ัวไป (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)  ระยะก่อสร้าง พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) ที่บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง ในระยะ
ก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดที่บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง  
เมื่อวันพุธที่ 20 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เท่ากับ 54.4 เดซิเบลเอ เป็น 59.2 เดซิเบลเอ 
หรือเพ่ิมขึ้น 4.8 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.6 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 
70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวนในระยะก่อสร้าง พบว่า กิจกรรมการก่อสร้าง
ของโครงการส่งผลให้ระดับเสียงรบกวนที่ชุมชนบ้านส้มโฮง สูงสุดเท่ากับ 6.5 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนกําหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะ
เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเน่ือง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งโครงการควบคุมให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบลิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับตํ่า 
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2)  ระยะดําเนินการ พบว่าระดับเสียงทั่วไป (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 
เดซิเบลเอ) ดังน้ัน ระดับเสียงรบกวนในระยะดําเนินการจึงมีผลกระทบในระดับตํ่า แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการควบคุมเสียงต้ังแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่
แหล่งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมท้ังการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ดังน้ี 

(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียงที่
แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากน้ี ยังมีการ
กําหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งกําเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการได้มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง  
ตามแผนการซ่อมบํารุงประจําปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมการผลิตเฉพาะภายใน
อาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการจัดห้องควบคุม
ระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการทํางาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในกรณีที่การดําเนินกิจกรรมการผลิตยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการบริหารจัดการ
ทางผ่านของเสียงได้ จะทําการกําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหู
ลดเสียงให้พนักงานทุกคน 

5.4 ผลการศึกษาด้านคณุภาพน้าํ  

 1)  ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสีย
จากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน
ประมาณ 600 คน มีปริมาณนํ้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 33.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้นํ้าใช้ที่คนงานใช้
ก่อให้เกิดนํ้าเสีย ร้อยละ 80 ของปริมาณนํ้าใช้และปริมาณนํ้ารั่วซึมในเส้นท่อ โดยพนักงานก่อสร้างคิดรวมกับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน) เน่ืองจากที่พักอาศัย
สําหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการแต่อย่างใด ทั้งน้ีโครงการจึงกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบําบัดสําเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบช่ัวคราวอย่างเพียงพอ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ 
น้ําเสียจากการบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณนํ้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้น
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นนํ้าเสียที่มีความสกปรกตํ่า ดังน้ัน
โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 บ่อ ในพ้ืนที่ว่างเพ่ือรองรับ 
นํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้าง
และถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้
บริษัทรับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวรเพ่ือระบาย
นํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อหน่วงนํ้าฝนของโครงการต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
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รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผล
กระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดินภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

 2) ระยะดําเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้องใน
การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

  (1)  ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย เน่ืองจากในบริเวณพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ซึ่ง
มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนให้อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล
และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันบางส่วนซึ่งรวมถึงระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย ซึ่งในการออกแบบระบบ
บําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้คํานึงถึงปริมาณนํ้าเสียจากกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย 
รวมทั้งการพิจารณาเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากทั้ง 2 กิจกรรม 
สําหรับนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ได้แก่ นํ้าเสียจากพนักงาน/อาคารสํานักงาน/ห้องนํ้า
ชาวไร่อ้อย จะถูกบําบัดด้วยระบบบําบัดสําเร็จรูปเบ้ืองต้นก่อนจะเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิต
นํ้าตาล ส่วนนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดย
พิจารณาเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียหลักเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ ซึ่งแต่ล่ะบ่อวางการทํางานต่อกัน
เป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยการดําเนินการทั้ง 
2 โครงการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย คาดการณ์ว่าจะมีนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 2,187 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ส่วนช่วงฤดูขายไฟ (โรงงานผลิตน้ําตาลเป็นช่วงปิดหีบ) คาดการณ์ว่าจะมีนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งเกิดขึ้น 
ประมาณ 1,654.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร คาดการณ์ว่าจะมีนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง
เกิดขึ้น ประมาณ 323 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเห็นได้ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาลสามารถรองรับ
นํ้าเสียที่เกิดจากโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างเพียงพอ 

  (2) ประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสีย สําหรับการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลจะพิจารณาการจัดการนํ้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

    ก) นํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีตํ่า มีการออกแบบบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่
ติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) จํานวน 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 และน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า หากพบว่านํ้าทิ้งมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้า
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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
กําหนดค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (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 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 จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) ขนาดความจุ ประมาณ 
187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรม
ชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 
20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ งฉุกเฉินที่ 2 (Emergency pond No. 2) ประมาณ  1,500  
ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 2 วัน ก่อนส่งกลับไปบ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2)  
เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกคร้ัง 

    นอกจากน้ี โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน ดังน้ันโอกาสรั่วซึมไปปนเป้ือนนํ้าใต้ดินจึงอยู่ในระดับตํ่า 

  (3)  การป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย การป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัดนํ้าเสียซึ่ง
ผลกระทบจากกลิ่นเน่ืองจากการระบบบําบัดนํ้าเสียซึ่งเป็นระบบแอนแอโรบิกน้ันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมีย่อมมี
ปัญหาเรื่องกลิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียได้พิจารณาใน
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ดังน้ี 

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

   (3.2)  พิจารณาระยะห่างระหว่างบ่อบําบัดกับพ้ืนที่ของชุมชนซึ่งบริเวณที่กําหนดให้
สร้างระบบบําบัดนํ้าเสียอยู่ด้านหลังของผังโรงงานและห่างจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจากตําแหน่งระบบ
บําบัดนํ้าเสีย คือ ชุมชนบ้านส้มโฮง ประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวกําหนดให้มีแนว 
Buffer Zone บริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น 
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   (3.3)  พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยาอําเภอท่าตูม โดยบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านพ้ืนที่โครงการในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม ลมมรสุมที่พัดจากทิศใต้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
และลมมรสุมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปี ทําให้พ้ืนที่ศึกษาได้รับ
อิทธิพลจากลมที่พัดผ่านโครงการในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ แต่ระบบ
บําบัดนํ้าเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวทิศทางลมที่พัดผ่านพ้ืนที่โครงการ 

นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการดําเนินการในทางป้องกันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้กําหนด
มาตรการในการควบคุมดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและขนาดเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ เพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงได้กําหนดแนวทางการป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ก) ไม่ระบายนํ้าทิ้งออกนอกบริเวณพ้ืนที่โรงงานและแหล่งนํ้าสาธารณะ 

ข) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในการควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางนํ้าให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ค) ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย และอุปกรณ์ของระบบเป็นประจํา 
ทุกเดือน 

ง) จัดทําบันทึกข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสียให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555 

  (4) การจัดการกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับการดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัด
นํ้าเสียในส่วนของการขุดลอกตะกอน โครงการกําหนดให้มีการขุดลอกตะกอนในแต่ละบ่อ เพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพของระบบโดยทําการขุดลอกตะกอนทุก ๆ ปี โดยตะกอนที่ลอกขึ้นมาจะทําการวิเคราะห์ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งกําจัดหรือ 
นํากลับไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในบริเวณโรงงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  (5) การจัดการน้ําทิ้ง โครงการได้จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดของระบบบําบัด 
นํ้าเสีย โดยออกแบบค่าความลึกของบ่อพักนํ้าทิ้งให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณนํ้าทิ้งที่ผ่านการ
บําบัด ทั้งน้ีนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการจะ
นํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อพักนํ้าทิ้งกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ือนําไปใช้รดพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ
ซึ่งจะสูบนํ้าทิ้งใส่รถบรรทุก เพ่ือนํานํ้าทิ้งมาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการโดยการนําไปรดนํ้าต้นไม้ภายใน
พ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น ดังน้ันเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการระบายนํ้าทิ้งออกสู่
ภายนอกโครงการแต่อย่างใด  
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  (6)  การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน โดยกําหนดให้มีการรองก้นบ่อ
และขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพ่ือป้องกันการรั่วโดยกําหนดให้มีการ
ออกแบบขอบบ่อบําบัดนํ้าเสียต่าง ๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) อีกทั้งเพ่ือเป็นการ 
เฝ้าระวังผลกระทบ โครงการกําหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) จํานวน 4 บ่อ ได้แก่ บริเวณ
ทิศเหนือของระบบบําบัดนํ้าเสีย (UW1) บริเวณทิศตะวันออกของบ่อคอนเดนเซอร์ 2 (UW2) บริเวณทิศใต้
ของบ่อหน่วงนํ้าฝน (UW3) และบริเวณทิศตะวันตกของแปลงอ้อยสาธิต (UW4) และพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล จํานวน 2 บ่อ ได้แก่ บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย (UW1) และบริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่
ลานกองชานอ้อย (UW2) ดังน้ันในภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งหมดจะมีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) 
จํานวน 6 บ่อ โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (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) เพ่ือเฝ้าระวังการปนเป้ือนของมลพิษลงสู่นํ้าใต้
ดินซึ่งการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางการไหลของนํ้าผิวดิน ซึ่งกิจการและประเภทการ
ดําเนินการของโครงการไม่ได้อยู่ในประเภทผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการ
ปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องตรวจสอบคุณภาพดิน และนํ้าใต้ดิน การ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน และน้ําใต้ดิน และการ
ควบคุมการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน ดังน้ันโอกาสร่ัวซึมไปปนเป้ือนนํ้าใต้ดินและแหล่งนํ้าธรรมชาติจึงอยู่
ในระดับตํ่า 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความเพียงพอของระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสีย การจัดการนํ้าทิ้ง และการป้องกันการรั่วของบ่อบําบัดนํ้าเสีย 
พบว่า โรงงานผลิตนํ้าตาลสามารถบริหารจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของ
ผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบ
ระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่
เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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5.5 ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพบนบก  

1) ระยะก่อสร้าง 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ว่างรอการ
พัฒนา จึงไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญ รวมทั้งไม่มีสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ 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
ระหว่างแปลงเพาะปลูกในแต่ละเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการแสดงอาณาเขต ทําให้มีจํานวนชนิดและ
ปริมาณมากกว่าปกติ นอกจากน้ียังพบพรรณไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้น (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 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกใน
ระดับตํ่า 
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5.6 ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพในน้าํ  

1) ระยะก่อสร้าง 

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยส่วนใหญ่มีสภาพการใช้ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมท้ังการดําเนินการ
ก่อสร้างโรงงานอยู่ในขอบเขตของพ้ืนที่โครงการไม่มีการลุกล้ําลํานํ้าหรือสร้างสิ่งกีดขวางลํานํ้าสาธารณะที่จะ
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้าแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาการจัดการหรือควบคุมมลพิษตามข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วจากหัวข้อก่อน
หน้าน้ี เช่น กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีห้องส้วม/ห้องนํ้าช่ัวคราวพร้อมทั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
หรือจัดให้มีห้องสุขาแบบเคลื่อนที่อย่างเพียงพอพร้อมทั้งให้รวบรวมนํ้าเสียข้างต้นส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกําจัด ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อแหล่งนํ้าของพ้ืนที่ การกําหนดให้มี
การคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนนําไปจัดเก็บในพ้ืนที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิต
นํ้าตาล  เป็นต้น ทําให้การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพเพียงเล็กน้อยและเป็นช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ 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 และสัตว์หน้าดิน เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อนิเวศวิทยาทางนํ้าจากการดําเนินโครงการ โดยดําเนินการศึกษาจํานวน 3 จุด 
ประกอบด้วย คลองเซียมบริเวณใกล้พ้ืนที่โครงการ (Bio1) คลองเซียมบริเวณใกล้กับทางหลวงหมายเลข 202 
(Bio2) และคลองเซียมบริเวณใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio3) เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา (ระบบนิเวศน์สัตว์นํ้า) พบว่า แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) มี 3 ดิวิช่ัน (Division) 4 
คลาส (Class) 10 วงศ์ (Family) รวม 25 ชนิด มีความหนาแน่น 8,261,200 เซลล์/ลบ.ม. โดยแพลงก์ตอน
พืชที่พบมากที่สุดในดิวิช่ัน 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. โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบ
มากที่สุดอยู่ในกลุ่มโปรโตซัว (Protozoa) 10 ชนิด มีและพบหนาแน่นมากที่สุด คือ Centropyxi ecornis 
(85,000 เซลล์/ลบ.ม.) เมื่อพิจารณาการดําเนินงาน/กิจกรรมของโครงการ พบว่า มลพิษที่อาจเกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ นํ้าใช้ และเสียง สําหรับด้านมลพิษทางนํ้าโครงการมีการจัดการนํ้าทิ้งที่ผ่านการ
บําบัดแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์จึงไม่มีการระบายนํ้าทิ้งออกสู่ภายนอก จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
และแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในระดับตํ่า 
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5.7 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนที่ต้ังโครงการจะพิจารณาในส่วนของข้อกําหนด
ของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการของโครงการสอดคล้องกับข้อกําหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1)   ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ทําเลท่ีต้ังโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลจากการตรวจสอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในหมวดที่ 1 ที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และ
ลักษณะภายในโรงงาน ในข้อกําหนดข้อ 2 ห้ามต้ังโรงงานจําพวกที่ 3 ในบริเวณดังต่อไปน้ี 

(1) บ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย 

(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการงานของหน่วยงานของรัฐและให้หมายความ 
รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

โดยรัศมีโดยรอบที่ต้ังโครงการอยู่ห่างจากวัดสําโรงส้มโฮง ประมาณ 595 เมตร ชุมชนบ้านส้มโฮง 
อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 610 เมตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประมาณ 1,755 เมตร จากข้อกําหนด
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าบริเวณที่ต้ังโครงการไม่ขัดกับข้อกําหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

2)   ข้อกําหนดผังเมืองรวม  

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอน 44ก วันที่ 19 เมษายน 2560 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ ซึ่งเมื่อทําการตรวจสอบพ้ืนที่ต้ังโครงการจากสํานักงานโธยาธิการและผังเมือง
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าพ้ืนที่ต้ังโครงการตั้งอยู่ในที่ดินบริเวณหมายเลข 3.4 กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียว ให้
เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทนี้กําหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
เก่ียวข้องเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถานศาสนา สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารท่ี
ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ที่ดินประเภทน้ี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจการตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

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

(2) คลังนํ้ามันและสถานที่เก็บรักษานํ้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือการจําหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

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

3)   ข้อกําหนดการควบคุมอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  

จากการตรวจสอบอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เพ่ือประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาล ลําดับที่ 11 
และกิจการโรงงานไฟฟ้า ลําดับที่ 88 ของโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง อ้างถึงหนังสือกรมโยธาธิ
การและผังเมือง (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 อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความ
สูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจาดระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด โดยอาคารสูงต้องจัดให้มี
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ลิฟต์ดับเพลิง ทางหนีไฟทางอากาศ บันไดหนีไฟ
อย่างน้อย 2 บันได ตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายทิ้ง ระบบประปา ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระบบลิฟต์ ฯลฯ เพ่ือให้คนที่ใช้สอยในลักษณะอาคารในความหมายทั่วไป เช่น ตึก บ้าน โรงเรือน และมีคน
เข้าไปใช้สอยเป็นปกติวิสัย ดังน้ัน หากอาคารใดที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้เป็นปกติวิสัยและมีความ
สูงต้ังแต่ 23 เมตรขึ้นไปโดยการวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด ก็จะเป็นอาคารสูงตาม
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

(2) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ได้กําหนดคํานิยาม “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึง
ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่ 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่
รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัด
ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพ้ืนที่ดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 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
อาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่กอ่สร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพ้ืนดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
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จากรายละเอียดข้อกําหนดข้างต้น โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้ังอยู่
ในพ้ืนที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากการตรวจสอบประเภท ชนิด และจําพวก
ของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ที่
กําหนดไว้เป็นเขตสีเขียว เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มิได้เข้าข่ายประเภทหรือชนิดของ กิจการ
โรงงานน้ําตาล ลําดับที่ 11 และกิจการโรงงานไฟฟ้า ลําดับที่ 88 ดังน้ันการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึง
ไม่ขัดต่อข้อกําหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

4)   การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ 

สําหรับกิจกรรมระยะก่อสร้างจะดําเนินการเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โครงการจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม ทั้งน้ี 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมซึ่งเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมประเภทพืชไร่และพืชสวนของเจ้าของด้ังเดิมมาเป็นของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้ว่าจะสร้างมูลค่าให้กับที่ดินให้เพ่ิมขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ได้เริ่มสร้างความขัดแย้งกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบตามไปด้วย ดังน้ัน หากมองเฉพาะผลกระทบทางบวกอาจเป็นไปได้ว่าการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อมูลค่าของที่ดินในเชิงปริมาณ 
แต่ขณะเดียวกันในเชิงความขัดแย้งกับพ้ืนที่โดยรอบก็ไม่อาจเป็นผลกระทบในเชิงคุณภาพที่มิอาจประเมินค่า
ได้เช่นเดียวกัน ดังน้ัน ในทางทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะพบได้ว่าพ้ืนที่ต้ังโครงการ
มิได้เป็นพ้ืนที่ที่รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองหรืออุตสาหกรรม  
แต่เน่ืองจากเป็นความสมัครใจลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ด้วยการลงทุนของโครงการ
เองต้ังแต่แรก ซึ่งจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ดังนั้นจึงเช่ือได้อย่างหน่ึงว่าการขยายตัวของ
ชุมชนหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจเปล่ียนแปลงตามมามิได้เกิดจากการเร่ิมพัฒนา
โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ประการใด แต่เกิดจากการขยายตัวตามแนวทางหลวงหมายเลข 
202 หรือเรียกว่า Ribbon Development ซึ่งเป็นลักษณะการขยายตัวของชุมชนหรือการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทางคมนาคม ซึ่งหากจะพิจารณาแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการ
ลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชนในระยะยาวได้  

แต่ประเด็นหน่ึงซึ่งอาจเป็นผลกระทบที่ตามมาในทางอ้อม คือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของชุมชนท่ีอาจมีรายได้ที่แน่นอนข้ึนเน่ืองจากการปลูกอ้อยน้ันมีการคุ้มครองและกําหนดราคาโดยรัฐ 
ซึ่งการมีโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล อาจทําให้เกิดผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
พืชที่เกษตรกรเคยปลูกพืชประเภทอ่ืน เช่น ข้าว มันสําปะหลัง เปลี่ยนไปเป็นการปลูกอ้อยมากข้ึน แต่อย่างไร
ก็ตาม ในการส่งเสริมการปลูกอ้อยโครงการจะกําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขพ้ืนที่ส่งเสริมให้มีความชัดเจน เพ่ือป้องกัน
การแย่งพ้ืนที่ปลูกข้าว ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะกล่าวอีกคร้ังในหัวข้อผลกระทบด้านการเกษตรกรรมต่อไป 

ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงของผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การขยายตัวของภาค
พาณิชยกรรมและการบริการในพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียงซึ่ง ได้แก่ บริเวณชุมชนใกล้เคียงกับโครงการ ประมาณ 1 
กิโลเมตร ได้แก่ ชุมชนบ้านส้มโฮง และชุมชนบ้านโนนใหม่ เป็นต้น โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบ
ทางอ้อมที่เกิดจากการขยายตัวของภาคพาณิยกรรมและการบริการท่ีตามมา เช่น การขยายตัวเร่ืองสถาบัน
การเงิน (ธนาคาร) การขยายตัวด้านสินค้าเกษตรและวัสดุเกษตร การโรงแรมเพ่ือรองรับนักลงทุนและผู้ติดต่อ
กับโรงงาน เป็นต้น ซึ่งการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเด็นน้ี จําเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชนจะต้อง
ขยายตัวให้ทันกับเหตุการณ์  
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อย่างไรก็ตาม โครงการจะได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการขยายตัวของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง (4)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 4 หรือมีผลกระทบระดับปาน
กลางที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมี
มาตรการติดตามตรวจสอบ ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับปานกลาง 

5.8 ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ทําการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
202, 214, 219, 2040, 2269 และ 2392 ทั้งน้ี การศึกษาปริมาณการจราจรของเส้นทางข้างต้นในปัจจุบัน 
(ก่อนเปิดดําเนินโครงการ) จะอ้างอิงตามข้อมูลรายงานปริมาณจราจรบนทางหลวงของสํานักอํานวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 เน่ืองจากมีการตรวจนับปริมาณพาหนะที่ใช้งานเส้นทาง
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษัทที่ปรึกษาฯ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจนับปริมาณจราจรบนเส้นทางหลวง
หมายเลข 202, 2269 และ 2040 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยถือเป็นตัวแทนของการจราจรใน
ธรรมดา และวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยถือเป็นตัวแทนของการจราจรในวันหยุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พาหนะแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรแตกต่างกัน ดังน้ันการรวมปริมาณพาหนะทั้ง 12 ชนิด จึงต้อง
แปลงหน่วยปริมาณพาหนะให้อยู่ในหน่วยที่เทียบเท่ากันได้ที่เรียกว่า passenger car unit (PCU/วัน) ซึ่งเป็น
หน่วยเทียบเท่ากับรถยนต์ส่วนบุคคล สําหรับการแปลงปริมาณพาหนะแต่ละชนิดจากหน่วย คัน/วัน มาเป็น
หน่วย PCU/วัน เป็นการนําปริมาณพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วยตัวแปลงหน่วยที่เรียกว่า passenger car 
equivalents (PCEs) สําหรับค่าตัวแปลงหน่วยของยานพาหนะแต่ละชนิดแสดงดังตารางที่ 5.8-1 

ตารางที่ 5.8-1 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. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน รถนั่งเกนิ 7 คน และรถบรรทกุขนาดเล็ก 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 ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย  
กรมทางหลวง, 2560) 

สําหรับเกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรของแต่ละเส้นทางว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบางเพียงใดจะอ้างอิงจาก
ค่าอัตราส่วนระหว่างวีต่อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณพาหนะ (V; คัน/ช่ัวโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง 
(C : คัน/ช่ัวโมง) สําหรับเกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรแสดงดังตารางที่ 5.8-2 และเกณฑ์การบ่งช้ีความสามารถใน
การรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จะอ้างอิงตามรายงานการวิเคราะห์คํานวณ ดัชนี
การจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2561) โดยขึ้น 
อยู่กับปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างของไหล่ทาง สภาพทั้งสองข้างทาง 
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ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่ เป็นต้น (ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณรถ
ของแต่ละเส้นทางที่เก่ียวข้องกับการขนส่งของโครงการ แสดงดังตารางที่ 5.8-3) ทั้งน้ี จากการประเมินสภาพ
จราจรก่อนและหลังดําเนินโครงการ การคํานวณหาสัดส่วนค่าวีต่อซี (สภาพของถนน) ทั้งในช่วงทั้งในช่ัวโมง
เร่งด่วนและนอกช่ัวโมงเร่งด่วนของเส้นทางหลวงหมายเลข 202, 214, 219, 2040, 2269 และ 2392 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ตารางที่ 5.8-2 เกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรอ้างอิงตามค่า V/C Ratio 
ระดับ สภาพท่ีประเมินการจราจร V/C Ratio 

A ปริมาณจราจรตํ่า รถสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดท่ีไม่ถูกจํากัด ปริมาณความหนาแน่นตํ่า และ
รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระในกระแสจราจร ผู้ขับข่ีสามารถคงระดับความเร็วตามท่ี
ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า 

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคล่ือนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย ความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน 
ไม่สร้างความลําบากและความเครียดต่อผู้ขับข่ี 

> 0.61-0.70

C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคล่ือนตัวถูกจํากัดมากข้ึนด้วยปริมาณการจราจรที่
เพ่ิมข้ึน ความเร็วในการขับข่ียังอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่สภาพบริเวณสัญญาณไฟหรือความยาว
ของแถวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้ 

> 0.70-0.80

D ปริมาณการจราจรไม่คงตัว และถูกจํากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ีต้องการ 
ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพิ่มข้ึนของปริมาณจราจรเพียงเล็กน้อยสามารถ
ก่อให้เกิดความล่าช้าได้มากข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอใช้ 

> 0.80-0.90

E ปริมาณจราจรไม่คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับข่ีถูกจํากัดเป็น
คร่ึงหนึ่งหรือหนึ่งในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน่นของการจราจรสูงข้ึน ความยาวของ
แถวมีมากข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า 

> 0.90-1.00

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดต่ําลงอย่างมาก 
และเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาส้ันหรือยาวเนื่องจากเป็นการจราจรก่อนท่ีจะติดขัด 

> 1.00 

ที่มา : Highway Capacity Manual, 2000 

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  
ช่วงระยะก่อสร้างไม่ทําให้สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร 
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.32-0.34) 

(2) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2563-2564 พบว่า ก่อนเปิดดําเนิน
โครงการทางหลวงหมายเลข 202 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง มีสภาพการจราจร
อยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.43-0.45) และ
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้างไม่ทําให้
สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจร
ตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.46-0.48) แสดงดังตารางที่ 5.8-4 
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ตารางที่ 5.8-3 ความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทางขนส่ง 

ทางหลวง 
จํานวน 

ช่องจราจร
ความกว้าง 

ช่องจราจร (RL) 
ความกว้าง 

ไหล่ทาง (RC) 
ปริมาณพาหนะ 

2 ล้อ (RN) 
ปริมาณพาหนะ 
ขนาดใหญ่ (RJ) 

สภาพสองข้างทาง
ของถนน (RI) 

ความสามารถ 
รองรับปริมาณ 
พาหนะ (C) 

1.ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 
145+122 (ลําพังช-ูห้วยลําเตา) 

2 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 7.18 ∴ ค่า RN = 0.949 
%HV = 18.74 ∴ ค่า RJ = 0.895 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
1,912 

2.ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 
180+122 (ห้วยลําเตา-เกษตรวิสัย) 

2 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 3.04 ∴ ค่า RN = 0.978 
%HV = 27.86 ∴ ค่า RJ = 0.890 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
1,959 

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

2 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 14.93 ∴ ค่า RN = 0.899 
%HV = 6.33 ∴ ค่า RJ = 0.948 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
1,918 

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

2 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 5.44 ∴ ค่า RN = 0.961 
%HV = 9.90 ∴ ค่า RJ = 0.926 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
2,003 

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

2 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 7.64 ∴ ค่า RN = 0.946 
%HV = 21.48 ∴ ค่า RJ = 0.891 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
1,896 

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

4 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 8.01 ∴ ค่า RN = 0.943 
%HV = 16.62 ∴ ค่า RJ = 0.900 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
6,725 

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

4 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 
กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 

%Mc = 5.92 ∴ ค่า RN = 0.958 
%HV = 23.10 ∴ ค่า RJ = 0.889 

ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 
6,746 

 
8. ทางหลวงหมายเลข 2392 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 

5+000 (จัตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์)  
2 กว้าง 3.5 เมตร ∴ ค่า RL = 1 

กว้าง 1 เมตร ∴ ค่า RC = 1 
%Mc = 11.87 ∴ ค่า RN = 0.918 

%HV = 6.90 ∴ ค่า RJ = 0.944 
ถนนนอกเขตเมือง ∴ ค่า RI =0.9 

1,951 

ที่มา   :  อ้างอิง ในการคํานวณความสามารถรองรับปริมาณพาหนะของทางหลวงแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จากรายงานการวิเคราะห์คํานวณดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร  
(สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2560) 
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ตารางที่ 5.8-4 สภาพจราจรของเส้นทางต่าง ๆ ก่อนและหลังมีโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วน 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

V/C Ratio สภาพจราจร V/C Ratio สภาพจราจร 
1. ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ลําพังชู-ห้วยลําเตา) 
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.29 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.32 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.30 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.33 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะดําเนินการ) 0.30 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.53 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.30 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.33 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.31 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.34 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะดําเนินการ) 0.45 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.68 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อน

ตัวถูกจํากัดเล็กน้อย 
2. ทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยลําเตา-เกษตรวิสัย) 
   ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.30 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.33 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.31 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.34 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะดําเนินการ) 0.31 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.53 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 

   ช่วงเวลาเร่งด่วน 2563 (ระยะก่อสร้าง) 0.43 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.46 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะก่อสร้าง) 0.43 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.46 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
2564 (ระยะดําเนินการ) 0.45 ปริมาณจราจรต่าํ สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 0.68 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ 

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

ถูกจํากัดมาก 
0.72 ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ 

เคลื่อนตัวถูกจํากัดมาก 
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ตารางที่ 5.8-4 (ต่อ) สภาพจราจรของเส้นทางต่าง ๆ ก่อนและหลังมีโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนและนอกชั่วโมงเร่งด่วน 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

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

ประเมินผลกระทบ 
ช่วงเวลาในการ

ประเมินผลกระทบ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

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

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย, 2562
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2) ระยะดําเนินการ 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2564 
(กรณีที่มีกําลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตัน/วัน) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการโครงการทางหลวงหมายเลข  
202, 214, 219, 2040, 2269 และ 2392 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถ
เคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.48) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่
เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า ภายหลังเปิดดําเนินการไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.05-0.53) 

(2) เมื่อสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการปี พ.ศ. 2564 (กรณีที่มี
กําลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตัน/วัน) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการเส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09-0.45) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า เส้นทางส่วนใหญ่ 
ไม่ทําให้สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ  
มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09-0.39)  

ยกเว้นสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ลําพังชู-ห้วย 
ลําเตา) และหลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยลําเตา-เกษตรวิสัย) พบว่า ภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการมี
สภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย 
(V/C Ratio เท่ากับ 0.68) สําหรับสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 63+153 
(ร้อยเอ็ด-จตุรพักตรพิมาน) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการมีสภาพจราจรอยู่ในระดับ C ปริมาณจราจรคงตัว แต่
ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดมาก (V/C Ratio เท่ากับ 0.71) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า ไม่ทําให้สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ
เคลื่อนตัวถูกจํากัดมาก (V/C Ratio เท่ากับ 0.71) 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความสามารถของถนนจะรองรับได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
มากนัก แต่เน่ืองจากมีจํานวนรถยนต์/รถบรรทุกเพ่ิมขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต เน่ืองจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง กรณีที่รถบรรทุกขนาดใหญ่จํานวนมากสัญจร
ผ่านชุมชนอาจก่อให้เกิดการแย่งผิวจราจรและเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามแยกต่างๆ ที่จะเข้าสู่โครงการ
และเกิดความวิตกในการใช้เส้นทาง 

ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้กําหนดมาตรการด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากท่ีสุด จึงได้กําหนดให้มีมาตรการ
ในการจํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงก่อสร้างและการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ รวมถึงยานพาหนะของพนักงานท่ีว่ิงภายในโครงการในระยะดําเนินการ
และกวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (07.00-09.00 และ 15.00-17.00 น.) 
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5.9 ผลการศึกษาด้านการใชน้้ํา  

 1) ระยะก่อสร้าง นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ นํ้าใช้ 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างโรงงานผลิต
นํ้าตาลคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 600 คน ทั้งน้ี
ดําเนินการก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความต้องการใช้นํ้าสูงสุดในส่วนน้ีประมาณ 42 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คํานวณจากอัตราการใช้นํ้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์, การออกแบบ
ระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) โดยน้ําใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้นํ้าจากบ่อเก็บนํ้า
ดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากการเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็นการขุดบ่อเก็บ
นํ้าดิบเพ่ือนําดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังน้ันจึงสามารถใช้นํ้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บนํ้าดิบของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลได้ สําหรับนํ้าใช้ก่อสร้างน้ันมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้าง 
ปริมาณนํ้าใช้ในช่วงก่อสร้าง ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้
จัดเตรียมนํ้าในช่วงก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ ส่วนนํ้าด่ืมของคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืมบรรจุขวดซึ่ง
กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาใช้อย่างเพียงพอเช่นกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรง
ของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่
ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

�2) ระยะดําเนินการ ความต้องการน้ําใช้ส่วนใหญ่ของโรงงานผลิตนํ้าตาลจะใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาล 
นํ้าตาล แต่เน่ืองจากโครงการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน 
สําหรับนํ้าใช้โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรนํ้าดิบ เน่ืองจากท่ีต้ังโรงงานผลิตนํ้าตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการผลิตของ
โครงการได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและลดความซ้ําซ้อนของการลงทุนจากความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่ต้องดําเนินการก่อสร้าง โดยนํ้าฝนที่รวบรวมจากภายในพ้ืนที่จะถูกกักเก็บ
นํ้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บนํ้าดิบ ก่อนส่งนํ้าดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตนํ้าประปาที่ผลิตให้กับ
โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลน้ันจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งน้ี สําหรับ
การศึกษาความต้องการใช้นํ้าและศักยภาพแหล่งนํ้าในภาพรวมของพ้ืนที่น้ันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ดําเนินการ
ศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้นํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ความต้องการใช้น้ําของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณนํ้าใช้ พบว่า โครงการมีความต้องการใช้นํ้าสําหรับความต้องการใช้นํ้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 435 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล) ความต้องการใช้นํ้าประมาณ 381 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงปิดหีบ/ซ่อมแซมเครื่องจักร มีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 204 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

พ้ืนที่โครงการนั้นต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าหลักแม่นํ้ามูล ลุ่มนํ้าย่อยลําเสียวใหญ่ และมีลํานํ้าเตา เป็นลํานํ้าย่อยที่
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด โดยลุ่มนํ้าเสียวใหญ่มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ประมาณ 3,230 ตร.กม และมีปริมาณ
นํ้าท่าในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ โดยในฤดูฝนมีปริมาณนํ้าท่าประมาณ 302.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้ง
มีปริมาณ ประมาณ 68.81 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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(3) ความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ํา จากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลการบริหารจัดการน้ําใน 
ลุ่มนํ้ามูลใหญ่ เน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้นํ้าในลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ดังกล่าวจะนํามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการประเมินหากทางโครงการได้รวบรวมนํ้าฝนมาสะสมไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบในพ้ืนที่ เทียบกับ
ข้อมูลปริมาณนํ้าท่า พบว่า ความต้องการใช้นํ้าด้านต่างๆ ในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ในฤดูฝน มีความต้องการใช้นํ้า
รวม ประมาณ 147.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมีความต้องการใช้นํ้า ประมาณ 74.33 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจากข้อมูลความต้องการใช้นํ้าและปริมาณนํ้าท่าที่มีจากข้อมูลของสถานีบ้านกู่พระโกนา 
(MN.27) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในรายเดือนในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าลําเสียว
ใหญ่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสภาพการขาดแคลนนํ้าได้ แต่ทว่าหากพิจารณาในสภาพปริมาณนํ้าท่าตลอดท้ังปี 
พิจารณาช่วงฤดูฝน จะยังคงมีปริมาณนํ้าท่าคงเหลือ ประมาณ 155.23 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในฤดูแล้งมี
ปริมาณขาดแคลนนํ้าประมาณ 5.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 (4) ความต้องการใช้น้ําและการสะสมน้ําของโครงการ ปริมาณความต้องการใช้นํ้าของ
โครงการมีความต้องการน้ํารายวันวันละ 204-435 ลูกบาศก์เมตร/วัน ผันแปรรายเดือนต้ังแต่ 6,120 ถึง 
13,485 ลูกบาศก์เมตร/เดือน  รวมทั้ งปีมีความต้องการใช้ นํ้ าของโครงการ ประมาณ  140,289  
ลูกบาศก์เมตร/ปี สําหรับการสะสมนํ้าของโครงการจะทําการสะสมนํ้าจากพ้ืนที่ภายในโครงการเองจาก
ปริมาณนํ้าฝน โดยพ้ืนที่ที่สามารถสะสมนํ้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายนํ้าตามแนวรางระบายนํ้าที่มี
พ้ืนที่ประมาณ 718,112 ตารางเมตร และบ่อนํ้าที่ใช้นํ้าการสะสมนํ้าฝน คือ บ่อหน่วงนํ้าฝน บ่อเก็บนํ้าดิบ 
และบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้ง 3 บ่อ ประมาณ 664,100 ลูกบาศก์เมตร จากผลการสะสมนํ้าที่
คํานวณได้อ้างถึงตารางที่ 2.5.1-2 กล่าวได้ว่า ในปีแรกก่อนดําเนินการโครงการจะมีการรวบรวมนํ้าดิบ  
โดยเป็นการขุดบ่อเก็บนํ้าดิบในช่วงเริ่มแรกของการก่อสร้างเพ่ือรองรับนํ้าฝน โดยมีปริมาณนํ้าฝนคาดการณ์ที่
จะสะสมได้ ประมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร และมีการสะสมนํ้าไว้ทั้งปีได้ ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร 
หักปริมาณการระเหย 478,874 ลูกบาศก์เมตร และการรั่วซึมได้ประมาณ 96,608 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้า
สูงสุดในระบบมีค่าสะสมสูงสุด ประมาณ 279,637.76 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาตรบ่อเก็บนํ้าดิบ
และบ่อนํ้าต่าง ๆ แล้ว ยังคงมีปริมาตรคงเหลือ ประมาณ 384,462.24 ลูกบาศก์เมตร 

  จากข้อมูลอ้างถึงตารางที่ 2.5.1-2 ซึ่งมีการรวบรวมนํ้าฝนเพ่ือสะสมเป็นนํ้าดิบไว้ในพ้ืนที่ ซึ่งได้
ปริมาณการสะสม ประมาณ 966,076 ลูกบาศก์เมตร เมื่อนํามาคิดปริมาณนํ้าที่หายไปในลุ่มนํ้าลําเสียวใหญ่ 
ที่มีปริมาณคงเหลือท้ายลุ่ม ประมาณ 149.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หากโครงการมีการรวบรวมนํ้าฝนเพ่ือสะสม
นํ้าดิบด้วยปริมาณดังกล่าวในพ้ืนที่โครงการ จะทําให้ปริมาณนํ้าฝนท้ายลุ่มนํ้าของลําเสียวใหญ่ มีปริมาณนํ้า
คงเหลือลดลง ประมาณ 148.73 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลดลง 0.97 ล้านลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นปริมาณนํ้าท่าที่
หายไปจากลุ่มนํ้าเมื่อโครงการสะสมนํ้าแล้วเพียง ร้อยละ 0.65 ซึ่งเป็นปริมาณนํ้าที่น้อยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเกิดภัยแล้งภายนอกโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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5.10 ผลการศึกษาด้านระบบระบายน้าํและปอ้งกันน้ําท่วม 

1) ระยะก่อสร้าง โครงการได้กําหนดแนวรางระบายน้ําช่ัวคราวในระหว่างการก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาในช่วงการก่อสร้างซึ่งโครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมสําหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมี
ความสอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้แนวทางหรือทิศทางการระบายนํ้า
ปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันโครงการจึงได้จัดทําแนวทางการระบายน้ํา โดยการวางราง
ระบายนํ้าช่ัวคราว ให้สามารถระบายลงสู่ทางนํ้าธรรมชาติหรือบ่อหน่วงนํ้าโครงการที่มีอยู่ และหากมีพ้ืนที่ที่มี
การไหลบ่าของนํ้าเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน 
โครงการจะต้องปลูกหญ้าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีตช่ัวคราวเพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของ
ดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

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

2.1) ระบบระบายน้ําฝน จากสภาพพ้ืนที่โครงการในปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญเ่ป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
พ้ืนที่ลาดเทเข้าหาลํานํ้ามีลําเสียวใหญ่เป็นลํานํ้าที่ไหลอยู่เหนือพ้ืนที่ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางเหนือ
ประมาณ 10 กิโลเมตร และทางด้านใต้ของโครงการมีลําเตาไหลทางตอนใต้ของพ้ืนที่ห่างจากโครงการไปทาง
ใต้ประมาณ 4.0 กิโลเมตร ซึ่งลําเตาน้ีเป็นลํานํ้าสาขาของลําเสียวใหญ่ และลําเตาน้ี ยังมีลํานํ้าย่อยที่ไหลมา
สมทบซึ่งอยู่ด้านใต้ของโครงการคือห้วยเซียม ซึ่งเป็นลํานํ้าสายเล็กๆ สําหรับการระบายน้ําภายในพ้ืนที่
โครงการในช่วงการดําเนินการจะมีแหล่งที่มาของนํ้าที่จะระบายออก 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ จากผิวจราจร และ
จากพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทางโครงการได้สร้างแนวการระบายนํ้าไปตามแนวถนน
และพื้นที่ส่วนต่าง เพ่ือให้การระบายนํ้าไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตรา
การระบายนํ้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายนํ้าของโครงการจะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายน้ําฝน
และนํ้าเสียออกจากกัน (Separate System) ทําให้การควบคุมการระบายนํ้าฝนทําได้สะดวกมากข้ึน อย่างไร
ก็ตาม โครงการจะระบายนํ้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่รับนํ้า โดยนํ้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการจะระบายนํ้า
ไปยังบ่อหน่วงนํ้าและสะสมนํ้าไว้ใช้สําหรับโครงการ โดยจะทําการระบายน้ําฝนส่วนเกินที่มีความสามารถ 
ของบ่อหน่วงนํ้าฝนออกนอกโครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาด
ของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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2.2) ระบบบ่อหน่วงน้ํา 

 จากผลการคํานวณบ่อหน่วงนํ้าฝน มีปริมาตรนํ้าที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพปัจจุบันภายหลังการ
พัฒนาโครงการ ประมาณ 125,397.48 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับบ่อหน่วงนํ้าขนาด 14,600 ตาราง
เมตร และลักษณะของบ่อหน่วงนํ้าจะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมีความลึก 6.0 เมตร ซึ่งมีปริมาตรของบ่อหน่วงนํ้าฝน 
ประมาณ 53,100 ลูกบาศก์เมตร โดยหากพิจารณาปริมาณนํ้าจากสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในตําแหน่งน้ีที่รอบ
ปีฝนออกแบบที่ 10 ปี พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ช่ัวโมง จะมีปริมาณนํ้าประมาณ 25,526 ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อมีการพัฒนาโครงการแล้วจะมีปริมาณเกิดขึ้นเป็น 150,924 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําส่วนเกินดังกล่าวจะ
ถูกเก็บกักไว้ในบ่อหน่วงนํ้าก่อน หลังจากน้ันจะระบายนํ้าปริมาณนํ้าส่วนที่เกินกว่าการหน่วงนํ้าที่จะหน่วงได้
ไปยังบ่อเก็บนํ้าดิบด้วยเครื่องสูบนํ้าและแนวท่อแรงดัน เพ่ือสะสมเป็นนํ้าดิบของโครงการต่อไป  

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 
โครงการจะระบายนํ้าฝนออกในอัตราการไหล 0.16 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เป็นการเพ่ิมภาระของระบบระบายนํ้า
ของพ้ืนที่ศึกษาหรือของซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป 

2.3) ผลการจําลองสภาพการไหลและสภาพน้าํท่วม 

ผลการจําลองสภาพการไหลของน้ําจากสภาพนํ้าท่วมปัจจุบันในรอบ 100 ปี ซึ่งได้ทําการ
ระบายนํ้าตามที่กําหนดไว้ในรายการคํานวณการหน่วงนํ้าและการจัดทําท่อระบายนํ้า พบว่า ระดับนํ้ามีการ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดิม ประมาณ 7.00 เซนติเมตร ดังน้ันการระบายนํ้าฝนออกนอกโครงการด้วยอัตราการ
ระบายนํ้าที่กําหนด ซึ่งระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ยังไม่อยู่ในภาวะนํ้าล้นตลิ่ง ลํานํ้าห้วยเซียมช่วงบริเวณที่
โครงการจะระบายนํ้าฝน สามารถรองรับปริมาณการไหลของนํ้าที่ระบายจากโครงการได้โดยไม่ส่งผลกระทบ
หรือทําให้ระดับนํ้าล้นตลิ่ง และเมื่อพิจารณาพ้ืนที่นํ้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นมีพ้ืนที่นํ้าท่วมที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่
เปลี่ยนแปลง ดังน้ันการระบายนํ้าออกนอกโครงการด้วยอัตราการไหลเพียง 0.016 ลบ.ม./วินาที ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับนํ้าและสภาพน้ําท่วมภายนอก ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
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มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.11 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย  

1) ะยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และมูล
ฝอยทั่วไปท่ีเกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยของเสียประเภทแรกจะคัดแยกส่วนที่สามารถ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือนํากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเศษไม้ โครงการจะนําไป 
บด/สับ ก่อนที่จะนําไปทําปุ๋ยหมักอนทรีย์ และเศษปูน โครงการจะนําไปถมท่ีบริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ 
สําหรับของเสียประเภทมูลฝอยทั่วไป โครงการมีนโยบายที่จะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste) ที่จะ
นํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs (Aviod-
Reduce-Reuse-Recycle) รายละเอียดได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 2.7.4 ของเสียและการจัดการ นอกจากน้ี 
เพ่ือให้มีการจัดการของเสียมีประสิทธิผลได้กําหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะก่อสร้างเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย การดําเนินกิจกรรมของโครงการจะมีของเสีย
เกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร ซึ่ง
โครงการจะดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากน้ี โครงการมีนโยบายท่ีจะใช้แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero 
waste) ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้หลักการ 1A 3Rs  
(Aviod-Reduce-Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 1) Avoid คือ การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ 
ที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกําจัด การงดใช้ของที่ไม่จําเป็นหรือของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 2) Reduce คือ  
การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 3) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด  
โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซ้ําโดยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ เช่น การนํานํ้าเสียที่ผ่านกระบวนการ
และบําบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ในการรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้
บริษัทผู้จําหน่ายนํากลับ ไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น และ 4) Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่
สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการรีไซเคิล 
การกําหนด ให้มีการคัดแยกของเสียจากโครงการ เป็นต้น  
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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
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บ
ที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อ
ให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งน้ีโครงการจะแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับชนิด ปริมาณ และช่ือผู้บําบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีกําจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดทําเอกสารกํากับการขนส่งให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกําจัดก่อนที่จะนําของเสีย
ออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบในระดับตํ่า 

5.12 ผลการศึกษาด้านเกษตรกรรม  

ประเด็นผลกระทบต่อเกษตรกรรมเป็นหัวข้อกังวลต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นในขั้นตอนต่าง ๆ (อ้างอิงหัวข้อที่ 4) ทั้งน้ีคณะผู้ศึกษาได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดและข้อมูล
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
ทิ้งที่ติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) จํานวน 2 บ่อ 
ได้แก่ บ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) ขนาดความจุ 1,500 ลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล จะรับนํ้าทิ้งจากนํ้าฝนปนเป้ือนชะพ้ืนที่ลานกองข้ีเถ้า พ้ืนที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง และลานกองชานอ้อย และบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) 
ขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรับนํ้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตนํ้าประปา/นํ้าอ่อน นํ้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น และน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้า หากพบว่านํ้าทิ้งมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้า
ทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งนํ้าทิ้งดังกล่าวจะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding pond) 
ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปรดนํ้า
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ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ  
ที่กําหนดค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (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 สําหรับนํ้าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง จะออกแบบ
ระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบชีวภาพ ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก วางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม มี
ความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย ประมาณ 2,693 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะก่อนถูกส่ง
มายังบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 3 (Inspection pond No.3) ขนาดความจุ 6,400 ลูกบาศก์เมตร ผ่าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ ได้แก่ ค่าบีโอดี (BOD) หากพบว่านํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานกําหนด ค่าบีโอดี (BOD) ตํ่ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Holding 
pond) ขนาดความจุ ประมาณ 187,000 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาในการกักเก็บ 60 วัน ก่อนนํานํ้าทิ้งไปรด
นํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่
กําหนด 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 

  สําหรับมลพิษหลักที่อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรรม คือ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากปล่องระบาย
ของหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ ทั้งน้ี ก๊าซดังกล่าวอาจมีผลกระทบท้ังในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความ
เข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหน่ึงและมีการสัมผัสที่มากพอ อาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากน้ี 
ก๊าซดังกล่าวอาจทําปฏิกิริยากับความช้ืนในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งทําให้นํ้าฝนมีสภาพเป็นกรด 
หากมีก๊าซข้างต้นในปริมาณสูงถึงระดับหน่ึง อาจทําให้นํ้าฝนมีสภาพความเป็นกรดมากและมีผลกระทบต่อ 
พืชได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโครงการจะรับไอนํ้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จึงไม่มี
ผลกระทบจากแหล่งกําเนิดมลพิษจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงแต่อย่างใด ประกอบกับจากกระบวนผลิตมีกาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการทํานํ้าอ้อยใส โครงการจะแจกจ่ายแก่
ชาวไร่เพ่ือนําไปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน นอกจากน้ี โครงการจะจัดให้มีนักวิชาการเกษตร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
วัตถุดิบลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรก่อนนําไปใช้ในการดําเนินการเพาะปลูกอ้อย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและการเผาอ้อย พร้อมทั้งสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
เช่น รถตัดอ้อย เพ่ือมาเป็นทางเลือกหน่ึงใด้แก่เกษตรกร เน่ืองจากโครงการต้องพ่ึงพิงเกษตรกรในการผลิต
วัตถุดิบ (อ้อย) เพ่ือป้อนให้กับโรงงาน 
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5.13 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม  

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ครอบคลุมพ้ืนที่/ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ัง
โครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตปกครองของ 2 จังหวัด 3 อําเภอ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล
ตําบลโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า องค์การบริหารส่วนตําบลข้ีเหล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนสูง อําเภอปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
การศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ดําเนินการควบคู่กับการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการสํารวจรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่
ศึกษา รวมทั้งการจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อมูลรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ
โครงการ    

การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ – สังคม เป็นการพิจารณาด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต และคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลัก โดยนําข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการรวบรวม ข้อมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็นระดับตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจากการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการดําเนินกิจการ   ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดําเนินการ มาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เพ่ือให้
การประเมินผลกระทบมีความครบถ้วน ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน การประเมิน
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และด้านสังคม วิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

(1) ระยะก่อสร้าง 

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

ข้อมูลจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมระดับครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ค้าขายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 4.3 และเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 23.2 ความต้องการแรงงานสูงสุด 600 
คนต่อวันในระยะก่อสร้าง ทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น ประมาณ 210,600 
บาทต่อวัน หรือประมาณ 83,397,600 บาท ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 18 เดือน (คิดจากอัตรา
ค่าแรงขึ้นตํ่า 315 บาทต่อวัน: ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ฉบับที่ 9 เมื่อ 1 
เมษายน 2561) ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีอาชีพค้าขายมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภค (จาก
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แรงงานต่างถิ่นที่โครงการรับเข้ามาเน่ืองจากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรือเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะด้าน) 
และจากความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นของแรงงานในพ้ืนที่  ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ
อุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์สําหรับการก่อสร้าง ที่โครงการให้ความสําคัญกับการจัดซื้อจากแหล่งจําหน่ายใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ทําให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น ในรูปของการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างในท้องถิ่น และการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่านร้านค้า ร้านอาหาร   

(2) ระยะดําเนินการ  

ในช่วงดําเนินการโครงการฯ มีความต้องการแรงงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน  
ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการจ้างงานในตําแหน่งต่างๆ สูงสุดประมาณ 373 คน (ในช่วงฤดูหีบอ้อย) ละสูงสุด  
240 คน ในช่วงปิดหีบ ซึ่งโครงการจะพิจารณารับ/จ้างพนักงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรกตามนโยบายของ
โครงการ ด้านการสร้างงานในพ้ืนที่และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งข้อมูลจากการสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือน พบว่า มีครัวเรือนประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เป็นอาชีพหลัก ร้อยละ 
1.8 และเป็นอาชีพเสริมร้อยละ 0.4 ตามลําดับ ดังน้ันการดําเนินการโครงการจะช่วยให้กลุ่มคนเหล่าน้ีมีช่อง
ทางเลือกในการทํางานในชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อเน่ืองถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมผ่านการจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยของพนักงาน นอกจากน้ียังส่งผลให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และนําไปจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ฐานต่างๆ ของท้องถิ่น เข่น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง สถานศึกษา และ
การให้บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น  

2) ผลกระทบด้านประชากร 

(1) ระยะก่อสร้าง  

ในช่วงระยะก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าตาล คาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 600 คน (ดําเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน แม้โครงการมีนโยบาย
หลักในการกําหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานในพื้นที่ก่อนลําดับแรก เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ไม่
ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนงาน
ต่างถิ่น กับคนในชุมชน แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างถิ่น ผู้รับเหมาต้องหา
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทดแทน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตาม
มาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้า
มาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,350 คน ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น ช่วงดําเนินการก่อสร้างเท่าน้ัน  
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(2) ระยะดําเนินการ 

ในระยะดําเนินการของโรงงานผลิตนํ้าตาล มีความต้องการแรงงาน/พนักงานสูงสุด 373 คน 
(ในช่วงฤดูหีบอ้อย) และ สูงสุด 240 คน (ในช่วงปิดหีบ) ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานจากท้องถิ่นที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการเข้าทํางานก่อนเป็นอันดับแรก จึงคาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต่หากแรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ โครงการมีความจําเป็นต้อง
จ้างแรงงานต่างถิ่นเข้ามา ซึ่งแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้
พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยใน
พ้ืนที่ศึกษาเพิ่มสูงสุดประมาณ 1,119 คน อาจทําให้ความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เพ่ิมขึ้น เกิดการ
ขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่โดยรอบที่ต้ังโครงการ  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอของการ
ให้บริการระบบสาธารณูปโภค และการให้บริการด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม โครงการมีนโยบายส่งเสริม
การสร้างงาน สร้างอาชีพภายในชุมชนเป็นหลัก การรับแรงงานต่างถิ่น จะดําเนินการเฉพาะกรณีแรงงานใน
พ้ืนที่ไม่เพียงพอเท่าน้ัน อีกทั้งยังมีนโยบายรณรงค์ สร้างแรงจูงใจให้แรงงานต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาทํางานใน
โครงการ ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ท้องถิ่นมีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานได้สอดคล้องกับจํานวนประชากรท่ีอยู่อาศัยจริงในพ้ืนที่  รวมถึงการสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบํารุงท้องถิ่น และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
จึงคาดว่าการดําเนินของโครงการจะส่งผลกระทบด้านประชากรในระดับน้อย  

3) ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิต
ของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นํามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  

(1) ระยะก่อสร้าง 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ต้ังโครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ลักษณะสังคมของชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา เป็นสังคมชนบท ยังคงยึดถือปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนอีสาน แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนนําวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองเข้ามาบ้างเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ อาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 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
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ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 31.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจราจร สําหรับปัญหาด้านสังคมที่ชุมชน
ประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 24.3 และปัญหาลักขโมย 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 
ร้อยละ 32.4 มีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

(2) ระยะดําเนินการ 

ในระยะเปิดดําเนินการโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จะก่อให้เกิดการ
จ้างงานท้ังในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการย้ายถิ่นภายหลังฤดูการผลิตด้านการเกษตร ของคนในพ้ืนที่เพ่ือไป
ทํางานต่างถิ่น ซึ่งเป็นผลดีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้น
ภายในครัวเรือน ซึ่งมีผลต่ออัตราการเกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นมั่วสุม เป็น
ต้น ในทางกลับกันการพัฒนาโครงการอาจมีส่วนให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลัก
ขโมย อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังน้ันโครงการจึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทํางานตามความรู้
ความสามารถที่โรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก เพ่ือลดการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น นอกจากน้ี
โครงการยังได้กําหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมี
ส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว 
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5.14 ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย   

 1) ระยะก่อสร้าง 

 การดําเนินการก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 18 เดือน (ดําเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) โดยโครงการได้กําหนดมาตรการในการบริหารจัดการของผู้รับเหมา 
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และเครื่องจักรที่ใช้ในการดําเนินการ
ต้องมีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งกําหนดเป็นมาตรการใน
ระยะก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของการตรวจสอบเครื่องจักรที่ต้องสอดคล้องกับประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ชนิด และประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างที่
ต้องตรวจรับรองประจําปี การตรวจสอบความปลอดภัยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ ในการก่อสร้างรวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย และเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไข
ให้ผู้ควบคุมตลอดจนการจัดสวัสดิการในพ้ืนที่ก่อสร้างให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ทั้งในส่วนของนํ้าสะอาดสําหรับด่ืม ห้องนํ้าและห้องส้วมตามแบบและ
จํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความ
สะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน และสิ่งจําเป็นในการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาล 

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 เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อ
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดมาตรการของสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และ
ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 
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5.15 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ  

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกเพ่ือให้เห็นถึง 
ความเช่ือมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินโครงการ 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการดําเนินโครงการต่าง ๆ น้ันอาจนํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
กําหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคล ชุมชน สังคมอย่างไร 
เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการทํางาน ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพ่ือหามาตรการ
รองรับที่เหมาะสมท้ังในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะนําไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน 

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การผลิต
นํ้าตาลจากอ้อย เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจาก 
กระบวนการผลิต ได้แก่ กากนํ้าตาล ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง ทั้งน้ี บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด 
มีนโยบายในการขยายกําลังการผลิตและขยายธุรกิจ โดยไปต้ังใหม่ที่ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เน่ืองจากท่ีต้ังโรงงานของบริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ในพ้ืนที่อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
และพื้นที่ใกล้เคียง มีพ้ืนที่จํากัด ซึ่งปัจจุบันโรงงานนํ้าตาลได้รับสิทธ์ิต้ังโรงงานผลิตนํ้าตาลที่กําลังการผลิต 
24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (สอน.) ที่อก 0609/3551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 อย่างไรก็ตาม หนังสือรับรองการต้ังโรงงานผลิตนํ้าตาลฉบับดังกล่าวมิได้หมายความว่าโครงการจะ
สามารถดําเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก่อนและได้รับการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถดําเนินการได้ 

จากข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น โครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนใน
ชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ีได้พิจารณาข้อห่วงกังวลจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
(PP1) รวมถึงข้อห่วงกังวลจากผลการสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือน ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็น
สุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552) 
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นอกจากน้ี บริษัท นํ้าตาลบ้านโป่ง จํากัด ได้ศึกษาและจัดทํา “รายงานผลการศึกษาการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต้ังอยู่ที่ตําบล 
โนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ิมเติม โดยดําเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  
เพียรชนะ และว่าที่ร้อยตรี ดร.พิศดาร แสนชาติ เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ในประเด็นแนวทางการใช้
พ้ืนที่อย่างเหมาะสมในการปลูกอ้อยไม่ให้แย่งพ้ืนที่ปลูกข้าว ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารเคมีในการปลูกอ้อย และประเด็นความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุการจราจร
ขนส่ง รายละเอียดดังรายงานแนบ ทั้งน้ี บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด จะนําเสนอผลการศึกษาใน
กรอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

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

1)  การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) : เป็น
การประเมินความเส่ียงที่แสดงผลในเชิงตัวเลข โดยพิจารณาจากปริมาณสิ่งคุกคามและโอกาสในการได้รับ
สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพตามวิถีการรับสัมผัส แล้วจึงคํานวณค่าความเสี่ยงตามลักษณะอันตรายของสิ่งคุกคาม 
โดยวิธีการคํานวณความเสี่ยงเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 

1.1)   การคํานวณค่าความเสี่ยงของสารท่ีไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง : เป็นการคํานวณค่าความเสี่ยงใน
รูป 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) ให้ใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

    นอกจากน้ี ในกรณีของการได้รับสัมผัสสารเคมีที่มีโอกาสการได้รับมากกว่า 1 ทาง 
(Route of Exposure) หรือกรณีที่มีงานวิจัยสนับสนุนในลักษณะการเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นหากได้รับสารเคมีมากกว่า 2 ชนิด ในเวลาเดียวกัน จะต้องนําผลของสัดส่วนความเสี่ยงของการเกิด 
ผลกระทบในแต่ละทางหรือแต่ละสารเคมีมารวมกัน เพ่ือประเมินสัดส่วนความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI) 
ดังน้ี 

HI  =  HQ1 + HQ2 + HQ3+…HQn 

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

  HI   =  สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบรวม 
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การแปลผลค่า HQ หรือ HI ดังน้ี 

กรณีที่ 1 : ค่า HQ, HI > 1 หมายถึง ปริมาณสารเคมี/มลพิษทีร่่างกายได้รับโดยเฉลี่ยอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 

กรณีที่ 2 : ค่า HQ, HI ≤1  หมายถึง  อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจากการได้รับสารเคมี  
มลพิษอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

1.2)   การคํานวณค่าความเส่ียงของสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง : เป็นการคํานวณค่าความเสี่ยง 
ในรูป Cancer risk คํานวณได้จากสมการ ดังน้ี 

Cancer Risk (Inh) = IUR × EC 

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

Exposure Concentration (EC)  =  ค่าความเข้มขน้ของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่
รับสัมผสัทางการหายใจ (มคก./ลบ.ม.) 

การประเมินความเสี่ยงรวม 

Total Cancer Risk   = ผลรวมของ Cancer Risk จากการรับสัมผัสช่องทางได้รับ
สารช่องทางเดียว 

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

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

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

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

2)  ผลการประเมินผลกระทบทางสขุภาพเชิงปริมาณ 

2.1)  ระยะก่อสร้าง 

 กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลให้เกิดผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยฝุ่นละอองขนาดใหญ่
ประมาณ ร้อยละ 99 มักจะถูกกรองบริเวณโพรงจมูก แล้วถูกร่างกายขับออก โดยการไอ หรือจาม หรือปะปน
มากับนํ้ามูก ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในทางเดินหายใจในส่วนที่ลึกได้ สําหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถ
เข้าสู่ทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กมากๆ จะสามารถเข้าไปได้ถึงระดับถุงลมได้ซึ่งฝุ่นละออง
ก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ ประสิทธิภาพในการทํางานของปอดลดลง และเพ่ิมความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
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 ผลการคํานวณค่าความเสี่ยงจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองรวม (TSP) Hazard quotient 
(HQ) ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 5.15-1 พบว่า สัดส่วนความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม พิจารณาอ้างอิงความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม โดยใช้ระดับอ้างอิงกรณี
เฉียบพลัน (24 ช่ัวโมง) และค่าระดับอ้างอิงในกรณีเร้ือรัง (1 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป โดยพิจารณา 
ผลการประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่า บริเวณจุดสังเกตหลัก  
มีค่าความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลันอยู่ระหว่าง 0.3395-0.3417 และความเสี่ยงของการ
เกิดผลกระทบกรณีเรื้อรังมีค่าระหว่าง 0.0000-0.0005 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับ
ตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ<1)  

ตารางที่ 5.15-1 สัดส่วนความเสี่ยง 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. บ้านฮองแฮ่ 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/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
     2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษ หรือ      
                            ปริมาณสารท่ีรับเข้าร่างกายหรือมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2562 

2.2)  ระยะดําเนินการ 

 เมื่อพิจารณาแหล่งกําเนิดมลพิษหลักทางอากาศของโครงการ พบว่า โครงการโรงงาน
นํ้าตาลไม่มีแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย (Point Source) เน่ืองจากโครงการจะรับไอนํ้า
และไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน จึงไม่มีผลกระทบจากแหล่งกําเนิดมลพิษจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิง แต่จะมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่มาจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย และรถบรรทุกอ้อยที่ว่ิงเข้า-ออก
ภายในพ้ืนที่โครงการต้ังแต่ทางเข้าโครงการถึงพ้ืนที่ลานจอด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาได้นําเข้าข้อมูล
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าชีวมวลมาประเมินผลกระทบร่วมกับโรงนํ้าตาล ซึ่งมลพิษหลัก
ที่เกิดขึ้น คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  
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 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศท่ี 1 ปี 
(ฝุ่นละอองรวม ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ในระยะดําเนินการของโครงการ
แสดงดังตารางที่ 5.12-2 พบว่า ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจกรณีเรื้อรัง 
(1 ปี) ในช่วงหีบอ้อย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0131-0.0581 และในช่วงปิดหีบ (ช่วงขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวล)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0033-0.0130 ซึ่งสรุปได้ว่าการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HI<1) 

ตารางที่ 5.15-2 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) ต่อระบบทางเดินหายใจ เน่ืองจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ 
  โดยการรับสมัผัสมลพิษที ่1 ปี 

รายละเอียด 
ค่าความเสี่ยงรวม (HI) 1/ ท่ี 1 ปี 

ช่วงหีบอ้อย  
(เดือนธันวาคม-มีนาคม) 

ช่วงปิดหีบ (ขายไฟ)  
(เดือนเมษายน-ตุลาคม) 

จุดสังเกตหลัก 
A1 : วัดสว่างวนาราม (A1) 0.0318 0.0076 
A2 : วัดสว่างอาราม (A2) 0.0192 0.0048 
A3 : วัดบัวขาว (A3) 0.0578 0.0122 
A4 : 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.บ้านน้าํคํา 0.0307 0.0074 
9. วัดตู้แก้วสุวรรณาราม 0.0174 0.0043 
10. วัดราษฎร์บูรณะ 0.0267 0.0066 
11. บ้านดอกรักใหม่ 0.0131 0.0033 
12. บ้านเลิงแก 0.0165 0.0041 
13. วัดบ้านหัวช้าง 0.0205 0.0048 
14. โรงเรียนบ้านเขวาโคก 0.0347 0.0074 
15. วัดบ้านดอนดู่ 0.0408 0.0093 
16. รพ.สต.บ้านหนองส่วย 0.0203 0.0048 

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

2. การประเมินความเสีย่งเชิงคณุภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) : เป็นการศึกษา
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมและมนุษยวิทยา เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูล และ
วิธีการเข้าถึงของข้อมูล ไม่เน้นการเก็บข้อมูลด้วยการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์หรือการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข 
หรือการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล แต่สามารถแสดงมิติของข้อมูล รวมถึงอธิบายลักษณะความเสี่ยงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในเชิงคุณภาพ เช่น ระดับความเสี่ยงมาก ปานกลาง หรือน้อย โดยการใช้ตารางเมตริกซ์แสดง 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) สําหรับการดําเนินการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งขนาดของความเสี่ยงคํานวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของ
การเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Consequences) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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(2.1) เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) โดยการนํา
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพที่ได้มากําหนดในรูปของโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเด็นผลกระทบ 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากข้อมูลในอดีต หรือการคํานวณความน่าจะเป็นที่เคยได้รับโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคาม
จากส่ิงแวดล้อมของคนงานหรือคนในชุมชน จะเป็นการวิเคราะห์บนข้อมูลพ้ืนฐานที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่เคยเกิด
เหตุการณ์ในอดีตของประเทศจากการพัฒนาโครงการหรือเกิดในประเทศต่าง ๆ ที่เคยมีโครงการลักษณะ
ประเภทเดียวกัน สําหรับเง่ือนไขในการวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) 
สําหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถระบุปริมาณการรับสัมผัสได้ แสดงดังตารางที่ 5.12-3 

ตารางที่ 5.15-3 เกณฑ์ของโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) สําหรับปัจจัยอ่ืน ๆ  
                     ที่ไมส่ามารถระบุปริมาณการรับสัมผสัได้ 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence Rating) 

นิยาม 

1 
(น้อยมาก) 

ไม่มีโอกาสเกิด 

2 
(น้อย) 

มีความเป็นไปได้น้อย มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีเชื่อถือได้ หรือมี
ข้อมูลแสดงว่ามีแนวโน้มท่ีจะเกิดแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ หรือเป็นการคาดการณ์
จากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ พ้ืนท่ีมีความสามารถรองรับ  

3 
(ปานกลาง) 

มีความเป็นไปได้ปานกลาง หรือมีสถิติจากข้อมูลท่ีมีอยู่สนับสนุนการคาดการณ์
ความเป็นไปได้ ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ หรือมาตรการท่ีมีอยู่
ไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ หรือเป็นข้อกังวลและข้อห่วงใยของผู้มีส่วนได้เสีย 

4 
(สูง) 

เกิดเหตุการณ์แน่นอน ความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ และไม่ 
สามารถหาหน่วยงานอ่ืนดําเนินการได้ เป็นข้อห่วงกังวล ไม่มีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ หรือมาตรการท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ 

5 
(สูงมาก) 

เกิดเหตุการณ์แน่นอน และมีแนวโน้มเพ่ิมปัญหาท่ีมีอยู่เดิม ความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ และไม่สามารถหาหน่วยงานอ่ืนดําเนินการได้ เป็นข้อ
ห่วงกังวลมาก 

ที่มา : ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย, 2552 

(2.2)  เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Consequences) โดยการวิเคราะห์
ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นกับคนงานหรือคนในชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก
โครงการ การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น จะพิจารณาบนสมมุติฐานที่เกิด
ผลกระทบเลวร้ายที่สุด ทั้งน้ีจะใช้เง่ือนไขในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น 
(Consequences) ต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงาน 
แสดงดังตารางที่ 5.15-4    
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ตารางที่ 5.15-4 เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่ เกิดตามมา (Consequences) ต่อสุขภาพ 
ผลกระทบต่อจิตใจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงาน 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence 

Rating) 
นิยาม 

1 
(น้อยมาก) 

- ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ไม่เกิดการเจ็บป่วยในชุมชน/สิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคไม่มี
อันตรายต่อสุขภาพ 

- ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจ 
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน 
- ไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2 
(น้อย) 

- เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย/สิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคส่งผลทําให้เกิดโรคเพียง
เล็กน้อย (เช่น ระคายเคืองผิวหนัง) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจเล็กน้อย ก่อให้เกิดความรําคาญ หรือวิตกกังวลเล็กน้อย 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมแก้ไขได้/ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก

หรือไม่เสียหายเลย/มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานเล็กน้อย 
- เกิดผลกระทบต่อการทํางานหรือการดําเนินกิจวัตรประจําวัน หรือมีการใช้ระบบ

สาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  
3 

(ปานกลาง) 
- เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยปานกลาง/สิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคสามารถทําให้เกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพในระดับท่ีไม่รุนแรงหรือสามารถหายได้ (เช่น อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย 
เสียงดังรบกวน อันตรายจากท่าทางของการทํางาน) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความรําคาญหรือวิตกกังวลมาก และนําไปสู่อาการเครียด 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับปานกลางสามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น/ทรัพย์สิน

เสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตต่อไปได้/มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน
และแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น  

- ส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือการดําเนินกิจวัตรประจําวันต่อประชาชนวัยทํางาน และ
กลุ่มเสี่ยง (วัยพ่ึงพิง เช่น เด็ก คนชรา และคนพิการ เป็นต้น) (การเดินทาง การเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข ความเพียงพอของระบบไฟฟ้า/ประปา) หรือมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ยังคงมีความพร้อมด้านพ้ืนฐานและมีศักยภาพในการรองรับหรือ
ให้บริการได้อย่างเพียงพอ หรือกรณีไม่มีศักยภาพในการรองรับแต่มีการกําหนดมาตรการ
ในการลดผลกระทบ 

4 
(สูง) 

- ทําให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างถาวร/สิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคสามารถส่งผลกระทบท่ีรุนแรงทําให้
เกิดการสูญเสียหรือเกิดการตายในกลุ่มคนงานและกลุ่มเสี่ยงท่ีอยู่ในชุมชน (เช่น กรด-ด่าง
ในห้องปฏิบัติการ สารเคมีท่ีสามารถก่อให้เกิดมะเร็ง) 

- มีผลต่อสภาพจิตใจ ก่อให้เกิดความรําคาญหรือวิตกกังวลมาก มีอาการเครียด และมีการ
ร้องเรียน 

- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข/ทรัพย์สินเสียหายมากและต้อง
หยุดการผลิตในบางส่วน/มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข 

- ส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือกิจวัตรประจําวันเป็นเวลาต่อเนื่องและยาวนาน และมี
ความรุนแรงของระดับความเข้มข้นท่ีรับสัมผัส หรือมีการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี 
และมาตรการท่ีมีอยู่ไม่ครอบคลุมในการลดผลกระทบ 
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ตารางที่ 5.15-4 (ต่อ) เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Consequences) ต่อสุขภาพ  
 ผลกระทบต่อจิตใจ สิ่งแวดลอ้ม และความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงาน 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence 

Rating) 
นิยาม 

5 
(สูงมาก) 

- ทําให้เกิดผลกระทบทวีคูณความรุนแรง (กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง)/ 
สิ่งท่ีก่อให้เกิดโรคเป็นสาเหตุทําให้เกิดผลกระทบท่ีเพ่ิมข้ึน (เช่น สารเคมีมีความเป็นพิษ
และทําให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะท่ีอยู่ปนเปื้อนในอากาศ ดิน และน้ํา เช่น H2S โลหะ
หนัก สารเคมีฆ่าแมลง) 

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

ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตท้ังหมด/มีผลกระทบต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง 
หรือหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาดําเนินการแก้ไข 

- ส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือกิจวัตรประจําวันเป็นเวลานาน กลุ่มประชาชนได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้าง หรือมีการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี และไม่ได้กําหนด
มาตรการในการลดผลกระทบ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 

ที่มา : ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย, 2552 

(2.3)  การจัดลําดับความสําคัญหรือระดับนัยสําคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก Health Risk Matrix โดยนําค่าการจัดระดับการได้รับสัมผัสหรือค่าคะแนนโอกาสในการได้รับ
สัมผัส มาพิจารณากับค่าคะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ ตามตารางเมตริกซ์ระดับความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) ซึ่งระดับความเสี่ยง คือ จุดตัดระหว่างแนวตั้งและแนวนอน แสดงดัง
ตารางที่ 5.15-5 ในการจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบต่อสุขภาพโดยตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ แบ่งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก 
เพ่ือนําไปสู่การดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ แสดงดังตารางที่ 5.15-6 

ตารางที่ 5.15-5 ตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 
ความรุนเเรงของผลท่ีจะเกิดตามมา 

(Severity of consequence) 
โอกาสของการเกิด (Likelihood) 

ระดับผลกระทบ 
(Consequence Rating)

อันตรายต่อสุขภาพ 
(Health Harm) 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง 
(4) 

สูงมาก 
(5) 

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

ที่มา : แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย, 2552 
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ตารางที่ 5.15-6 ตารางจัดลําดับความสําคัญของผลaกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ค่า 

คะแนน 
นิยาม 

ตํ่า 
 

1-3 ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพ่ิมอัตราป่วย/ตาย ไม่มีผลต่องบประมาณ ไม่มี
ผลต่อการผลิต ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ปานกลาง 
 

4-9 ไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม อาจพิจารณาปรับปรุง
มาตรการท่ีมีอยู่เดิมให้เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ถ้าจําเป็นต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวัง ท้ังนี้ พิจารณาความจําเป็นและความเป็นไปได้ร่วมกัน 

สูง 
 
 

10-16 เพ่ิมอัตราป่วย มีการบาดเจ็บ อาจมีผลต่องบประมาณ ต้องมีการติดตามตรวจสอบว่ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิมเพียงพอและเหมาะสม ถ้าจําเป็นอาจมีการ
เพ่ิมมาตรการ หรือมีการปรับปรุงมาตรการท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

สูงมาก 17-25 มีผลต่อสถานะสุขภาพในวงกว้าง มีการเสียชีวิต ต้องการงบประมาณเพ่ิม ต้องมีการเพ่ิม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน 

ที่มา :  แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย, 2552 

3.  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ   

 ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพของโครงการ โดยใช้ตารางเมตริกซ์ประเมิน 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) ซึ่งขนาดของ 
ความเสี่ยงคํานวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Consequences) โดยประเมินผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญต่อประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ ต้ัง
โครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ แสดงดังตารางที่ 5.15-7 และตารางที่ 5.15-8 
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ตารางที่ 5.15-7 การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้าง 

ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
1. กิจกรรมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นที่ และกิจกรรมการก่อสร้าง 
- ระดับเสียงจากการทํางานของ
เครื่องจักร 

น้อย (2) 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างรวมกับเสียงจากการ
ตรวจวัดบริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากพื้นที่
โครงการประมาณ 610 เมตร พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผลให้ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณวัดสําโรง บ้านส้มโฮงเปลี่ยนแปลงจากเดิม 54.4 เดซิเบลเอ 
เป็น 59.2 เดซิเบลเอ หรือเพิ่มขึ้น 4.8 เดซิเบลเอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.6 ของค่า
มาตรฐาน (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไม่ให้เกิน70 เดซิเบลเอ) นอกจากนี้ กิจกรรมการ
ก่อสร้างจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป 
ดังนั้น จึงคาดว่าโอกาสในการได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวนของชุมชนจากกิจกรรม
การก่อสร้างอยู่ในระดับน้อย 

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

ปานกลาง 
(2x3 = 6) 

2. การเพิ่มขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง 
- ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชนเกิด
การรบกวน 

ปานกลาง (3) 
เมื่อพิจารณาจํานวนคนงานก่อสร้างสูงสุด (ดําเนินการก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) 
ประมาณ 600 คน ที่อาจเข้ามาภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่
อยู่ใกล้เคียง และอาจมีโอกาสเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด และปัญหา
สังคมอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายหลักในการกําหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงาน
ในพื้นที่ก่อนลําดับแรก เพื่อป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชุมชน อย่างไรก็ตามในงานบางประเภทต้องการแรงงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน
ในระดับวิชาชีพ จึงอาจมีการจ้างแรงงานจากที่อื่นในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น 
การเข้ามาของคนงานก่อสร้างในพื้นที่อาจมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาส่วนหนึ่ง จึงคาดว่าโอกาส
ในการเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง (3) 
การเพิ่มขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง อาจ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
อาจมีการได้รับอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต 
หรือปัญหาด้านสังคมอื่นๆ ตามมา แต่เนื่องจากคนงาน
ก่อสร้างที่เข้ามาทํางานก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 
18 เดือน ประกอบกับ โครงการกําหนดให้ผู้รับเหมา
พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นสําคัญ เพื่อลดการ
ย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาในพื้นที่จึงกําหนด ให้ระดับ
ความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง 
(3x3 = 9) 
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ตารางที่ 5.12-8 การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดําเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

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

สูง (4) 
การเก็บเกี่ยวอ้อยสามารถทําได้ 2 วิธี ได้แก่ การตัดอ้อยสด และการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว 
หรือที่เรียกกันว่า “อ้อยไฟไหม้” ซึ่งจากรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาล
ทั่วประเทศ ประจําปีการผลิต 2561/2562 ของสํานักบริหารอ้อยและน้ําตาลทราย พบว่า 
มีสัดส่วนอ้อยไฟไหมทั้งหมด ร้อยละ 61.11 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ซึ่งลดลงจาก
ปีการผลิต 2560/2561 เท่ากับร้อยละ 5.17 (ฤดูการผลิตปี 2560/2561 มีสัดส่วนอ้อย
ไฟไหม้ร้อยละ 66.28 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด) การตัดอ้อยไฟไหม้นอกจากจะมีผล
ทําให้อ้อยเกิดการสูญเสียน้ําหนักและคุณภาพความหวานแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เกิดการเผาอ้อย อาจเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงานตัดอ้อยและปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง จึงคาดว่าโอกาสในการได้รับผลกระทบจาก
ฝุ่นละอองและเขม่าควันของชุมชนอยู่ในระดับสูง 

ปานกลาง (3) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศอาจทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจ  และอาจก่อให้ เกิดโรค อื่น  ๆ 
นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดความรําคาญจากฝุ่นละออง/
เขม่าควันที่ปลิวไปตกตามบ้านเรือน/สิ่งปลูกสร้าง
ทําให้ปนเปื้อน รวมทั้งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
บริเวณเส้นทางการขนส่ง ดังนั้นจึงกําหนดให้ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
 

สูง 
(4x3 = 12) 

1.2 กิจกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
- สารเคมีกําจัดแมลง/วัชพืช ปานกลาง (3) 

ในขั้นตอนการปลูกอ้อยมีศัตรูพืชที่สําคัญ คือ วัชพืชในไร่อ้อย และโรคและแมลงศัตรูอ้อย ซึ่ง
จากข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า มีข้อห่วงกังวลเรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ในการปลูกอ้อย อย่างไรก็ตาม โครงการได้กําหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรและแรงงานคนในการกําจัดและ
ควบคุมวัชพืช โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม วิธีการเตรียมดิน วิธีการปลูก 
และการกําจัดวัชพืชโดยใช้คราดสปริงหรือหนวดกุ้งการใช้เครื่องพรวนวัชพืชฝังปุ๋ย การใช้รถ
แทรกเตอร์ไถพรวน เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนครั้งแรกสูงมากกับเครื่องจักร/
เครื่องมือ แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้งาน และปริมาณงานที่ได้แล้ว ถือว่าเป็นการกําจัด
วัชพืชที่มีต้นทุนต่ํา อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายและ
ค่าใช้จ่ายน้อย จึงมีโอกาสที่จะมีการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อย 

สูง (4) 
การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการ
แสดงเฉียบพลันมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนรุนแรงถึง
แก่ชีวิต ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้น ความเป็นพิษ 
และปริมาณที่ได้รับ เช่น เกิดการระคายเคือง
ระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตาที่สัมผัส 
เกิดแผลพุผอง เซลล์ เนื้อเยื่อของผิวหนังตาย 
ตาบวมแดงและเกิดการอักเสบ ทําให้ประสิทธิภาพ
ในการมองเห็นลดลง และหากมีการกลืนกินจะ
เป็นพิษต่อบริเวณลําคอ หายใจไม่สะดวก เนื่องจาก 

สูง 
(4x3 = 12) 
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ตารางที่ 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดําเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
1.2 กิจกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (ต่อ) 
  ปอดทํางานไม่ได้ตามปกติ อาจถึงขั้นล้มเหลวได้ 

ส่วนอาการเรื้อรัง สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะสะสม
ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายทําให้ส่วนอาการเรื้อรัง 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะสะสมในระบบต่าง ๆ 
ของร่างกายทําให้เกิดความผิดปกติและโรคต่าง ๆ 
เช่น มะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นจึงกําหนดให้ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับสูง 

 

2. การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) สารเคมี ของเสีย ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ รวมถึงการเดินทางของพนักงาน 
2.1 อุบัติเหตุจากการคมนาคม
ขนส่ง 

ปานกลาง (3) 
     เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรส่วนใหญ่มาจากปัจจัยหลัก 
3 ประการ ได้แก่ ผู้ขับขี่ ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม และจากข้อมูลรายงานการ
วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มูลเหตุ
สันนิษฐานหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกําหนด ร้อยละ 70.78 รองลงมา 
คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 8.78 และหลับใน ร้อยละ 6.04 ตามลําดับ  

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

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

สูง  
(3x4 = 12) 



 

-184- 

ตารางที่ 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดําเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
2.2 ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
การคมนาคมไม่สะดวก 

สูง (4) 
     จากผลการประเมินผลกระทบต่อสภาพจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 202, 214, 
219, 2040, 2269 และ 2392 ในช่วงเวลาเร่งด่วน พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นภายหลัง
เริ่มเปิดดําเนินโครงการปี พ.ศ. 2564 (กรณี ที่มีกําลังการผลิตสูงสุด 24,000 ตัน/วัน) 
ไม่ทําให้สภาพจราจรในบริเวณเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่ํา 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ   
     สภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 202 หลักกิโลเมตรที่ 145+122 (ลําพังชู-ห้วยลําเตา) 
และหลักกิโลเมตรที่ 180+122 (ห้วยลําเตา-เกษตรวิสัย) พบว่า ภายหลังเริ่มเปิดดําเนิน
โครงการมีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลง เป็นระดับ B คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่
ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย  
     สําหรับสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 214 หลักกิโลเมตรที่ 63+153 (ร้อยเอ็ด-
จตุรพักตรพิมาน) พบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการไม่ทําให้
สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C 
ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดมาก 
    อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความสามารถของถนนจะรองรับได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม
มากนัก แต่เนื่องจากมีจํานวนรถยนต์/รถบรรทุกเพิ่มขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิต เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง กรณีที่
รถบรรทุกขนาดใหญ่จํานวนมากสัญจรผ่านชุมชนอาจก่อให้เกิดการแย่งผิวจราจรและเกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดตามแยกต่างๆ ที่จะเข้าสู่โครงการและเกิดความวิตกในการใช้เส้นทาง 
จึงคาดว่าโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับสูง 

ปานกลาง (3) 
(การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) สารเคมี ของเสีย 
ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้ รวมถึงการเดินทาง
ของพนักงานของโครงการ อาจทําให้เกิดปัญหา
การจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่สะดวก และอาจ
เพิ่มความวิตกกังวล หรือส่งผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจําวันของประชาชนโดยรอบโครงการ
รวมทั้งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง โดยเฉพาะ
ในช่วงเปิดหีบอ้อยที่ต้องมีการลําเลียงอ้อยจากไร่
เข้าสู่ พื้นที่โรงงานทําให้ปริมาณการ จราจรบน
เส้นทางที่มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางที่ผ่านโรงงาน
มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่
เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ 
18 ล้อ เป็นต้น ทําให้การใช้พื้นผิวจราจรมีความ
หนาแน่นเกิดปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม
ไม่สะดวก ดังนั้นระดับความรุนแรงของผลกระทบ
จึงอยู่ในระดับปานกลาง 

สูง 
(4x3 = 12) 
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ตารางที่ 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดําเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
3. แหล่งกําเนิดเสียงจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
ระ ดับ เสี ย งจาก เค รื่อ งจั ก ร ใน
กระบวนการผลิต ได้แก่  
- บริเวณแผนกลูก   
  หีบเชรดเตอร์  
- แผนกลูกหีบชุดที่ 5  
- แผนกหม้อปั่นดิบ 

น้อย (2) 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะดําเนินการ พบว่า ภายหลัง
เปิดดําเนินโครงการระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ชุมชนบ้านส้ม
โฮง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 610 เมตร มีค่าระดับ
เสียงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 54.4 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนจึงอยู่ในระดับน้อย 

ปานกลาง (3) 
การได้รับสัมผัสเสียงดังเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนด 
อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
ชั่วคราวหรือถาวร รวมทั้งส่งผลต่อการรบกวนการ
ติดต่อสื่อสาร เกิดความหงุดหงิด รําคาญต่อการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ระดับความรุนแรงจากการประเมินเสียงรบกวน 
บริเวณพื้นที่อ่อนไหว ชุมชนบ้านส้มโฮง พบว่า 
ระดับเสียงรบกวนช่วงกลางวัน อยู่ระหว่าง (-11.1) 
ถึง 6.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงรบกวนช่วง
กลางคืน อยู่ระหว่าง (-3.3) ถึง 9.3 เดซิเบลเอ 
ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า ระดับเสียงรบกวนทั้ง
ในช่วงกลางวันและกลางคืนมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง 
ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งได้กําหนดค่าระดับเสียง
รบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ ดังนั้นจึงกําหนด 
ให้ระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ปานกลาง 
(2x3 = 6) 
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ตารางที่ 5.15-8 (ต่อ) การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพในระยะดําเนินการ 

ปัญหาสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) 

อัตราสัมผัส/โอกาสที่จะสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ

ผลกระทบ 
4. การจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 
- ป ริม าณ น้ํ า เสี ย /น้ํ า ทิ้ งจ าก
กระบวนการผลิตของโครงการ 

ปานกลาง (3) 
     เนื่องจากโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้ามีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน ซึ่งรวมถึง
ระบบบําบัดน้ําเสียด้วย ทั้งนี้ น้ําเสีย/น้ําทิ้งที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการของโครงการ 
แบ่งออกเป็น  
     1)  น้ําเสียที่เกิดจากโรงงานผลิตน้ําตาล ได้แก่ น้ําเสียจากห้องน้ําชาวไร่/อาคาร
สํานักงาน/โรงอาหาร น้ําเสียในแผนกต่าง ๆ ในโรงงานผลิตน้ําตาล น้ําเสียจากการล้างอื่น ๆ 
น้ําเสียจากการล้างหม้อต้ม หม้อเคี่ยว และน้ําเสียจากระบบหล่อเย็นเครื่องจักร  
     2)  น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่ น้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองเถ้า น้ําฝน
ปนเปื้อนชะ ลานกองชานอ้อย น้ําทิ้งจากระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ํา น้ําระบายทิ้งจากหอ
หล่อเย็น น้ําเสียจากแผนกต่างๆ ในโรงไฟฟ้า น้ําทิ้งจากระบบผลิตน้ําใส และน้ําล้างเรซิน 
      ทั้งนี้ โครงการจะจัดการน้ําเสียตามลักษณะของน้ําเสียในแต่ละแหล่งกําเนิด โดย
โครงการกําหนดให้คุณภาพน้ําทิ้งภายหลังผ่านการบําบัดจะต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงการจะนําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด
แล้วจากบ่อพักน้ําทิ้งกลับไปใช้ประโยชนเ์พื่อนําไปรดน้ําต้นไม้/สนามหญ้าภายในพื้นที่สีเขียว 
ฉีดพรมชานอ้อย และฉีดพรมขี้เถ้า เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการระบายน้ํา
ทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน
และน้ําผิวดิน โครงการกําหนดให้มีการรองก้นบ่อและขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุ
อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพื่อป้องกันการรั่วโดยกําหนดให้มีการออกแบบขอบบ่อบําบัด
น้ําเสียต่าง ๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) อีกทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ผลกระทบ โครงการกําหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) เพื่อเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนของมลพิษลงสู่น้ําใต้ดินซึ่งการกําหนดจุดติดตามตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทาง
การไหลของน้ําผิวดิน ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ปานกลาง (3) 
หากเกิดการปนเปื้ อนของน้ํ า เสีย/น้ํ า ทิ้ งจาก
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําในแหล่ง
น้ําในพื้นที่จนไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
ซึ่งหากมีการใช้น้ําที่มีการปนเปื้อนอาจก่อให้เกิด
อาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร และโรค
อื่น ๆ ดังนั้นจึงกําหนดให้ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
(3x3 = 9) 
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ทั้งน้ี ผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โครงการได้กําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ิมเติม เพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี จะเสนอมาตรการท่ีจะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะดําเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ทันท่วงที  

6.1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ โดยได้นําเสนอไว้ในตารางท่ี 6.1-1 และ
ตารางที่ 6.1-2 ตามลําดับ 

6.2 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อมดังข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สําคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการนํามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางที่ 6.2-1 และตารางที่ 6.2-2 
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ตารางที่ 6.1-1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  ขั้นตอนก่อนการ  

 ก่อสร้าง 
1) โครงการต้องตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่า

ด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ  
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื้นที่ตั้งโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

2. ทรัพยากรดิน 1) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดชั้นดินให้แน่น 
ราบเรียบป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณ
ภายนอกโครงการโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 2) ดาดคอนกรีต ปลูกหญ้าคลุม หรือบดอัดดินให้แน่นบริเวณพื้นที่โครงการ แนวริม
คลอง หรือทางน้ําเพื่อป้องกันการเกิดการทับถมของตะกอนโครงการที่มีการกัด
เซาะของน้ําได้ง่าย เช่น ทางน้ําไหลบ่าที่ผ่านพื้นที่ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 3) จัดทํารางระบายน้ําและบ่อตกตะกอนเพื่อระบายน้ําฝนและป้องกันดินตกตะกอน
ไหลลงสู่แหล่งน้ํา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 4) กําหนดแนวอาคารให้มีระยะถอยร่นห่างจากถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ 
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับ ที่  55 (พ .ศ . 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจากถนนหรือทางสาธารณประโยชน์
มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร โครงการกําหนดให้มีการร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3 เมตร 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

3. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพื้นที่ที่มี
กิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้นช่วงที่มี
ฝนตก 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

2) ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินเศษหิน
และทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน (โคร) 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

3) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของแต่
ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. คุณภาพอากาศ 
    (ต่อ) 

4) ห้ามเผาทําลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
5) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิด
อุบัติเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสําหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้
เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

8) ทําความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
9) ในฤดูฝนให้ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) หรือ
ครอบหูลดเสียง (ear muffs) เป็นต้น  สําหรับคนงานก่อสร้างในระหว่าง
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

3) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของแต่
ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มี
ระดับเสียงดังตามการจําแนกพื้นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการก่อนการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

6) กําหนดแผนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดัง
ทํางานในเวลาพร้อมกัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

  -    
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. เสียง (ต่อ) 7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะชุมชนอย่างสม่ําเสมอตอลดระยะเวลา

ก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการพร้อมทั้งหาแนวทางในการกําหนดมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

8) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มี
ระดับเสียงดังตามการจําแนกพื้นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

9) จัดทํารั้วชั่วคราวรอบอาณาเขตก่อสร้างเพื่อลดระดับเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
 10)ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง

โครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันและตลอดระยะที ่มี
กิจกรรมทําให้เกิดเสียงดัง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

5. คุณภาพน้ํา 1) กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ําใช้สําหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 2) กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 3) จัดหาห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจํานวนคนงาน
ก่อสร้างก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 4) กําหนดให้มีบ่อพักน้ําทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อตกตะกอนดินและทราย
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ หรือนํามาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 5) จัดให้มีพื้นที่สําหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง
และรวบรวมน้ําเสียลงสู่บ่อตกตะกอน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (จํานวน 1 บ่อ) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 6) นําน้ําทิ้งในบ่อตกตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การ
ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการและพื้นที่ก่อสร้าง หรือรดน้ําต้นไม้/พื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

  
 
 

   



-191- 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. ทรัพยากรน้ําใช้  1) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ําใช้สําหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง

เพียงพอ 
- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาภายใต้การกาํกับ 

ของเจ้าของโครงการ 
 2) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน

ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาภายใต้การกาํกับ 

ของเจ้าของโครงการ 
 3) ควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีระบบถังน้ําสํารองที่มีปริมาตร

ความจุเพื่อให้เพียงพอสําหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน  
- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ผู้รับเหมาภายใต้การกาํกับ 

ของเจ้าของโครงการ 
7. ด้านอุทกวิทยาและ

คุณภาพน้ําใต้ดิน 
1) ห้ามสูบน้ําใต้ดินภายในพื้นที่โครงการมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 2) จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-
ออกพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 3) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
 4) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด 
- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 5) กําหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบน้ําหนักการบรรทุกให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายกําหนด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 6) กําหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบํารุงรักษาตลอดอายุการ
ดําเนินการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 7) กําหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 8) กําหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 9) ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการจราจรในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วนบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว เช่น บริเวณโรงเรียน ทางแยกต่าง ๆ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

     



-192- 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. การคมนาคมขนส่ง 
   (ต่อ) 

10) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานงาน
กับตํารวจท้องถิ่นเพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ
ก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 11) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่โครงการ
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับตํารวจทางหลวง 
และตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

9. ระบบระบายน้ํา 
    และป้องกันน้ําท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน้ําชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน้ําถาวร เพื่อ
รวบรวมน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่เข้าสู่บ่อหน่วงน้ําฝนของโรงงานผลิตน้ําตาลต่อไป   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ําฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ําฝน - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
3) กําหนดให้มีบ่อตกตะกอนดินและทรายที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อ

ป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ําเมื่อพบการสะสม - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน้ําเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบการ

จัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ําไหลหรือรางระบายน้ํา 
- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

10. การจัดการของเสีย
 

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

 2) กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนนําไป
จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับมูลฝอยแห้ง (เศษวัสดุ
หรือของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง) ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณานํา
กลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

3) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บขยะ สําหรับมูลฝอยเปียกที่ย่อยสลายได้ เพื่อนําไปทําปุ๋ย 
หมักอินทรีย์ ซึ่งจะนําไปใช้ในแปลงสาธิตปลูกอ้อยหรือพื้นที่สีเขียวของโรงงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

4) จัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  

  ความปลอดภัย 
1) การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมากําหนดให้พิจารณาจากการจัดทําแผนงานด้าน

ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างว่าสอดคล้องตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้างพ.ศ. 2551 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

2) พิจารณาข้อกําหนด/เงื่อนไขด้านความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงการอบรม
ให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานของบริษัทผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค 
ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ  ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2559 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 3) กําหนดให้บริษัทรับเหมาต้องจัดทําแผนงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตาม
ข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลัก
เกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง  
พ.ศ. 2552 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 4) กําหนดให้โครงการ/ผู้รับเหมา จัดทําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 5) กําหนดบริเวณเขตก่อสร้าง โดยทํารั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรงไว้
ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และ
จัดทําป้าย“เขตก่อสร้าง” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน  

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 6) กําหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดทํารั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสม 
และมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มี
สัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

   -   
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  
     ความปลอดภัย     
     (ต่อ) 

7) ห้ามนายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงอนุญาตหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกจ้างเข้าพักอาศัย
ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขตก่อสร้างนั้น เว้นแต่นายจ้าง/
ผู้รับเหมาช่วงจะได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบ
เป็นหนังสือจากวิศวกร และให้เก็บหนังสือแสดงความเห็นชอบนั้นไว้ ณ  
ที่ก่อสร้าง เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้และต้องดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการนั้นตลอดเวลา 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 8) ในกรณีที่มีทางร่วมหรือทางแยกในเขตก่อสร้าง ให้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายเตือน
หรือเครื่องหมายบังคับเพื่อแสดงว่าข้างหน้าเป็นทางร่วมหรือทางแยกบริเวณ
ทางขนส่งที่เลี้ยวโค้งหรือหักมุม โดยติดตั้งกระจกนูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรืออุปกรณ์อื่น เพื่อให้ลูกจ้างและผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ที่กําลังสวนทางมามองเห็นได้สะดวก 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 9) นายจ้าง/บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทํางานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กําหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 ได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้
อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 10) กําหนดให้มีการติดตั้งป้ายที่บ่งชี้ แสดงการก่อสร้างและติดแสดงไว้ที่ทางเข้า
สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้ทราบว่า “พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างและเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 
18 ปี ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้า”โดยมีรายละเอียด ชื่อโครงการ ชื่อนิติ
บุคคลที่เป็นเจ้าของโครงการ ชื่อนิติบุคคลที่ดําเนินการก่อสร้างและใบอนุญาต
ก่อสร้างเลขที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ วิศวกรที่ควบคุมงาน วิธีการที่
ติดต่อหากมีเหตุร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  
     ความปลอดภัย  
     (ต่อ) 

11) การเคลื่อนย้าย/การลําเลียงวัสดุ/การจัดเก็บวัสดุและการกําจัดวัสดุที่ใช้ใน
สถานที่ก่อสร้าง  บริษัทผู้รับเหมาจะต้องระบุรายละเอียดในแผนงานก่อสร้าง 
และต้องกําหนดแผนเพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมทั้งต้องปฎิบัติตามแผนที่
กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่กําลังทําการขนส่ง
วัสดุ /เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 12) ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย เช่น ให้ระวัง 
ห้ามเข้า ให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้เครื่องหมาย
หรือข้อความที่เข้าใจง่ายและเห็นได้ชัดเจน   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 13) จัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอสําหรับใช้ในการ 
ปฐมพยาบาล มีแผนเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื้นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 14) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่
เข้า-ออกเขตสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการ 
เข้าทํางานของคนงานให้ปฏิบัติเพื่อป้องกันห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 15) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขต
ก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ พร้อมทั้งจัดหา 
ป้ายแนะนํา ป้ายเตือน หรือสัญญาณเตือนที่เหมาะสม หรือเขียนเป็นผังจราจร
ไว้ใช้ในโครงการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  
     ความปลอดภัย     
     (ต่อ) 

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 17) จัดให้มีห้องน้ํา-ห้องส้วมให้ถูกต้องตามสุขลักษณะแก่ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งไว้ในที่ 
ซึ่งใกล้กับแหล่งปฏิบัติงาน และต้องจัดให้มีน้ําดื่มที่สะอาดและพอเพียงให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวก ซักล้าง การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ําดื่ม และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 18) การป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างให้บริษัทผู้รับเหมาดําเนินการให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกําหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มี
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้น
บริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 
ตารางเมตร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 19) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยกําหนดให้แบบฟอร์มการ
รายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น  
ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง กรุ๊ปเลือดวัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ  สถานที่ประสบ
อุบัติเหตุ  ผู้เห็นเหตุการณ์  อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมี
อะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแก้ไข และการ
ป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

  
 

 -   
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. อาชีวอนามัยและ  
     ความปลอดภัย     
     (ต่อ) 

20) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงอันตราย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และรหัส
สัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 21) กําหนดในพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มี เวชภัณฑ์  เค รื่องมือ ห้องพยาบาล 
ยานพาหนะ และแพทย์ พยาบาลประจําในหน่วยงานก่อสร้างตามกฎหมาย
กําหนดไว้ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากดั 

 22) ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานก่อนดําเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

12. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทํางาน
เป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาทํางานในตําแหน่งเชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากที่
อื่นและผู้รับเหมาต้องทําการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อนเข้าทํางาน รวมทั้ง
จัดทําประวัติคนงานก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะกอ่สร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 2) จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชนและ
หากมีการร้องเรียนทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข
ทันทีหากพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียนและแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึงข้อเท็จจริง
และการแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 3) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไขทันที
หากพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียน และแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึงข้อเท็จจริงและ
การแก้ไขปัญหาโดยทันที ตามผังการดําเนินการรับข้อร้องเรียน  

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

4) กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกํากับ
ดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

5) ตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานของบริษัทก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น  
ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการกําหนดกฎระเบียบ และ
การลงโทษที่ชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 6) ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยและการทะเลาะ
วิวาท ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบข้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

7) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring 
Committee) ตรวจสอบเฝ้าระวังร่วมกับชุมชม 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 8) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีตํารวจในพื้นที่อย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบของทางราชการเพื่อร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกัน
ปราบปรามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

9) ร่วมมือกับสถานีตํารวจบ้านบัวขาวในการตรวจค้นสารเสพติดเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 10) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย
ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 11) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมาย
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบ
ภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 12) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทําจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอด
ให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

13) กําหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
ทุก ๆ 2 ปี 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

      องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี้ 

 ก) ผู้แทนภาคประชาชน   ไม่รวมผู้นํ าชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 32 คน  
มาจากการสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการใน
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

 

 (ก) เทศบาลตําบลโนนสวรรค์  
 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านบักตู้ 
 หมู่ที่ 3 บ้านน้ําคํา    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 

(ข)  เทศบาลตําบลโพนสูง  
 หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 

(ค)  องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่ 
 หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว  หมู่ที่ 7 บ้านเขวาโคก 

หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 
 หมู่ที่ 17 บ้านเขวาพัฒนา  
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

(ง)  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย 
(จ)  องค์การบริหารส่วนตําบลขี้เหล็ก 

หมู่ที่ 2 บ้านข้ามป้อม 

(ฉ)  องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 

(ช)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 

(ซ)  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา 

  หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 ข)  ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยตัวแทน 7 หน่วยงาน 
(ก)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(ข)  นายอําเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 
(ค)  นายอําเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
(ง)  อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(จ)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฉ)  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ช)  พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน

 

 ค)  ผู้แทนโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายผลิต ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย และตัวแทนฝ่ายสํานักงาน และบุคคลวิธีการสรรหา
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

(ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อ 
หรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(ข)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั้งของนายอําเภอเมืองปทุมรัตต์ เช่น 
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดมุร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือ
ผู้แทน 

(ค)  กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตน้ําตาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการแต่งตั้งโดยผู้จัดการโรงงานผลติน้ําตาล 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 14)  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี้ 
(1) สํารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด 
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 (2) ให้ข้อมูล คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงานของโครงการ 
มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กําหนดแนวทางการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ 
การดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใดๆ เพื่อก่อ 
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

(5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดําเนิน
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและ
แก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน 

(8) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับ
โครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

   

(9)  จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน    
15) ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ดังนี้ 
- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 (1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งและสามารถดํารงตําแหน่งได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

   

 (2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น

   

 16) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลง
และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนกรณีวาระของกรรมการ
ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ 
กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 



-203- 

ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

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

ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 7)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

   

 17) งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการดําเนินงานด้านการ
บริหารงานของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 18) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ  มาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่าง
น้อยทุก 3 เดือน แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
กําหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

13. การประชาสัมพันธ์
     และการมีส่วนร่วม
     ของประชาชน 

1) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ 
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนรวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ โดยแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนทําการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 2) แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการทราบถึงช่องทางการร้องเรียนและมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นําชุมชนและ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 เดือน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

   -   
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
13. การประชาสัมพันธ์
     และการมีส่วนร่วม
     ของประชาชน 
     (ต่อ) 

3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้างและแจ้งความก้าวหน้าของ
การดําเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

4) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรับ
เรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 5) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน เพื่อนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการโดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่นชื่อโครงการ
แผนการก่อสร้างโครงการบริษัทผู้รับเหมา/บริษัทเจ้าของโครงการผู้ประสานงาน
และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

  

1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ 
เช่น จัดหาน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงานก่อสร้าง การจัดการ
ของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรค 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการ
ความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

 3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
จัดเตรียมหรือประสานงานกับโรงงานผลิตน้ําตาล ให้จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้
ประจําตลอดเวลาสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

 4) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่
ถูกกฎหมายให้จัดทําประวัติทะเบียนของคนงานต่างด้าว พร้อมทั้งประสานงาน
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงให้พิจารณา
ข้อมูลทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

 5) ประสานงานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ก่อสร้างเครือข่าย
การดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

   -   
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ตารางที่ 6.1-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
14. สาธารณสุขและ

สุขภาพ (ต่อ) 
  

6) แจ้งจํานวนและภูมิลําเนาของแรงงานก่อสร่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค
ต่างๆ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานด้านสุขภาพในกรณีเกิดการ
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

 7) ประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่นในการอบรมให้สุขศึกษาเกี่ยวกับ
สุขอนามัยส่วนบุคคล โรคติดต่อและการดูแลป้องกันอันตรายแก่แรงงานก่อสร้าง
ทุกระดับ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

13. พื้นที่สีเขียว 
และสุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 55.61 ไร่ (ร้อยละ 11 ของพื้นที่โครงการ) แสดง
ดังรูปที่ 1 ซึ่งจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ ไม้ยืนต้นที่
นํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เช่น ต้นขี้เหล็ก อโศกอินเดีย 
สนประดิพัทธ์ เป็นต้นโดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้น เรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับ
ฟันปลา 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

 2) บํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณการ
ดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบํารุงปั๊มน้ํา 
ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น ดังตารางที่ 1 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จาํกัด 

หมายเหตุ :  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
และกํากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางที่ 6.1-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท 
น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ตั้งอยู่ ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และใช้เป็นแนวทางในการกํากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอนุญาตที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เป็นต้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
และโครงการด้านพลังงาน ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน เป็นต้น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ดและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
โดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

4) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดําเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าว
ไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกําเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม
ที่กําหนดไว้ ให้โครงการทําการตรวจหาสาเหตุ ทําการแก้ไข และทําการ
ตรวจวัดซ้ําเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งกําหนดมาตรการ 
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

6)  หากบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการดังนี้ 
6.1)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่า มาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับจัดสําเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
กระทบต่อสาระสําคัญ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่
เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

7) กําหนดให้บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการเป็นเอกสาร พร้อมกับข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบน
อุปกรณ์ตามรูปแบบที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกําหนด ต่อหน่วยงานของรัฐกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตาม
มาตรการไว้ 2 ครั้งต่อปี โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของ
ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

2. การดําเนินการผลิต/  
 รายละเอียดโครงการ 

1) โรงงานผลิตน้ําตาลมีกําลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน ดําเนินการผลิต
ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูหีบ” (ช่วงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมีนาคม โดยจํานวนวันเปิด-ปิดหีบขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการอ้อยและ
น้ําตาลทรายเป็นผู้กําหนด) มีระยะเวลาการดําเนินการหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ําตาล
ทรายดิบโดยรวมแต่ละปีประมาณ 120 วัน สําหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน้ําตาล
ทรายหรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” โครงการจะทําความสะอาดพร้อมทั้ง
ซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานใน
ฤดูหีบปีต่อไป  

-  กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) รับไอน้ําและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) โดยใช้ชานอ้อยที่เป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ําตาลทรายมาผลิตไอน้ําและไฟฟ้า  

   

3. พื้นที่ปลูกอ้อยและการ  
 ส่งเสริมการปลูกอ้อย 

3.1 พื้นที่ปลูกอ้อย 

1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด  
จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยใน
รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ไม่มีนโยบายส่งเสริมและรับซื้ออ้อย
ที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน 
ป่าชุมชน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อการปลูกอ้อย 
หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินก่อนให้การส่งเสริม 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 พื้นที่ปลูกอ้อย (ต่อ) 2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่ง บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องแจ้งพื้นที่การ
ปลูกอ้อยให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด รับทราบก่อน และ
พื้นที่นั้นต้องได้รับการตรวจสอบพื้นที่จริงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อยืนยัน
ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพื้นที่ที่มี
การปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อมาก่อน ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน 
ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เกษตรกรยังคง
พื้นที่ป่าเหล่านี้ไว้ และพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องมีการ
เก็บข้อมูลก่อนโดยฝ่ายส่งเสริมชาวไร่เข้าตรวจสอบแปลงที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และทําการสํารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS 
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง โดยพื้นที่ที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน และพื้นที่
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มีหนังสือรับรองให้ทํากิน
จากเจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแปลงที่ดิน
แปลงนั้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 

 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย/ข้อกําหนดในการดําเนินการปลูก
อ้อย/ข้อกําหนดการส่งเสริม/สนันสนุนการปลูกอ้อย การตัดอ้อยสด การลด
การใช้สารเคมีในแปลงอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่รอบโรงงาน แบ่งเป็น 10 เขต
ส่งเสริม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การส่งเสริมมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมเพื่ออํานวยความสะดวก เป็นช่องทางการสื่อสารและให้
คําปรึกษาแก่ชาวไร่ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการรักษา
พื้นที่ปลูกอ้อยเดิมให้คงอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นพืชอื่น และทําให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
มีกําไร คุ้มค่า โดยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
     (ต่อ) 

4) จัดให้มีพนักงานส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวไร่อ้อยเข้าใจใน
กระบวนการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ และเพื่อสร้างแนวความคิด
การมีส่วนร่วม  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดทําคู่มือการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
แจกให้เกษตรกรผู้มาขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่นําไปใช้ในแปลงอ้อยต้องปฏิบัติตามคู่มือ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์ฯ ให้เป็นข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแปลงอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

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

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

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

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) หากผลวิเคราะห์ดินหลังจากใส่กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) หรือมี
ปริมาณโลหะหนักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานคุณภาพดินสําหรับ
การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม โครงการต้องแจ้งเกษตรกรให้หยุดการใส่กาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ในแปลงนั้นๆ และเฝ้าระวังโดยการ
เก็บตัวอย่างเพื่อทําการตรวจสอบภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าค่าเพิ่มขึ้น
ในปีถัดไป หากเกษตรกรจะนํากากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
ไปใช้อีกครั้งจะต้องตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือปริมาณโลหะหนักใน
ดินก่อนทุกครั้ง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 
 

    



-211- 

ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
     (ต่อ) 

9) ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณี ที่มีการนํากากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ไปใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการ 
หยุดพักการใช้งานเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ้นของค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือการตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้กากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลกู
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ทําการศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย และการใช้กาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตอ้อยในแปลงสาธิตการปลูกอ้อยของโรงงาน เพื่อเสนอเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าอย่างยั่งยืน 

- แปลงอ้อยสาธิต
โรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) จัดหาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม โดยจัดทําแปลงไร่อ้อยสาธิตและจัดหาพันธุ์อ้อย 
ให้เกษตรกรคู่สัญญา เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานปฎิเสธการตัดอ้อยสด และ
เพิ่มผลผลิตตนต่อไร่ของเกษตรกร 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องปลูกอ้อย เครื่อง
กลบปุ๋ย เครื่องช่วยคลุกใบอ้อยลงในดินเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงปลูกอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 13) ส่งเสริมและจัดทําระบบ Smart Farming  โดยจัดทําแปลงสาธิตภายในพื้นที่
โครงการ เพื่อให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งนําหลักการพักดินและปลูกพืชบํารุงดิน 
การควบคุมแนวล้อวิ่งของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถพรวน 
การทิ้งใบอ้อยคลุมดิน และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบค่าต่าง ๆ 
เพื่อกําหนดการให้น้ําและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร
คู่สัญญาดําเนินการตามโครงการโดยกําหนดเป้าหมายให้ปีการผลิตปี พ.ศ. 
2565/2566 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อย่างน้อยละ 3 ต่อปี  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) สร้างความยั่งยืนในการปลูกอ้อย กําหนดให้มีงานปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และโดโลไมท์ เพื่อปรับค่า pH เพิ่มความสามารถในการใช้ปุ๋ย 
และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 



-212- 

ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การส่งเสริมการปลูกอ้อย 
     (ต่อ) 

15) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื้นที่ปลูก
อ้อยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ยอย่างที่เหมาะสม ได้ผลผลิตเพิ่มและลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 16) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสัดส่วนพันธุ์อ้อย เพื่อคัดพันธุ์อ้อยให้เหมาะสม
กับพื้นที่ปลูกของเกษตรกรมากที่สุดรวมทั้งการใช้ชีววิธี (Biological control) 
เพื่อป้องกันและกําจัดศัตรูอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3.3 ระบบการบริหารจัดการ 
     ออ้ย 

1) จัดทําระบบ MIS (Management Information System) คือ การทํางานบน
เว็บไซต์ เพื่อการบริหารจัดการไร่อ้อย การตรวจติดตามคุณภาพอ้อยรายแปลง 
การติดตามการปฎิบัติงานของเกษตรกรตามงวดงาน และ Growth Rate ของ
อ้อย และระบบคิวลงอ้อย ตัดอ้อย และขนส่งอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัด ทําระบบ  GIS (Geographic information system) คือ  การวางแผน
ส่งเสริม และพัฒนาเพิ่มผลผลิต ตืดตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของเกษตรกร 
(ตรวจ Route) ติดตาม ป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคแมลงศัตรูอ้อย 
การบริหาร การให้สินเชื่อการตัด และการขนส่งอ้อยของเกษตรกร 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดทําระบบการตรวจติดตาม (Audit) UAV เพื่อการติดตามแปลงอ้อยโดย
กําหนดระบบงวดงาน และ KPI 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับระดับของฟาร์มเกษตรกร 
เช่น เครื่องมือในการเตรียมดินปลูก เครื่องมือในการบํารุงรักษา เครื่องมือใน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพอากาศ     
4.1 การรณรงค์ลดการ 
     เผาอ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้า
โรงงาน โดยในเอกสารประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่ 
รับซื้อ เช่น อ้อยขึ้นรา อ้อยปนเปื้อน ระบุถึงข้อดีของการตัดอ้อยสด ข้อเสีย
ของอ้อยเผาไฟ เปน็ต้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีมาตรการปฏิเสธการรับซื้ออ้อยที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ชาวไร่กลับไป
ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนําอ้อยกลับมาส่งใหม่อีกครั้งรวมถึงมีการตัดราคา  
เช่น อ้อยยอดขาว อ้อยเผาไฟ ถือเป็นอ้อยสกปรกซึ่งตามข้อกําหนดสามารถ 
ตัดราคาได้ และโรงงานจะนําเงินที่ได้นี้ไปจ่ายเพิ่มให้แก่ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้น 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) โรงงานติดประกาศเรื่องการวางเพลิงเผาอ้อย และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าตํารวจสามารถดําเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย พร้อม
กับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึงประโยชน์ของการตัดอ้อยสด 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสด
คุณภาพเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 5) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ถึงผลดีของการตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีมนักวิชาการ
เกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อยสดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่คงเหลือคา
แปลงจะทําหน้าที่เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษาความชื้น ลดทอนการระเหยของ
น้ําจากดินในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนที่ฤดูฝนจะมา ใบอ้อยสด
เมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง 
ได้มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสียของการ
เผาอ้อยว่าเป็นการทําลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดทอนความชุ่มชื้น
ในดินและเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การรณรงค์ลดการ 
     เผาอ้อย (ต่อ) 

6) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
กําหนดบทลงโทษ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท หรือตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่
โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อยและการรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) ส่งเสริมรณรงค์ให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสด โดยเพิ่มความพร้อมของเครื่องมือ/
อุปกรณ์ของชาวไร่ในการใช้ผาลพรวน เช่น ผลสับใบอ้อย เป็นต้น เพื่อคลุกเคล้า
ใบอ้อยลงดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยโครงการให้ความสนับสนุน เครื่องจักรกล 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8) กําหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลักษณะการมอบรางวัลแก่ 
ผู้ตัดอ้อยสดสะอาด โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุน
กิจกรรม 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) โครงการจัดซื้อ/จัดหารถตัดอ้อยเพื่อตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ  
1 คัน เพื่อใช้สําหรับตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 10) โครงการจะรณรงค์สนับสนุนให้มีปริมาณรถตัดอ้อยสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยจัดแสดงการสาธิตตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยสดที่แปลงสาธิตหน้า
โรงงานให้กับชาวไร่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อดีในการใช้รถอ้อยสด 
วิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกอ้อยให้มีความเหมาะสมที่จะใช้รถตัดอ้อยสดในอนาคต 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยสดให้สามารถตัดอ้อยปริมาณ 
ต่อวันได้มากขึ้น 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)  

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การรณรงค์ลดการ 
     เผาอ้อย (ต่อ) 

12) จัดทําบันทึกข้อมูลสถิติการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละปีโดยต้องควบคุมอัตรา
การรับซื้อในแต่ละปีให้มีแนวโน้มลดลง โดยกําหนดเป้าหมายให้มีอ้อยสด
จัดส่งโรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของทุกปี โดยใน 
ปีที่ 6 (พ.ศ. 2569) ต้องมีอ้อยสดร้อยละ 85 และยอมให้มีอ้อยไฟไหม้ที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการถูกวางเพลิง การเกิดไฟไหม้ตามธรรมชาติ โดยไม่ได้ตั้งใจได้
ร้อยละ 10-15 ของปริมาณอ้อยทั้งหมด แต่ต้องมีหลักฐานยืนยันจาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ปกครองว่าเป็นจริง เพื่อให้การรับซื้ออ้อย
สอดคล้องตามข้อกําหนดพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 13) จัดให้มีคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อย
ไฟไหม้โดยอุบัติเหตุ พร้อมกําหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อยไฟ
ไหม้ที่ทิ้งไว้เกิน 72 ชั่วโมง 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้เหมาะสมต่อรถตัดอ้อยของ
โครงการ โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดิม หรือแปลงที่จะ
ปลูกอ้อยใหม่ให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของโครงการในการตัดอ้อยสด 
เช่น ปรับระดับดิน รื้อหินและตอไม้ รื้อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่ ทําร่องให้กว้าง
ตามขนาดรถตัดอ้อย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูตัด
อ้อย และเป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่จัดซื้อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 15) ส่งเสริมการและจัดหาใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่อให้แรงงานคนมีความสะดวก 
ในการตัดอ้อยสด   

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 16) อํานวยความสะดวกให้กับชาวไร่ที่ลําเลียงอ้อยสดเข้าสู่โครงการโดยทําแท่นเท
อ้อยสดโดยเฉพาะจํานวน 2 แท่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสด
เข้าโรงงาน 

- เกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การจัดการในลาน 
จอดรถอ้อย 

1) กําหนดให้มีการฉีดพรมน้ําในพื้นที่ลานจอดรถอ้อย วันละ 3 ครั้ง หรือกําหนด
มาตรการลดฝุ่นอื่น ๆ เช่น การบดอัดดินหรือราดผิวหรือพื้นที่เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยอาจดําเนินการแบบผสมผสานและลดผลกระทบด้าน
ฝุ่นอย่างเหมาะสมซึ่งอาจช่วยลดจํานวนครั้งของการฉีดพรมน้ําให้มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีพื้นที่สีเขียวริมรั้วบริเวณลานจอดรถอ้อยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
10 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นโดยกําหนดให้เริ่มดําเนินการปลูก
ในช่วงก่อสร้างโครงการ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกอ้อยทั้งช่วงขนส่งออยเข้าโครงการและรถเปล่า
ออกนอกโครงการ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้มีมาตรการกําจัดเศษดินที่ติดล้อรถขนส่งอ้อยทั้งช่วงที่ออกจากไร่
อ้อยและช่วงลําเลียงอ้อยออกจากรถบรรทุกแล้วและออกนอกโครงการเพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4.3 การจัดการพื้นที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง 

1) ติดตั้งตาข่ายสูงประมาณ 3 เมตร รอบพื้นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) เทียบกับความสูงของกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
ในกรณีที่มีการกองสูงสุด ประมาณ 2 เมตร ขนาดของตาข่ายประมาณ 5 
มิลลิเมตร ซึ่งตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 1 เมตร นอกจากใช้เพื่อ
ดักกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) แล้ว ยังลดแรงลมที่พัดผ่านกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ด้วย ส่วนด้านนอกของแนวตาข่ายจะทําการ
ปลูกต้นไม้ปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองอีกชั้นหนึ่ง

- ลานกองกากตะกอน
  หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่กองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) โดย
พิจารณาปลูกไม้โตเร็ว โดยเริ่มดําเนินการปลูกตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง และใช้ไม้
ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูก เพื่อให้สามารถดําเนินการป้องกันฝุ่น
ได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถว สลับฟันปลา ทั้งนี้ เช่น ขี้เหล็ก ต้นสน
ประดิพัทธ์ และต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น 

- ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การจัดการพื้นที่ลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง 
(ต่อ) 

3) ออกแบบพื้นของลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ให้เป็นเนิน 
ตรงกลางและให้มีพื้นที่ลาดเททุกทิศทาง เพื่อให้น้ําชะลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง (filter cake) ไหลออกทางด้านข้างลงสู่รางระบายน้ําโดยรอบของ
พื้นที่ลานกอง 

- ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) ที่ติดตั้งอยู่ที่ลานกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณใน
การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5. เสียง     
5.1 การควบคุมเสียงจาก

แหล่งกําเนิด 
 

1) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ โดยการบํารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ําเสมอ และดําเนินการ
แก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการทํางาน จัดให้มีห้องควบคุม
และเส้นทางเดินที่หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงตั้งแต่
แหล่งกําเนิด 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งกําเนิดให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดังและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทําเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังเริ่มดําเนินการ 
และทบทวนทุกๆ 3 ปี เพื่อนําผลการศึกษามาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้าน
เสียงในโครงการต่อไป 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
สําหรับพนักงานของโครงการ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 การป้องกันที่ตัวกลาง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดัง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื้นที่ริมรั้วที่กําหนด
เป็นพื้นที่สีเขียว 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการ
จะต้องพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบลเอ หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกิน
กว่าที่กําหนด จะต้องดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5.3 การป้องกันที่พนักงาน   
 

1) กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทําสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
กําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 
ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนที่อุดหู 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียง
ดังอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และครอบหู 
ลดเสียง สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง
ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสํารองไว้อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน 
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนด และพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง โดยการติดตั้งวัสดุ
ดูดซับเสียงหรือติดตั้งกําแพงกันเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับ
เสียงที่ทางผ่านของเสียง 

- พื้นที่การผลิต/ 
ริมรั้วโรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. คุณภาพน้ํา 
6.1 การรวบรวมน้ําเสีย 

1) กําหนดให้ระบบระบายน้ําเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ําฝนโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียลงรางระบายน้ําฝน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) รวบรวมน้ําเสียจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร/บ้านพักพนักงาน เข้าสู่ระบบ
บําบัดน้ํ าเสียแบบสําเร็จรูป  ก่อนสูบไปบําบัดต่อยังบ่อปรับสมดุลที่  2 
(Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวม
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- อาคารสํานักงาน/ 
  โรงอาหาร 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) รวบรวมน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากการผลิตและหน่วยระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียแบบสําเร็จรูป ก่อนสูบไปบําบัดต่อยังบ่อปรับสมดุลที่ 
2 (Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวม
เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

4) รวบรวมน้ําเสียจากการล้างอุปกรณ์เครื่องจักร (หม้อต้มหม้อเคี่ยว) เข้าสู่บ่อดัก
ไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพื่อบําบัดเบื้องต้นก่อน ก่อนทําการรวบรวมเข้าสู่บ่อ
ปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) รวบรวมน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอน้ํา  (blow down) น้ําระบายทิ้งจากระบบ
หล่อเย็นเครื่องจักรกระบวนการผลิตน้ําตาล/โรงไฟฟ้า และ Regeneration  
ของระบบทําน้ําอ่อน (Water Softener) จากกิจกรรมโรงไฟฟ้า และน้ําฝน
ปนเปื้อนจากลานกองต่างๆ เข้าสู่ Inspection Pit เพื่อทําให้สามารถเก็บพัก
น้ําทิ้งดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และทําการตรวจสอบค่า TDS ด้วยเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอัตโนมัติ กรณี ที่พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง แต่หากพบว่า ค่า TDS สูงกว่า 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร จะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉินที่ 1 (Emergency pond 
No.1) เพื่อนําส่งให้หน่วยงานราชการนําไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.2 การจัดการน้ําเสียจาก
สํานักงาน/โรงอาหาร/
บ้านพัก 

1) ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียแบบสําเร็จรูป เพื่อบําบัดน้ําเสียจากโรงอาหารที่ผ่าน 
การบําบัดขั้นต้นด้วยการดักไขมันและน้ําเสียจากอาคารสํานักงาน (ห้องน้ํา-
ห้องส้วม) ปริมาณรวมทั้งสิ้น 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบําบัดน้ําเสีย
ออกแบบให้รองรับน้ําเสียได้ประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

- ถังบําบัดน้ําเสียแบบ 
  สําเร็จรูป 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) น้ําเสียจากห้องน้ําชาวไร่จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียแบบสําเร็จรูป
บําบัดจนได้มาตรฐานก่อนสูบไปพักที่ Inspection Pond ก่อนทําการรวบรวม
เข้าสู่ บ่ อป รับสมดุล ที่  2 (Equalization Pond No.2; EQ) ขนาด  4,300 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ถังบําบัดน้ําเสียแบบ  
 สําเร็จรูป 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) น้ําเสียจากสํานักงานและโรงอาหารจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
สําเร็จรูปก่อนทําการรวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสมดุลที่ 2 (Equalization Pond 
No.2; EQ) ขนาด 4,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

4) กําหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปของโครงการอย่างสม่ําเสมอ 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

6.3 การกํากับดูแล   1) ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้
พื้นระบบบําบัดน้ําเสียด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene 
: HDPE เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสียปนเปื้อนกับน้ําใต้ดิน
และป้องกันการซึมของน้ําจากภายนอกเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางน้ําหรือบริษัทที่ปรึกษาให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
และตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียทุกระบบเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบ
ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบําบัดน้ําเสียไม่สามารถ
ทํางานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และดําเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การกํากับดูแล (ต่อ)  4) กําหนดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและป้องกันมิให้มีการรั่วไหล
ของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้นและมีการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ โครงการต้องชดเชย
ค่าเสียหายและฟื้นฟูแหล่งน้ําสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ควบคุมคุณภาพน้ําจากการบําบัดน้ําเสียในบ่อสุดท้ายให้ได้ตามค่ามาตรฐาน 
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีที่ต้องนําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้ว 
มารดพื้นที่ปลูกอ้อยและการใช้รดพื้นที่สีเขียวของบริษัทฯ ต้องบําบัดให้ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพน้ําของกรมชลประทาน 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) จัดทําบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. 
2555 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) นําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดพื้นที่
ปลูกอ้อยและพื้นที่สีเขียวของบริษัทฯ โดยไม่มีการระบายทิ้งสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ 

- น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด
แล้ว 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากดั 

 8) จดบันทึกปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นและปริมาณน้ําทิ้งที่นําไปใช้ประโยชน์ พร้อม
ทั้งสรุปและรายงานผลให้ สผ. ทราบทุก 6 เดือน 

- น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด
แล้ว 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณ์ของระบบเป็น
ประจํา 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อบําบัด หากพบกากตะกอน 
มีความสูงเกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ จะมีการขุดลอกกาก
ตะกอนออกป้องกันการด้อยประสิทธิภาพของบ่อบําบัดน้ําเสียโดยแต่ละบ่อมี
ขนาดดังนี้ 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การกํากับดูแล (ต่อ) 1. Oil separation pit ขนาด 100 ลบ.ม. 
2. Equalization pond No.1 ขนาด 3,200 ลบ.ม. 
3. Equalization pond No.2 ขนาด 4,300 ลบ.ม. 
4. SBR pond ขนาด 3,400 ลบ.ม. 
5. Anaerobic pond ขนาด 9,000 ลบ.ม. 
6. Aerated Lagoon No. 1   ขนาด 7,200 ลบ.ม. 
7. Aerated Lagoon No. 2   ขนาด 7,000 ลบ.ม. 
8. Polishing pond No. 1 ขนาด 1,600 ลบ.ม. 
9. Polishing pond No. 2 ขนาด 2,700 ลบ.ม.  

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 

 10. Inspection pond No. 1  ขนาด 1,500 ลบ.ม. 
11. Inspection pond No. 2 ขนาด 3,000 ลบ.ม. 
12. Inspection pond No. 3 ขนาด 6,400 ลบ.ม. 
13. Emergency pond No. 1  ขนาด 7,300 ลบ.ม. 
14. Emergency pond No. 2 ขนาด 1,500 ลบ.ม. 
15. Holding pond ขนาด 187,000 ลบ.ม. 

   

11) กําหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อป้องกันไม่ให้ 
มีการรั่วไหลของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงสู่ลํารางสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั้งนี้  
หากเกิดกรณีการรั่วไหลของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงสู่ลํารางสาธารณะ และมี 
ผลการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการดําเนินการพิสูจน์ว่าเกิดจาก
โครงการหรือไม่นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุมชนจะร่วมพิจารณาติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ) โครงการ
ยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟูลํารางสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บําบัดน้ําทิ้งเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 13) จัดให้มี Inspection pond (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง) ที่รองรับน้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัดน้ําเสีย โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบต่อเนื่องเพื่อ
ตรวจวัดค่าอุณหูมิ ความเป็นกรด-ด่าง COD/BOD 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การกํากับดูแล (ต่อ) 14) กรณีที่คุณภาพน้ําทิ้งจาก Inspection pond (บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง) 
ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าควบคุมดังกล่าว โรงงานน้ําตาลจะรวบรวมน้ําทิ้งไปไว้ใน 
Emergency pond No.2 ที่มีขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเก็บพัก
น้ําทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนรวบรวมน้ําทิ้งเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียต่อไป 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 15) ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณโดยรอบบ่อบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบําบัดน้ําเสียเป็นประจํา 

- บ่อสังเกตการณ์ 
(monitoring well)

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

6.4 การป้องกันกลิ่น 1) ลดปริมาณการหลุดลอดของน้ําตาลทุกกระบวนการผลิตของการหีบอ้อยและ
การล้างเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพื่อลดค่าความสกปรกของน้ําเสียที่ส่งเข้ามายัง
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) วางแผนการล้างและทําความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างในกระบวนการ
ผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการส่งน้ําเสียที่มีค่าความสกปรกสูงไปบําบัดยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียโดยทันทีเพื่อป้องกันการเกิด Shock load ของระบบ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) กําหนดแผนการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ทุก 30 วันโดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยวจะรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันและบ่อเอสบีอาร์เพื่อบําบัด
เบื้องต้นก่อนถูกรวบรวมเข้าสู่ Equalization Pond No.2 ที่มีขนาด 4,300 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว 
โดยน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจะรวบรวมเข้าสู่บ่อ Inspection pond เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ ในกรณีค่า BOD น้อย
กว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อ Holding pond ต่อไป แต่กรณีค่าสูงกว่า 20 
มก./ล. จะรวบรวมเข้าสู่บ่อ Emergency pond  เพื่อนาํกลับไปบําบัดใหม่ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การใช้น้ํา 1) รวบรวมน้ําฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่มีหลังคา
ปกคลุม พื้นที่ลานเปิดโล่ง เป็นต้น รวบรวมลงสู่รางระบายน้ําฝนและสู่บ่อเก็บ 
น้ําดิบของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) มีนโยบายหมุนเวียนน้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม่ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบสภาพท่อน้ําและซ่อมแซมท่อน้ําที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสีย
น้ํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) หากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําหรือน้ําใช้ในบ่อเก็บน้ําของโครงการลดปริมาณลง
จนจะส่งผลกระทบต่อการผลิตต้องลดกําลังการผลิตลง เพื่อไม่ให้กระทบต่อ
ชุมชน  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8. การคมนาคม     
8.1 การวางแผนการขนส่ง 
 

1) ใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย โดยให้เกษตรกรทําคู่สัญญาซื้อขายอ้อยไว้กับ
โครงการ เพื่อโครงการสามารถจัดสรรคิวลําดับการส่งอ้อยเข้าสู่โครงการ โดย
ใช้ระบบโควต้าการส่งอ้อยโดยที่รถบรรทุกไม่ต้องมาจอดรอที่หน้าโครงการ
จํานวนมาก 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทใน
พื้นที่โครงการ และด้านหน้าโครงการตลอดเวลา และควบคุมไม่ให้เกิดการ
ชะลอตัวบริเวณหน้าโครงการจนเกิดผลกระทบโดยผู้ใช้รถ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

3) กําหนดให้โรงงานผลิตน้ําตาลจัดสถานที่ของตนให้เพียงพอสําหรับรถบรรทุก
อ้อยจอดรอส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการจอดรถบรรทุกบนถนน
ด้านหน้าโรงงาน ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจอดรถบนถนนทางหลวงหน้า
โรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

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

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 การวางแผนการขนส่ง 
(ต่อ) 

 

5) ให้โครงการประสานงานกับเกษตรกร กลุ่มโควต้าส่งอ้อยหยุดการส่งอ้อย
ชั่วคราวหากพบว่ามีรถติดสะสมจํานวนมากบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
202, 214, 219, 2269 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคลอื่นๆ และให้ประสาน
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพถนนก่อน
เริ่มต้นขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั้ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วงเวลา 07.00-09.00 และ 16.00-19.00 
น .) หรือช่วงเวลาอื่นๆ ที่ มีการจราจรติดขัด รวมถึงเทศกาล กําหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานควบคุมการเข้า-ออกของรถอ้อยให้
เป็นระเบียบ และประสานความร่วมมือกับเกษตรกร กลุ่มโควตา ในการชะลอ
การส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยการจอดรอในไร่อ้อยและหลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อย
ในช่วงเร่งด่วน ผ่านโรงเรียน สถานที่ราชการ จนกว่าจะได้รับการประสานงาน
จากโรงงานให้นํารถอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) กําหนดให้โรงงานน้ําตาลแสดงป้ายสัญลักษณ์ที่เด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน 
เพื่อแสดงให้ผู้ใช้ยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานไม่น้อยกว่า 3 
กิโลเมตร และในช่วงระยะ 1 กิโลเมตร ดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์บอก
ระยะทาง 500 เมตร และ 250 เมตร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8) กําหนดให้จัดทําแผนการขนย้ายอ้อยแบบระบบคิวล็อคเข้าสู่โรงงานว่าเป็นของ
โควต้าใด  

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 9) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําเครื่องหมายจราจร และ
ตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจรตาม 
ทางแยกที่สําคัญต่างๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข 202 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 ข้อปฏิบัติสําหรับ
รถบรรทุกอ้อย 

1) การบรรทุกอ้อยให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.8 เมตร มีความยาวที่ยื่น
ออกจากตัวถังด้านหลักไม่เกิน 2.3 เมตร ท้ายไม่บานและมีสายรัดผูกมัดให้
แน่น ความยาว ด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) อ้อยที่ตัดเป็นท่อน ให้มีผ้าหรือตาข่ายคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น 
ป้องกันไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่นหรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่ง 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) รถบรรทุกอ้อยทุกคันให้มีการติดธงแดงขนาดใหญ่ท้ายรถอย่างน้อย 1 ผืน 
เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางวันและติดสัญญาณไพแดงไว้บริเวณด้านข้าง
ซ้าย-ขวาของตัวรถ อย่างน้อยด้านละ 3 ดวง และด้านท้ายสุดของอ้อยที่ยื่น
ออกนอกตัวรถอย่างน้อย 3 ดวง ในเวลากลางคืนและจัดทําป้ายสะท้อนแสงสี
ขาวขนาด 90x120 เซนติเมตร มีอักษรสีแดงข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” 
สําหรับรถบรรทุกปกติ หรือ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย” สําหรับรถพ่วง 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อยมีความระมัดระวังและป้องกัน 
มิให้อ้อยตกหล่นลงบนพื้นที่ถนน ถ้ามีอ้อยหล่นให้รับขนย้ายออกโดยเร็ว  
โดยให้มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและทําสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็น
ได้ชัดเจนโดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถสําหรับออกตรวจเส้นทางที่รถบรรทุก
อ้อยผ่านอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เมื่อพบอ้อยร่วงหล่นให้รีบดําเนินการจัดเก็บ
ทันทีพร้อมทั้งจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนน กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่น
ให้ติดต่อสมาคมฯ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) กําหนดการเว้นระยะห่างระหว่างคันของรถบรรทุกอ้อยต้องไม่น้อยกว่า 150 
เมตร เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางแซงได้ โดยไม่เกิดอันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

6) กําหนดให้คนขับรถบรรทุกอ้อยมีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม 
ทางโค้ง ทางขึ้นเนินในเขตชุมชนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ในช่องทางที่มีการจราจร
ตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป ให้วิ่งซ้ายสุดและห้ามขับแซงในชุมชนหรือในที่คับขัน  
การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้านและเขตเมืองต้องมีความเร็วไม่เกิน 40 
กิโลเมตร/ชั่วโมง อีกทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมชาวไร่
อ้อยในพื้นที่และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่นที่ได้จัดทําป้ายไว้ตามจุด
อันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 ข้อปฏิบัติสําหรับ 
     รถบรรทุกออ้ย (ต่อ)

7) กําหนดให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันทุกประเภทจะต้องทําประกันภัย ประเภท
ประกันอุบัติเหตุ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) หากมีเหตุจําเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนนระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือ
เกิดอุบัติเหตุ ต้องจอดรถชิดของทางด้านซ้ายของถนนและมีกรวยสีขาวแดง
วางแสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอดให้ผู้อื่น
ได้เห็นอย่างชัดเจนในระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 
เมตร ทั้งนี้ถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้
ชัดเจนตลอดเวลาที่รถจอดจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั้งห้ามใช้
พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและ
อันตรายที่เกิดกับผู้ใช้ถนนในการสัญจร 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) กําหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถบรรทุกอ้อยก่อนนํามาใช้
บรรทุกอ้อย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

10) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใดๆ สมาคมชาวไร่
อ้อยต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประสานอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย 
สมาคมฯ จะโยนความผิดไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่าเสียหายและ
รับผิดชอบทางคดีเป็นเรื่องของผู้กระทําผิด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) กรณีเกิดอุบัติเหตุและตรวจสอบพบว่า รถยนต์ดังกล่าวปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12) กรณีที่รถบรรทุกอ้อยไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีอํานาจดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะนําอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาล 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

13) กําหนดให้สมาคมชาวไร่อ้อยจัดตั้งศูนย์แจ้งหรือบันทึกทะเบียนรถ ตําบลต้นทาง 
เส้นทางการขนส่งและปลายทาง เวลาออกจากต้นทางและเวลาถึงปลายทาง  

- สมาคมชาวไร่อ้อย/
โรงงานน้ําตาล 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 การควบคุมการขนส่ง
อ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงบประมาณในการติดประกาศป้ายเตือนบริเวณ
ไหล่ทางตลอดเส้นทางการขนส่งอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ประสานงานสมาคมชาวไร่อ้อย กรมทางหลวง เพื่อทําป้ายแสดงสัญญาณ
จราจร เช่น ทางโค้ง/ห้ามแซง/จํากัดความเร็ว 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ประสานงานเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรตั้งจุดตรวจเป็นระยะ เพื่อควบคุม/ 
ป้องปราบผู้ ขับรถบรรทุกอ้อยปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยใน
การจราจร 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย
จากการขนส่งอ้อย 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทาง การปฐมพยาบาล 
หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
ข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) สนับสนุน/ประสานงานเจ้าหน้าที่จราจร และติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทาง 
ม้าลาย บริเวณก่อนถึงโรงเรียนและชุมชน บริเวณทางเข้าโครงการเพื่อให้ผู้ที่ใช้
เส้นทางระมัดระวัง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรเป็นระยะ ๆ ภายในพื้นที่โครงการเพื่อความ
ปลอดภัยในการจราจร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

8) จัดให้มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสําหรับรถบรรทุกอ้อยเสียหรืออุบัติเหตุโดย
ต้องให้ความช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายรถบรรทุกอ้อยไม่ให้กีดขวางเส้นทาง
การจราจรหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงระยะเวลา 
ที่เปิดหีบอ้อย 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 การควบคุมการขนส่ง
อ้อย (ต่อ) 

9) จัดทําประตูที่มีคานด้านบน โดยมีความสูงจากพื้นดิน 3.8 เมตร ไม่น้อยกว่า  
2 ประตู บริเวณทางเข้าสู่ลานจอดรถบรรทุกอ้อย เพื่อจํากัดความสูงของการ
บรรทุกอ้อย และควบคุมให้รถบรรทุกทุกคันต้องวิ่งผ่านประตูนี้ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 10) ขอความร่วมมือชาวไร่และพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยตรวจสอบสภาพ
รถบรรทุกและความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง โดยจัดเรียงอ้อยให้เป็น
ระเบียบ มีความมั่นคง มัดแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการ
ขนส่ง ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถ การเคาะเศษดินที่ติดล้อรถออก
เมื่อออกจากไร่อ้อยก่อนขึ้นถนนเพื่อป้องกันความสกปรกบนท้องถนน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ 
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วง 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 น.) 
หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ที่มีการจราจรติดขัด รวมถึงช่วงเทศกาล กําหนดให้
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของโรงงาน ควบคุมการเข้า-ออกของ
รถบรรทุกอ้อยให้เป็นระเบียบและประสานงานขอความร่วมมือจากเกษตรกร
ในการชะลอการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยการจอดรถในไร่อ้อยและ
หลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อยในช่วงเวลาเร่งด่วนผ่านโรงเรียนและสถานที่ราชการ 
จนกว่าจะได้รับการประสานงานจากทางโรงงานให้นํารถบรรทุกอ้อยเข้าสู่
โรงงานได้ 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ 
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) ประสานงานขอความร่วมมือกับเกษตรกรให้ทําการชะลอการขนส่งอ้อย 
เข้าสู่โรงงานในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยการจอดรถในไร่อ้อยให้ทางโครงการ
ประสานงานกับเกษตรกรหยุดการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานชั่วคราว หากพบว่า
มีรถติดสะสมจํานวนมากบนทางหลวงแผ่นดิน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลอื่น และให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของสภาพทาง ก่อนเริ่มขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั้ง 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ
และเส้นทางการขนส่ง
อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

13) กรณีเกิดเหตุเครื่องจักรชํารุดและต้องดําเนินการหยุดการผลิต ให้ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบของโรงงานแจ้งไปยังเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อทราบ และชะลอการนําอ้อย
ส่งเข้าโรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยล้นลานจอดรถบรรทุก
อ้อยของโรงงาน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.4 การจัดจราจรภายใน
โครงการ 

1) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทใน
พื้นที่โครงการและด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ภายหลังนําอ้อยเข้าแท่นเทแล้ว ให้กลับมายังห้องชั่งน้ําหนักเพื่อลงบันทึก
น้ําหนัก รถบรรทุกจะเคลื่อนย้ายรถออกนอกโครงการทันทีในเลนเส้นทางขาออก 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 3) อํานวยความสะดวกให้กับชาวไร่ที่ลําเลียงอ้อยสดเข้าสู่โครงการ โดยมีแท่นเท
อ้อยสดจํานวน 2 แท่น  

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
ภายในพื้นที่โรงงาน

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

8.5 การป้องกันอุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย 

1) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องใน
การจัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ เป็นต้น แก่คนขับรถอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดทําป้ายบอกช่องทางในการติดต่อกับทางโรงงานในกรณีฉุกเฉินในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงโรงงานและกระจายครอบคลุมพื้นที่ไร่อ้อยส่งเสริมของทาง
โรงงาน 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย 
ในโรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีมีอ้อยร่วงหล่นปิดเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออกของ
โรงงาน รวมถึงบริเวณปากทางที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ ให้ประสานงานกับ
เพื่อขอเครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางทันที 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) หากมีเหตุจําเป็นต้องหยุดรถบนถนนระหว่างการขนส่ง เช่น รถเสียหรือเกิด
อุบัติเหตุต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของถนนและให้มีกรวยสีขาวแดงวาง
แสดงเป็นเครื่องหมายปิดหัวท้าย เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอดให้ผู้อื่นได้
เห็นอย่างชัดเจนในระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่าด้านละ 150 
เมตร ทั้งนี้ถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้
ชัดเจนตลอดเวลาที่รถจอดจนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป อีกทั้งห้ามใช้
พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อย เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจรและ
อันตรายที่เกิดกับผู้ใช้ถนนในการสัญจร

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.5 การป้องกันอุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย  
(ต่อ) 

5) ให้รถบรรทุกอ้อยทุกคันต้องมีสายรัดอ้อยเพื่อป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น หากมี
อ้อยตกหล่นบนท้องถนนหรือผิดการจราจร ต้องหยุดรถและทําสัญญาณแสดง
ให้ผู้อื่นเห็นชัดเจนและต้องแจ้งให้หัวหน้าโควตาหรือสมาคมชาวไร่อ้อยทราบ
เพื่อทําการขนย้ายออกโดยเร็ว

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) ขอความร่วมมือชาวไร่และพนักงานขับรถบรรทุกอ้อยตรวจสอบสภาพของ
รถบรรทุกและความเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง (จัดเรียงอ้อยให้เป็นระเบียบ  
มีความมั่นคง มัดแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการขนส่ง 
ตรวจสอบสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถ การเคาะเศษดินที่ติดล้อรถออกเมื่อออก
จากไร่อ้อยก่อนขึ้นถนนเพื่อป้องกันความสกปรกบนท้องถนน)

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก/
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดและรถเก็บขนอ้อยที่ตกหล่นบนท้องถนนเพื่อป้องกัน
การเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการถนนสาธารณะรายอื่นและป้องกันความสกปรก
บนท้องถนน โดยออกไปปฏิบัติงานประจําทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อย 
และกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทันที 

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) จัดให้มีพนักงานชุดเฉพาะเพื่อคอยดูแลอํานวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
หรือมีอ้อยตกหล่นตามเส้นทาง ให้รีบเอาออกจากเส้นทางการจราจร ในบริเวณ
โครงการ และตามเส้นทางการบรรทุกอ้อยในรัศมี 20 กิโลเมตร ตลอด 24 
ชั่วโมง ในช่วงการหีบอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8.6 การขนส่งกากน้ําตาล 1) กําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาการขนส่ง/ ซื้อขาย ให้บ ริษัท ที่ เข้ามารับ
กากน้ําตาล จากบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ต้องทําการตรวจสภาพรถขนส่ง
ก่อนออกเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัย
โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/พนักงานขับรถจะต้องทําการ
ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง การตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางด้วย
สายตา เช่น ล้อรถและยางรถยนต์ ไฟส่องสว่างและส่วนที่ใช้สะท้อนแสง 
หน้าต่าง กระจก และที่ปัดน้ําฝน แตร โครงสร้างของรถ ส่วนการทํางานของ
รถและระบบน้ํามันหล่อลื่น ระบบเบรคและเบรคมือ สภาพพวงมาลัย เป็นต้น 
เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้นําไปปฏิบัติ 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.6 การขนส่งกากน้ําตาล 
     (ต่อ) 

2) กําหนดเงื่อนไข/ข้อปฏิบัติสําหรับบริษัทผู้ขนส่ง โดยพนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั้นที่ยังมี 
ผลบังคับใช้อยู่ และต้องดําเนินการตามข้อกําหนดของโครงการ 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

-ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดให้รถบรรทุกกากน้ําตาลต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง 
ของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ใบอนุญาต 
ขับรถชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อ
ตรวจสอบการขนส่ง 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กําหนดให้รถบรรทุกขนส่งสารเคมี/กากน้ําตาล/ของเสีย ต้องติดป้ายหมายเลข
โทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถในบริเวณที่เห็นได้
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไม่ปลอดภัย 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) รถบรรทุกกากน้ําตาลหรือสารเคมีที่เป็นของเหลวทุกคันต้องกําหนดเป็นเงื่อนไข
ของสัญญาจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือจากโครงการสู่
ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขที่กําหนดให้ระงับการขนส่งกากน้ําตาลหรือ
สารเคมี จนกว่าจะได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) กรณีการขนส่งจากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อม
โครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้น 

- บริษัทขนส่ง/เส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9. ระบบระบายน้ํา 1) รวบรวมน้ําฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อน เช่น น้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่มีหลังคา
ปกคลุม พื้นที่ลานเปิดโล่ง ลงสู่รางระบายน้ําฝนและสู่บ่อเก็บกักน้ําดิบ 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 2) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ําภายในพื้นที่โครงการแยกระหว่างน้ําฝนและน้ําเสีย 
ก่อนและรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 3) กําหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ํารวม และบ่อน้ําของโรงงาน
ในกรณีตื้นเขิน 

- รางระบายน้ําฝน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 4) กํากับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน้ํา
ภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทําความสะอาด และเก็บกวาด
ท่อระบายน้ําโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การจัดการกากของเสีย     
10.1 มาตรการทั่วไป 1)  พิจารณากําหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิดต่างๆ 

ภายในโครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้
มากที่สุด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมา
ใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ โดยนําหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

3) จัดให้มีอาคารจัดเก็บของเสีย ขนาด 495 ตารางเมตร มีหลังคาปิดคลุม เพื่อ
ป้องกันการชะล้างสารอันตรายจากน้ําฝนลงสู่ระบบระบายน้ําฝนและพื้นที่
โดยรอบ และจัดแบ่งประเภทของเสียอย่างชัดเจน โดยจะต้องไม่ทําให้เกิดการ
ปนเปื้อนของของเสียอันตรายไปสู่ของเสียประเภทอื่น ๆ 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ที่มีมาตรฐาน
ในการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านั้น 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) กําหนดโครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกัก
เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตนําสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) ทุก 6 
เดือน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

10.2 ขยะจากสํานักงาน 1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ 
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากสํานักงาน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก เก็บไว้ในถังหมักขยะอินทรีย์ บริเวณพื้นที่
จัดเก็บขยะ ก่อนนําปุ๋ยหมักอินทรีย์มาใช้ในแปลงสาธิตอ้อย และพื้นที่สีเขียว
ของโครงการ 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.2 ขยะจากสํานักงาน 
       (ต่อ) 

3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในโครงการ
ควรนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บ
ขยะ เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชั่วคราว ให้เพียงพอต่อ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ส่งเสริมการนําแนวคิด Zero waste มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยการใช้หลักการ 1A 3Rs ได้แก่ หลีกเลี่ยงการ
ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกําจัด (Avoid) การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Reduce) การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด 
โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซ้ํา โดยไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ 
(Reuse) และการนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือ
นํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

10.3 ผลพลอยได้ซึ่งถือเป็น
สิ่งปฎิกูลและวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว 

1) ผลพลอยได้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็น
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทําน้ําอ้อยมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 
1,080 ตัน/วัน โดยโครงการจะทําการวิเคราะห์หาลักษณะประเภทความเป็น
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ก่อนส่งไปเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นประเภทของเสียอันตรายให้กับหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 

 2) ผลพลอยได้กากน้ําตาล มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 1,243 ตัน/วัน จะทําการ
รวบรวมในถังกักเก็บกากน้ําตาลจํานวน 6 ถัง ขนาดถังละ 8,836 ลูกบาศก์
เมตร ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ผลพลอยได้ชานอ้อย มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ  6,480 ตัน/วัน ลําเลียง 
ผ่านสายพานลําเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน (เชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทั้งหมด 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 

1) รวบรวมกระดาษกรองปนเปื้อนตะกั่ว น้ําปนเปื้อนตะกั่ว บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
พลาสติกใช้แล้ว ไส้กรองน้ํามันเครื่อง วัสดุปนเปื้อนจาระบี ฉนวนกันความร้อน 
น้ํามันเครื่องยนต์ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น เศษเหล็กจากการกลึง บรรจุภัณฑ์
ที่ปนเปื้อนน้ํามัน หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระสอบที่ใช้แล้ว จาระบีที่ใช้แล้ว/ 
ของเสียจากการซ่อมบํารุง และบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือสารอันตรายคงค้าง 
และมีวิธีการจัดการโดยรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) รวบรวมกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา  
มีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 109.5 ตัน/ปี โดยจะทําการวิเคราะห์ความเป็น
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน ก่อนนํากลับไปใช้
ประโยชน์ในการปรับสภาพดิน กรณีผลการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนมีค่าเกิน
ค่ามาตรฐาน โครงการต้องส่งกากตะกอนที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดให้ติดตั้งท่อดูดตะกอนจาก Anaerobic Pond ซึ่งติดตั้งปั๊มไว้บริเวณ
ขอบบ่อ โดยกําหนดให้มีการสูบตะกอนทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งตะกอนที่ออกจากบ่อ 
Anaerobic Pond จะส่งไปยัง Sludge Thickening เพื่อทําการอัดแห้ง และ
จะส่งวิเคราะห์โดยการสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตาม
ข้อกําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ถ้าพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ข้อกําหนดจะนําไปใช้
เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งของเสียไปกําจัดให้ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่นของของเสียภายในบริเวณ
โรงงานและระหว่างการขนส่ง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการดําเนินการโครงการ
และสัดส่วนปริมาณของเสียที่นําไป recycle หรือส่งไปกําจัดภายในพื้นที่
โครงการปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 

6) การนํากากตะกอนหม้อกรองออกนอกโรงงานต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

11. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการ
ต้องทําหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ และ 
ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมทุกปี และให้มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอๆ - ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) นําเสนอผลการดําเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้นําชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อการดําเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา และแผนงาน
พัฒนาอาชีพชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และ
กรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทําหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจง
การดําเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับ 
ข้อร้องเรียน ดังรูปที่ 2 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 8) ให้ความร่วมมือกับประชาชน ผู้นําชุมชน และหน่วยงานราชการในเชิญกลุ่ม
ผู้นําชุมชนหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
โอกาสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการดําเนินการรวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) กําหนดให้มีโครงการป้ายสวย สื่อสารความเข้าใจจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ หรือแผ่นพับนําเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแจกจ่าย
ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโปง่ 
จํากัด 

 10) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 11) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมโครงการแก่หน่วยงาน 
ผู้นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้
ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ และนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์การดําเนินโครงการ และแจ้งผลให้ชุมชนเข้าใจ ซึ่ง
ประสานงานช่องทางสื่อสารกับผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 12) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลต่อ
ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ 
โดยตรงต่อผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการ/กําหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยม
เยือน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจส่งผล
กระทบหรือทําให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุม
ของหมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้ง
ข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนํามาใช้ปรับปรุง
แผนการดําเนินงานให้เหมาะสม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 13) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
รอบโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรม
ด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริม
หรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงานท้องถิ่น เช่น  
จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ จัดให้มีการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) กําหนดให้โครงการจัดทําแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงาน
กําหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน 
ขั้นตอน ผู้ รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมินผล
ดําเนินงาน  โดยกิจกรรมที่ ทําต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น 
กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือการติดตามผลจากการ ดําเนินการของโครงการ กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 15) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

16) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมาย
ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการ
เห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 17) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทําจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA Monitoring 
Committee) ให้ มีส่วน ร่วมในการดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 18) กําหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
ทุก ๆ 2 ปี 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) มีดังนี้ 

 ก) ผู้แทนภาคประชาชน ไม่รวมผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 32 คน มาจาก
การสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 
5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด ประกอบด้วย 

 

 (ก) เทศบาลตําบลโนนสวรรค์  
 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านบักตู้ 
 หมู่ที่ 3 บ้านน้ําคํา    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 

(ข)  เทศบาลตําบลโพนสูง  
 หมู่ที่ 5 บ้านโคกก่อง 

(ค)  องค์การบริหารส่วนตําบลสระบัว 
 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่ 
 หมู่ที่ 6 บ้านบัวขาว  หมู่ที่ 7 บ้านเขวาโคก 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) หมู่ที่ 8 บ้านเขวาทุ่ง หมู่ที่ 16 บ้านบัวขาว 
 หมู่ที่ 17 บ้านเขวาพัฒนา  

(ง)  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสง่า 
 หมู่ที่ 8 บ้านหนองส่วย 

(จ)  องค์การบริหารส่วนตําบลขี้เหล็ก 

หมู่ที่ 2 บ้านข้ามป้อม 

(ฉ)  องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพง 
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองอ่าง หมู่ที่ 2 บ้านดอกรักใหญ่ 

หมู่ที่ 9 บ้านดอกรักใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองอ่างพัฒนา 

(ช)  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งทอง 
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 

(ซ)  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา 

  หมู่ที่ 12 บ้านศรีนครเตา 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 ข)  ผู้แทนภาครัฐ ประกอบด้วยตัวแทน 7 หน่วยงาน 
(ซ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(ฌ)  นายอําเภอปทุมรัตต์หรือผู้แทน 
(ญ)  นายอําเภอเกษตรวิสัยหรือผู้แทน 
(ฎ)  อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฏ)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฐ)  สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทน 
(ฑ)  พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน 

 

 ค)  ผู้แทนโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนฝ่ายผลิต ตัวแทนฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และตัวแทนฝ่ายสํานักงาน และบุคคลวิธีการ
สรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA 
Monitoring Committee) ดังนี้ 

 



-241- 

ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (ก)  กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อ 
หรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละ
หมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 

(ข)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั้งของนายอําเภอเมืองปทุมรัตต์ 
เช่น ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุร้อยเอ็ดหรือผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
หรือผู้แทน 

(ค)  กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงงานผลิตน้ําตาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการแต่งตั้งโดยผู้จัดการโรงงานผลิตน้ําตาล 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

19)  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี้ 
(1) สํารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง

โครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ
ตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) ให้ข้อมูล คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดําเนินงานของ
โครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กําหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

(3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ 
การดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

(4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือในการดําเนินงานใด ๆ เพื่อก่อ 
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดําเนิน
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและ
แก้ไข 

(7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (8) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับ
โครงการและพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามดูแล การจ่าย
ค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ 

   

(9)  จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน    
20) ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ดังนี้ 
- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 

จํากัด 
 (1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

การประกาศแต่งตั้งและสามารถดํารงตําแหน่งได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
   

 (2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการ 
พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 

   

 19)  กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่
กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารง
ตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า
เก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการ
พ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
(4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะมี

ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อน
ความสามารถ 

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(7) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

21) งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการ
ดําเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 22) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดย
ประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถ
ประชุมก่อนกําหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ  

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 23) ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การทําไร่อ้อยให้เกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุน 
การผลิตและเพิ่มผลผลิตตันอ้อยต่อไร่ให้มากขึ้น เช่น วิธีปลูกอ้อยอย่างถูกวิธี 
การใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแทนการใช้สารเคมี การให้น้ําแก่อ้อยที่ประหยัด
และถูกวิธี การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพและวิธีขนส่งที่สะดวกและประหยัด 
เป็นต้น 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ/เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 24) จัดประชุมชี้แจงให้เกษตรกรและแรงงานเข้าใจผลเสียหายกรณีเผาอ้อย 
เพื่อตัดส่งเข้าโครงการ 

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ/เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 25) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

26) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการดําเนินการ
ของโครงการเป็นประจําทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

27) กําหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นจริงโดย
ใช้ราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่จ่าย
จริงตามความจําเป็น 

(3)  ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
 3.1) กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจํา หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การทํามาหาได้ไป ให้ชดใช้ 
ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้ โดย
คํานวณตามอัตราจ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิลําเนาของผู้เสียหาย ณ วันที่
ได้รับความเสียหาย 

 3.2) กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจํา หากระหว่างการเจ็บป่วยไม่สามารถ
ไปทํางานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้าง  
ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางาน
ได้ โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

(4)  ค่าทําขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย 

    

12.1 ความปลอดภัยทั่วไป 1) ดําเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไป
ตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐาน
อื่น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ  ให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2549 คอย
วางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ตรวจตราสภาพการทํางานและการปฏิบัติงานของคนงานแล้ว
รายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดทํารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
และโรคที่เกิดเนื่องจากการทํางาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.  2549  และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วถึง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจําปี เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) จัดทําคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัย
เรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

     



-246- 
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12.2 อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกําหนดประเภทอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ทํางานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
ประกาศกรมสวัสดการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ.ศ. 2554 โดยให้มีการตรวจสอบและ
อบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมทั้งวิธีการใช้งานและถนอมรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกําหนดข้อปฏิบัติ 
กรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12.3 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (เสียง) 

1) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- อาคารส่วนผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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12.3 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (เสียง) (ต่อ) 

4) กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่ทํางานในบริเวณที่มีเสียงดัง 
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ทํางานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ตามข้อกําหนด
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่าง
เคร่งครัด 

- อาคารส่วนผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12.4 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (ความร้อน) 

1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนที่มี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น 
แผนกหม้อต้ม หม้อเคี่ยว เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จาํกัด 

 2) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12.5 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (สารเคมี) 

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

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดทําข้อมูลความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิดพร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ทํางาน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอก
อย่างชัดเจนว่า “สถานที่เก็บสารเคมี” 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สําหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.5 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (สารเคมี) 
(ต่อ) 

5) ควรเก็บสารตามลําดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมด 
อายุแล้วต้องทําลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น 
พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจําบริเวณทีมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของสารเคมี 
เช่น บริเวณข้อต่อ วาล์ว หรือปั๊ม เป็นต้น 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12.6 ป้าย และสัญลักษณ์ 1) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มีความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงอันตราย แนะนําหรือเตือนสติ
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่กําหนด หรือห้ามกระทํา
การอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ เตือนอันตราย เครื่อง
หมายความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12.7 อุบัติเหตุ 1) ต้องให้จัดเวชภัณฑ์ เครื่องมือ ห้องพยาบาล ยานพาหนะ และแพทย์ พยาบาล
ประจําในตามกฎหมายกําหนดให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีกิจกรรม Safety talk เป็นกิจวัตรประจําวัน (routine) ของพนักงาน
ก่อนเริ่มงาน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทํางานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและแผนกความปลอดภัย
ภายในโรงงาน เมื่อพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 4) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทําการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาใน
ลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ แหล่งที่ทําให้
เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่
เป็นอันตราย สิ่ งที่ ทําให้เกิดอุบั ติ เหตุ ส่วนของสิ่ งที่ ทําให้ เกิดอุบั ติ เหตุ  
การกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือต่ํากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจากพนักงาน และปัจจัย
จากงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไขในทางวิศวกรรม 
การให้ความรู้ หรือจัดทําแผนงานแล้วแต่กรณี 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5) การประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน กําหนดให้ในการประชุมให้ตัวแทนแต่ละแผนก/
หน่วยงาน นําเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นหรือ
การเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการฯ อย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6) กําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน หรือแนวทางการดําเนินงาน
อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์อักษร 
การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) จัดให้มีการแบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขต
อันตราย (Hazardous Zone) ทั้งนี้พนักงานที่ทํางานในเขตอันตรายจะต้อง 
มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น หมวกนิรภัย  แว่นตากันแสง ถุงมือ 
รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่อง
ป้องกันหูและหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็น
ระยะ ๆ 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.8 ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ 
NFPA ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) จัดทํารายงานตรวจสอบตัวเอง (Self Audit) ตามคู่มือ (Guide line) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทําการทบทวนเป็นประจําทุกปี เพื่อใช้ในการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4)  บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 
(1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector)  
(2) ชุดตรวจจับความร้อน (Heat Detactor) 
(3) ติดตั้ง Fire alarm บริเวณอาคารผลิตและพื้นที่โรงงาน 
     ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

5)  การป้องกันอัคคีภัยให้ดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555 และกําหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
อย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุ
ติดไฟได้ง่าย จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ปฏิบัติงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.9 แผนปฎิบัติการเหตุ
ฉุกเฉิน 

1)  จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่งออกเป็น
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 ดังรูปที่ 3 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ทําการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานทุกคนปีละ 1 ครั้ง 
สําหรับเนื้อหาของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ทําการฝึกอบรม ได้แก่ 
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพ
หนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ส่วนเนื้อหาของวิชาภาคปฏิบัติที่ทําการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย 
ได้แก่ การดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง  
การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ  
การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือ
กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและ
พื้นที่ใกล้เคียง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการและเส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (การขนถ่าย
กากน้ําตาล) 

1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ - พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2) ในระหว่างการขนถ่ายต้องดึงเบรกมือเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของรถและดับ
เครื่องยนต์ ยกเว้นกรณีใช้เครื่องยนต์เป็นตัวฉุดปั๊มขนถ่าย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) ในระหว่างการขนถ่ายต้องไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการบุบหรือหกรั่วไหล - พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญรับผิดชอบควบคุมการขนถ่าย
ตลอดเวลา 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 5) ในขณะขนถ่ายจากถังใส่รถบรรทุก ตัวรถควรอยู่ในตําแหน่งบริเวณที่พร้อมจะ
เคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้าหากมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ้น และวาลว์ควบคุมการขน
ถ่ายควรอยู่ในตําแหน่งที่ควบคุมได้ง่าย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) จัดให้มีรางรวบรวมกากน้ําตาลโดยรอบจุดขนถ่ายกากน้ําตาลเพื่อป้องกันการเกิด
การรั่วไหลระหว่างการขนถ่ายไปปนเปื้อนรางระบายน้ําฝนของโครงการโดยให้
ทําการสูบกลับใส่ถังเพื่อกําจัดต่อไป 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

7) การขนส่งทุกครั้งจะต้องมีเอกสารกํากับการขนส่งและเอกสารคําแนะนํา เกี่ยวกับ
ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Material Safety Data Sheet, MSDS) 
ซึ่งมีข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิด
อุบัติเหตุอยู่ด้วย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 8) การกรอกเอกสารกํากับการขนส่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่ขนส่ง 
ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวมและข้อควรระวังพิเศษ ซึ่งผู้ส่งต้องรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั้งลงนามกํากับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 9) ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับกากน้ําตาล ตรวจสอบเอกสารรายชื่อสินค้าว่า
ตรงกับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารกํากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่จะขนส่ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

10) ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่งว่าอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยไม่แตกหรือชํารุด
เสียหาย เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจํารถว่ามีครบถ้วนและ 
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 ความปลอดภัยในการ
ทํางาน (การขนถ่าย
กากน้ําตาล) (ต่อ) 

11) ตรวจสภาพรถ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุม
ตรวจสภาพรถ เช่น ความดันของลมยาง รอยรั่ว หรือข้อบกพร่องก่อนออกรถ 
หากพบว่าบกพร่องระหว่างการขนส่งควรจอดรถและแก้ไขทันที   

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

12) การเก็บดูแลรถระหว่างการขนส่ง หากมีเหตฉุกเฉินจําเป็นต้องจอดรถที่ยังมี
กากน้ําตาลอยู่ในรถเป็นเวลานาน ต้องจอดรถในสถานที่ที่มีผู้ควบคุมดูแล 
หรือในคลังสินค้าหรือในโรงงานที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยแจ้ง 
ผู้ควบคุมให้ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกมีอันตรายอย่างไร ถ้าผู้ขับรถไม่อยู่ที่รถ
ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบที่อยู่เพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว กรณีที่
ไม่สามารถหาที่จอดฉุกเฉินตามกล่าวข้างต้นได้ ให้จอดรถในที่สําหรับจอดรถ
โดยทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 13) ก่อนการผลิตในแต่ละฤดูหีบต้องมีการตรวจประสิทธิภาพของถังว่าสามารถ
บรรจุกากน้ําตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อ วาล์ว พัด
ลม ลูกลอยระดับของโมลาสและจัดทําระดับถังให้ชัดเจนกับปริมาณที่ควรเก็บ 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 14) แผนกคลังสินค้า (การเก็บและการจ่าย) จัดพนักงานดูแลถังเก็บกากน้ําตาล
โดยควบคุมการจัดเก็บไม่ให้เกินปริมาตรที่กําหนด ทั้งในส่วนของการควบคุม
การจ่าย First In First Out พร้อมกับตรวจสอบปริมาณถังเก็บกากน้ําตาล 
วันละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 15) จัดทําคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บกากน้ําตาลเพื่อรองรับกรณีถังเก็บ
กากน้ําตาลรั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดและมีการตรวจสอบ
เป็นประจํา พร้อมทั้งจัดทําผังพื้นที่ตัวถังเก็บกากน้ําตาล

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

16) กําหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแผนกคลังสินค้าในการตอบโต้ตามแผนการ
รั่วไหลของกากน้ําตาลโดยให้หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นผู้สั่งการในการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉิน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

17) จัดเตรียมปั๊มดูดเก็บเข้าถัง และจัดเจ้าหน้าที่ยานยนต์พร้อมเครื่องกล
ตรวจสอบดูแลบริเวณคันคอนกรีตเพื่อป้องกันคันคอนกรีตพัง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด

  
 

   



-254- 

ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสุขภาพ 
     อนามัย 

1) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเข้าตรวจค้นสาร
เสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฏหมายที่กําหนด ทั้งนี้ 
รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการ
อบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกําหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 2) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทํางานกับผลการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการ
ทํางานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทํางานต้องทําการโอนย้าย
การทํางานไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้
รวมถึงทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ในการ
ทํางานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้ม
ของภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการจัดการและทําการแก้ไขปัญหา 
เพื่อลดผลกระทบที่เป็นปัจจัยในการชี้นําไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของ
สุขภาพพนักงานเนื่องจากการทํางาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 3) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีมีความผิดปกติจะต้องมี
ขั้นตอนของการดําเนินการดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ถึง

ความจําเป็นในการตรวจซ้ํา ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นไม่ต้อง
ตรวจซ้ําและแนะนําการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการตรวจซ้ําในปี
ถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจซ้ํา ให้ทาง
โครงการนําเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้ํายังสถานบริการด้านสุขภาพ 
(นับเป็นการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้อยู่ใน
การดูแลของทางโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จาํกัด 

  
 

   



-255- 

ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสุขภาพ 
     อนามัย (ต่อ) 

(2) เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพ
ครั้งที่ 2) ตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยังมีความผิดปกติ
เช่นเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการทํางาน อย่างไรก็ตาม 
พนักงานคนดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล 
รวมทั้งให้ทําการโอนย้ายการทํางานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการ
สัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง แต่หากพบว่าผลการตรวจซ้ําปกติให้จัดเป็นกลุ่ม
เฝ้าระวังที่จําเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(3) จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจําปีแต่ละพื้นที่ดําเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงาน
ของคนงานที่ทํางานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการ
ตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูล 
สุขภาพด้วย และมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมา
ช่วงแรงงานเมื่อออกจากการทํางาน 

   

 (4) รายงานผลและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี 
โดยให้ระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ดําเนินการ
ตรวจสุขภาพของพนักงานทุกครั้ง 

   

 4) กําหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงาน 
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจําทุก
วัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวม
ผู้รับเหมาช่วงแรงงานในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดําเนินการซ่อมบํารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจําปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูล
สุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 10 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการทํางาน 
ยกเว้นในกรณี ดังนี้   

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

  
 

   



-256- 

ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสุขภาพ 
     อนามัย (ต่อ) 

(1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงแรงงานทํางานกับโครงการเป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาช่วงแรงงานเมื่อออกจากการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(2) กรณีที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงานให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและ
ผู้รับเหมาช่วงแรงงานรายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการ
แจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงาน ทราบสทิธิในการขอบันทึก
ข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะ
เลิกดําเนินการ 

   

 5)  จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุของโครงการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 6) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ให้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดหรือสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปทุมรัตต์หรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษตรวิสัย ผ่านคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการเป็น
ประจําทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่
โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
โครงการในชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 7) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ 
โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.1-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและสุขภาพ 
     อนามัย (ต่อ) 

8) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความชํานาญ โดยการอบรมป้องกัน  
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรค
ผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและ
จํานวนครั้งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9) สนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณีประชาชนเกิดภาวการณ์
เจ็บป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ของโครงการ โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทุกประการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

15. สุนทรียภาพ (1) กําหนดให้โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 55.61 ไร่ หรือร้อยละ 11.00 ของ
พื้นที่ทั้งหมด สําหรับพรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพ 
ในการลดมลพิษ เช่น ขี้เหล็ก สนประดิพัทธ์ และอโศกอินเดีย เป็นต้น โดย
ปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา (รูปที่ 1) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

 (2) บํารุงรักษาพื้นที่สี เขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบํารุงปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธ์ไม้และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
(ตารางที่ 1) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

(1) ฝุ่นละอองรวม 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 (รูปที่ 4) 
1) วัดสว่างวนาราม (A1) 
2) วัดสว่างอาราม (A2) 
3) วัดบวัขาว (A3) 
4) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

2.  ระดับเสียง    
- ตรวจวัดระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง และระดับเสียง

พื้นฐาน (L90) 
- ตรวจวัดจํานวน 7 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 

1) ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก  (N2) 
3) ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก  (N4) 
5) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N5) 
6) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N6) 
7) วัดราษฎร์บูรณะ (N7) 
8) วัดบัวขาว (N8) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
1)  ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ํา    
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 

(TSS) ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ของแข็ง
ละลาย น้ํ า ทั้ งหมด  (TDS) น้ํ า มันและไข มัน  (Oil & 
Grease) แบคที เรียกลุ่ ม โคลิฟอ ร์ม ทั้ งหมด  (Total 
Colifrom Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bateria) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน 
(NO3-N) แอม โม เนี ย ในหน่ วย ไน โต ร เจน  (NH3-N) 
ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) 
แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
ตะกั่ ว (Pb) ปรอท  (Hg) สารหนู  (As) ซีลี เนียม  (Se) 
ไซยาไนด์ (Cyanide) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) 

-  ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6)   
1)  คลองเซียมใกล้กับพื้นที่โครงการ (SW1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 

(SW2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

 
  

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก 
      ตัวแทนฤดูแล้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดหีบ (ขายไฟ) (เม.ย.-ต.ค.) 
      เลือกตัวแทนฤดูฝน 

 
 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

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) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได้ (Ni)  
(11) ซีลีเนียม (Se)  
(12) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 4 จุด 
(รูปที่ 7) ได้แก่  
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อน้ําคอนเดนเซอร์  
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียและ

ลานกองชานอ้อย  
3) พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย 
4) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย         

- 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ระดับ
ความลึก 5 และ 30 เซนติเมตร 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

5. การคมนาคม    

(1) บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการโดยแยก
ประเภทรถและเวลา  

(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่ง
ของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ 

-  บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการ
ขนส่ง 

-  ทุกวันและจัดทํารายการทุก 1 เดือน  
 ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

6. การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ํา 

   
- พื้นที่เขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ และ

จัดทํารายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

(6)  ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
1)  หยุดงานไม่เกิน 3 วัน    2)  หยุดงานเกิน 3 วัน  
3)  สูญเสียอวัยวะ            4)  ทุพพลภาพ  

      5)  ตาย 

  

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ 

บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ
และความเสียหาย 

-  บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ศึกษาและสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชน

โดยรอบ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นํา
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้
ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 

 
-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 8) ชุมชนใน

พื้นที่ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้นํา
ชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน
ที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการ
ดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการ 

-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ อ้างถึงรูปที่ 8 
ชุมชนในพื้นที่ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้นาํชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

-  สรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 
จํากัด 

9. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนใน

พื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
-  ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
-  จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง 

จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
(1) ฝุ่นละอองรวม 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 (เลือกตรวจวัดเป็น

ตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (อา้งถึงรูปที่ 4) 

1) วัดสว่างวนาราม (A1) 
2) วัดสว่างอาราม (A2) 
3) วัดบัวขาว (A3) 
4) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (A4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 

7 วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย  

(ธ.ค-มี.ค.)  
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

2. ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hrs) 
(2) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)  
(3) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) 
(4) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
(5) ระดับเสียงรบกวนในบรเิวณพืน้ที่ศึกษา 

 
-  ตรวจวัดจํานวน 8 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 5) 

1) ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก  (N2) 
3) ริมรั้วโรงงานด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก  (N4) 
5) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (N5) 
6) ชุมชนบ้านโนนใหม่ (N6) 
7) วัดราษฎร์บูรณะ (N7) 
8) วัดบัวขาว (N8) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย 

(ธ.ค-มี.ค.)  
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 

 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ํา    
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 

(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO) 
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ซีโอดี (COD) 
(6) น้ํามันและไขมัน (Olil & Grease) 
(7) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(8) คลอไรด์ (Cl-)  
(9) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 1-2 (Inspection 
pond No. 1-2) 

 

- เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) ตลอดระยะดําเนินการ

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 
(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(6) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(7) อัลคาลินิตี้ (Alkalinity)  
(8) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) ซีโอดี (COD) 
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  

-  ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 8) 
(1) น้ําเสียบริเวณบ่อปรับสมดุลที่ 2 

Equalization pond No.2 (TW1) 
(2) น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วบริเวณบ่อ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 3 (Inspection 
Pond No.3) (TW 2) 

 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
(16) ตะกั่ว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลีเนียม (Se) 
(21) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 

   

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)  
(6) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Colifrom 

Bacteria) 
(8) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 

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

-  ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 6) 
1) คลองเซียมใกล้กับพื้นที่โครงการ (SW1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 

(SW2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (SW3) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูฝน 
 
  

-  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(17) ตะกั่ว (Pb)  
(18) ปรอท (Hg)  
(19) สารหนู (As)  
(20) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(21) ซีลีเนียม (Se)

   

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

- ตรวจวัดน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 4 สถานี 
(อ้างถึงรูปที่ 8) 
 1)  บริเวณทิศเหนือของระบบบําบัดน้ําเสีย 

(UW1) 
 2)  บริเวณทิศตะวันออกของบ่อคอนเดนเซอร์ 2 

(UW2) 
3)  บริเวณทิศใต้ของบ่อหน่วงน้ําฝน (UW3) 
4)  บริเวณทิศตะวันตกของแปลงอ้อยสาธิต

(UW4) 
 

- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูฝน 

-  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

 
 
 

   



-266- 

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. ทรัพยากรชีวภาพ 
 ปริมาณ  ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ

แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

- ตรวจวัดจํานวน 3 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 9) 
1)  คลองเซียมใกล้กับพื้นที่โครงการ (Bio 1) 
2)  คลองเซียมใกล้กับถนนทางหลวง 202 (Bio 

2) 
3)  คลองเซียมใกล้กับวัดสว่างอาราม (Bio 3) 

- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1)  ครั้งที่ 1 ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-มี.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูแล้ง 
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงขายไฟ (เม.ย.-ต.ค.) เลือก

ตัวแทนฤดูฝน 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

5.  คุณภาพน้ําฝน 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- ซัลเฟต 
- ไนเตรท 

(เปรียบเทียบกับ Guidelines for Drinking-water 
Quality (WHO, 2004)) 

- ตรวจวัดจํานวน 5 จุด (ดังรูปที่ 10) ดังนี้ 
1) พื้นที่โครงการ (R1) 
2) วัดสว่างวนาราม (R2) 
3) วัดสว่างอาราม (R3) 
4) วัดบัวขาว (R4) 
5) วัดสําโรง บ้านส้มโฮง (R5) 

-  ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน  
(ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

6. การใช้น้ํา 
(1) จดบันทึกปริมาณน้ําดิบที่สูบมาใช้ในโครงการจาก

บ่อเก็บน้ําดิบเป็นประจําทุกวันจากการติดตั้งมาตร
วัดน้ํา 

(2) รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําในกระบวนการผลิต (แยก
เป็นน้ําดิบ น้ําประปา น้ํา RO และน้ําอ่อน) และจัดทํา
รายงานสรุปปริมาณการใช้เป็นรายเดือน 

 
- พื้นที่โรงงาน 

 
- บันทึกทุกวันและจัดทํารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

7. การจัดการของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก

การดําเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่
นําไป ทําปุ๋ยหมัก หรือ recycle หรือส่งไปกําจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ
กากของเสียที่เกิดจากการดําเนินโครงการเป็นรายเดือน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
- พื้นที่โรงงาน 

 
- บันทึกและจัดทํารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

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

 
- กากตะกอนหม้อกรองจากระบวนการผลิตของ

โครงการ 

 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ระยะช่วงฤดูหีบอ้อย 

(ธันวาคม-มีนาคม) 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

(9) สารหนู (Arsenic)  
(10) แคดเมียม (Cadmium) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนต์ (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Copper)  
(13) ตะกั่ว (Lead)  
(14) ปรอท (Mercury)  
(15) นิกเกิล (Nickel) 
(16) ซีลีเนียม (Selenium)  
(17) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR)
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. คุณภาพดิน 
(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) สภาพการนาํไฟฟา้ (Electro Conductivity, EC) 
(4) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) 
(5) ความหนาแน่นรวม (Bulk density) 
(6) สารหนู (As)  
(7) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cd)  
(8) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(9) ตะกั่ว (Pb)  
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(12) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได้ (Ni)  
(13) ซีลีเนียม (Se)  
(14) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR)  

 
- บริเวณพื้นที่ปลูกอ้อยหรือพื้นที่สีเขียวของ

โครงการ จํานวน 4 จุด (อ้างถึงรูปที่ 7) 
(1)  พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อน้ําคอนเดนเซอร์   

 (S1)  
(2)  พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดน้ําเสียและ 

 ลานกองชานอ้อย (S2) 
(3)  พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย (S3) 
(4)  พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) 
 

    
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

9. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
9.1  คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจํานวน 4 จุด  
(1) บริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) บริเวณชุดลูกหีบ 
(3) บริเวณจัดเก็บและเตรียมปูนขาว 
(4) บริเวณระบบสายพานลําเลียงชานอ้อยจาก

โรงงานน้ําตาลไปโรงไฟฟ้า 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงใน

สถานที่ทํางาน โดยทําการตรวจวัดบริเวณที่มีความ
เสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
 
 

 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 

จํานวน 4 จุด ดังนี้  
(1) บริเวณแท่นเทอ้อย  
(2) บริเวณชุดลูกหีบ 
(3) บริเวณอาคารหม้อต้ม 
(4) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น 

 
- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 
ตรวจในเดือนมีนาคม  

(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 
 ตรวจในเดือนเมษายน 

 
- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

(2) ตรวจวัดระดับเสียงที่พนักงานได้รับสัมผัสเสียงใน
บริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงสูงสุด 
(Peak sound pressure level) ของเสียงกระทบ
และเสียงกระแทก (Impact or impulse noise 

- บริเวณแท่นเทอ้อย -  ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบตัิงาน 
 (1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-

 มี.ค.) ตรวจในเดือนมีนาคม โดยตรวจ 
12 ชั่วโมง ตามระยะเวลาการทํางาน 

 (2)  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-
พ.ย.) ตรวจในเดือนเมษายน โดยตรวจ 
8 ชั่วโมง ตามระยะเวลาการทํางาน 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

(3)  ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทํางานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดย
การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal sampling) 
ตามปัจจัยเสี่ยง 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง
จากพนักงานที่ทํางานบริเวณพื้นที่ 4 จุด 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 

ตรวจในเดือนมีนาคม โดยตรวจ 12 
ชั่วโมง ตามระยะเวลาการทํางาน 

(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 
ตรวจในเดือนเมษายน  โดยตรวจ 8 
ชั่วโมง ตามระยะเวลาการทํางาน 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

(4)  จัดทํา Noise Contour Map - พื้นที่โครงการ -  ตรวจวัด 1 ปี หลังจากโครงการเปิดดําเนินการ 
และทบทวนแนวเส้ น เสี ย งจาก  Noise 
Contour ทุก ๆ 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9.3  ความร้อน 
ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบั ติงาน  (Heat stress 
index ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัดจํานวน 3 จุด ดังนี้ 

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

 
- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
ตรวจในเดือนมีนาคม 

(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงปิดฤดูหีบอ้อย (เม.ย.-พ.ย.) 
ตรวจในเดือนเมษายน 

 
-  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

9.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

และจัดทํารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
-  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ํา 
(6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   

10. สาธารณสุขและสุขภาพ    
-  บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 10.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

(1) ทํางานสัมผัสฝุ่นละออง : ตรวจสมรรถภาพปอด 
(2) ทํางานสัมผัสเสียงดัง : ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
(3) ทํางานสัมผัสความร้อน : ตรวจการทํางานของไต 
(4) ทํางานที่ต้องใช้สายตาเพ่งนานและงานละเอียด : 

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
(5) การตรวจสุขภาพอื่น ๆ : เอกซเรย์ปอด (X-ray), 

ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE), ความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด (CBC) และสมรรถภาพการทํางาน
ของตับ (SGOT/SGPT) 

- พนักงานใหม่และพนักงานประจําทุกคน 
 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางาน และพนักงาน
ประจํา ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

10.2 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

10.3 รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเป็นประจําทุกป ี - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

11. ระบบป้องกันอัคคีภัย    
11.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน

โครงการ 
- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายกําหนด - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

11.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงานสรุปผลปีละ 
1 ครั้ง 

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

12. สังคม-เศรษฐกิจ    
12.1 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตาม

และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ําจากภายในโครงการ
และชุมชนภายนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง - บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 

12.2 จัดให้มีการศึกษาสํารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และ
ความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชนในชุมชนโดยรอบ
และชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งสํารวจความคิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั้งสํารวจ 
ความคิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

- บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด 



   

-272- 

 

รูปที่ 1 ผังแสดงรูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ   
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 ตารางที่ 1 แผนการปลูกต้นไม้บนพื้นที่สีเขียว 

 
 หมายเหตุ : ซื้อต้นไม้จากภายนอกขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ซื้อต้นไม้จากภายนอกมาปลูก 
 ที่มา : บริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด, 2562 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน (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 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1-2 วัน ทําการ 

1-2 วัน ทําการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพ่ือรับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบข้อเท็จจริง 
หรือแจ้งวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไขและผลดําเนินการแก้ไข
ของโครงการ/โรงงานรายโรง 

 พิจารณาข้อร้องเรยีน 
แล้วดาํเนินการตามกรณี

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ 

 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุม 
ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ 

กําหนดแผนงานการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตุเกิดจากโครงการ 

แจ้งผลทุก ๆ 7 วัน 

กรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ใน 
ระยะส้ัน ให้ดําเนินการ 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบ 
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รูปที่ 3 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 



   
 

-276- 

รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

S1: พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อน้ําคอนเดนเซอร์ 
S2: พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบําบัดน้ําเสีย 
     และลานกองชานอ้อย 
S3: พื้นที่สีเขียวบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย 
S4: พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย 

2

3

4

1 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดน้ําทิ้งและน้ําใต้ดิน (monitoring well) 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝน 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 

 
 
 
 
  
 

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
 
 
 

บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
 คุณกนกพล  มหันต ์
   (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณศุภณัฐ ทามัน 
   (นักวิชาการสังคมศาสตร์) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท ์: 02-3737799 ต่อ 3110 
โทรสาร : 02-3737979 
โทรศัพท ์: 02-3737799 ต่อ 3206 
โทรสาร : 02-3737979 
 

kanokphon.m@tet1995.com
 
sapanat.t@tet1995.com 


