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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 
ต่อการจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย คร้ังที่ 2) 

บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร ์ซัพพลาย จํากัด 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด เป็นบริษัทฯ ในเครือกลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจด้านการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513 และมีการขยาย
ธุรกิจด้านสินค้าการเกษตรมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์ การสกัดนํ้ามันรํา การผลิตและ
จําหน่ายลูกไก่ ไก่แช่แข็ง และไก่พร้อมทานสําเร็จรูป ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 

โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้
แกลบเป็นเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว ต้ังรวมอยู่ภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด บริษัท ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จํากัด บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหาร 
จํากัด และบริษัท ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านสินค้าการเกษตร เช่น โรงสกัดนํ้ามันรํา  
(Rice Bran Extraction Plant) โรงผลิตอาหารสัตว์ และการขนส่งสินค้าการเกษตร 

พ.ศ. 2542 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จํากัด ได้ติดต้ังหม้อไอนํ้าโดยใช้นํ้ามันเตาเป็น
เช้ือเพลิง เพ่ือผลิตไอนํ้ามาใช้ในโรงอาหารสัตว์และโรงสกัดนํ้ามันรํา ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 
บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ได้ดําเนินกิจการผลิตไอน้ําและพลังไฟฟ้าขึ้น เพ่ือนํามาใช้ใน 
โรงอาหารสัตว์และโรงสกัดนํ้ามันรําภายในกลุ่มโรงงานทดแทนการใช้นํ้ามันเตาในหม้อไอนํ้าเดิม โดยใช้แกลบ
ที่มีมากในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิตติดต้ังตามใบอนุญาตให้
ผลิตพลังงานควบคุม 12,375 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรือ 9.9 เมกะวัตต์  พลังงานไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้สูงสุด 
(Maximun Capacity) 8 เมกะวัตต์ โดยมีหม้อไอนํ้าขนาด 55 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด (ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 3-88-5/49 อบ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 88,102 ประกอบกิจการ ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และไอน้ํา)  

พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าสามารถเพ่ิมศักยภาพในการผลิตไอนํ้าจากหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลประกอบกับพ้ืนที่โรงไฟฟ้าฯ อยู่ในแหล่งเช้ือเพลิง (แกลบ) เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญและ 
มีปริมาณเช้ือเพลิงเพียงพอ บริษัทฯ จึงมีความต้องการขยายกําลังการผลิตพลังไฟฟ้าอีก 6 เมกะวัตต์ โดยจะ
ทําการปรับปรุงหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าฯ และติดต้ังเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมเพ่ือขยายกําลังการผลิต โดยทําการ
ติดต้ังเคร่ืองกังหันไอน้ํา ใช้กับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 11,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ (8 เมกะวัตต์) ในระหว่าง 
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2553)  ช่วงที่ทดสอบระบบเคร่ืองกังหันไอนํ้า 
ชุดที่ 1 (ขนาด 9.9 เมกะวัตต์) เสียหายโรงงานจึงซื้อเครื่องกังหันไอนํ้าชุดที่ 2 (ขนาด 8 เมกะวัตต์) มาใช้งาน
เพ่ือให้การจําหน่ายไฟฟ้าไม่หยุดชะงัก แทนชุดที่ 1 ทําให้มีกําลังการผลิตติดต้ังรวม 16 เมกะวัตต์  
และปรับปรุงหม้อไอน้ําเพ่ิมขึ้นจากเดิม 55 ตัน/ช่ัวโมงเป็น 63 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ความสามารถในการ
ผลิตไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Capacity) 14 เมกะวัตต์ โดยได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) หนังสือเห็นชอบที่ ทส. 1009.7/2947 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถขยายกําลังการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า เน่ืองจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้าอยู่ในแหล่ง
เช้ือเพลิง (แกลบ) เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญ อีกทั้งบริษัทฯ สามารถรับเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทอ่ืน
จากโรงงานใกล้เคียงมาเป็นเช้ือเพลิงเสริม ได้แก่ ไม้สับ และเปลือกไม้ ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายกําลัง
การผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีกําลังการผลิตติดต้ังรวม 16 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตสุทธิสูงสุด 
ที่ผลิตได้ 14 เมกะวัตต์ โดยจะเพ่ิมเป็น 22.4 เมกะวัตต์ โดยจะทําการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและติดต้ัง
เครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตในครั้งน้ีดังน้ี 

1) ขอยกเลิกเคร่ืองจักร (เครื่องกังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า: Steam Turbine Generator) 
ตามท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2553)  ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ําและ 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 8 เมกะวัตต์ เปลี่ยนเป็น ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอนํ้าและ 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 8 เมกะวัตต์ เปลี่ยนเป็น ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ทําให้มีกําลังการผลิตติดต้ังรวม
ภายหลังขยายกําลังการผลิตจาก 16 เมกะวัตต์เป็น 22.4 เมกะวัตต์  

2) ติดต้ังเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตโดยจะทําการติดต้ังหม้อไอน้ํา (Boiler) 
ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จํานวน 2 ชุด 

3) เพ่ิมการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลประเภทไม้สับ และเปลือกไม้ จากเดิมที่ใช้เพียงเช้ือเพลิงแกลบชนิด
เดียว ซึ่งเป็นช้ินไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจําหน่าย  
(มีอยู่ปัจจุบัน) เข้าภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 

4) ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบที่ดําเนินการไม่สอดคล้อง โดยขอยกเลิกพ้ืนที่อาคารเก็บแกลบ 3 และอาคารเก็บแกลบ 4 เป็นพ้ืนที่
ลานคอนกรีตเก็บเช้ือเพลิงประเภทไม้สับและเปลือกไม้ และขอยกเลิกพ้ืนที่สีเขียวบริเวณด้านทิศใต้ของอาคาร
เก็บแกลบ 4 และอาคารเก็บแกลบ 2 โดยจะปลูกพ้ืนที่สีเขียวบริเวณริมรั้วโรงงานตามขนาดความกว้างของ
พ้ืนที่ที่ถูกกําหนดไว้ทดแทน 

5) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ โดยเพ่ิมพ้ืนที่บางส่วนเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิต เช่น 
พ้ืนที่ที่จะก่อสร้างอาคารเครื่องจักรส่วนขยาย และพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคที่ดําเนินการในปัจจุบัน (พ้ืนที่บ่อ
ตกตะกอนข้ีเถ้าและลานกองเถ้า) รวมทั้งพ้ืนที่ที่จะดําเนินการในอนาคตเพ่ิมเติม เช่น พ้ืนที่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้ ง ( Inspection Pit)  พ้ืนที่ บ่อพักนํ้าทิ้ ง (Holding Pond) และพื้นที่ บ่อพักนํ้าทิ้ งฉุกเฉิน 
(Emergency Pond) เป็นต้น ทําให้ภายหลังขยายมีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมจาก 131.04 ไร่ เป็น 144.85 ไร่ (เพ่ิมขึ้น
เป็น 13.81 ไร่) 

จากรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
วันที่ 4 มกราคม 2562) ได้กําหนดให้ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภทที่มีกําลังผลิต
กระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ดังน้ันบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด จึงมอบหมายให้บริษทั  
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) เพ่ือเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดทํารายงาน ดังน้ี 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเปรยีบเทยีบ
ก่อนและหลังการขยายกําลังการผลิต รวมทั้งการพิจารณาทบทวนพ้ืนที่ผังโครงการให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินการจริง 

2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งช้ีว่า
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือศึกษาสาเหตุ ปัจจัย สิ่งคุกคามสุขภาพ หรือองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ และประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนและพนักงานจากการดําเนิน
โครงการ พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

4) เพ่ือให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ โดยนําข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

5) เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการปัจจุบันและ
โครงการส่วนขยายต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปัจจุบัน เพ่ือนําผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิกบางมาตรการ และกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้ทั้ง
พ้ืนที่ภายหลังการขยายพ้ืนที่โครงการ 

6) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการต่อหน่วยงาน
อนุญาต เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ต้ังโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ต้ังอยู่ภายใน
พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด หมู่ที่ 8 ตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้ังโครงการ 
มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อดังน้ี แสดงดังรูปที่ 2.1-1 

ทิศเหนือ พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ถัดไปเป็นถนนสาธารณะและพื้นที่ 
นาข้าว และสวนป่ายูคาลิปตัส 

ทิศใต้  พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด และพื้นที่นาข้าว 

ทิศตะวันตก พ้ืนที่นาข้าวและสวนป่ายูคาลิปตัส 

ทิศตะวันออก พ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ถัดไปเป็นถนนทางหลวงหมายเลข 
2178 และพื้นที่นาข้าว 

 การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยใช้เส้นทางสายหลัก 
คือ ทางหลวงหมายเลข 2178 (ถนนสายวาริน-กันทรลักษ์) ที่ต้ังโครงการอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20  
ด้านซ้ายมือ 

2.2  รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 

 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการแบ่งเป็น พ้ืนที่อาคารส่วนผลิตและเครื่องจักร พ้ืนที่กองเก็บเช้ือเพลิง 
พ้ืนที่สาธารณูปโภค ถนน อ่างเก็บนํ้า และพื้นที่ว่าง เป็นต้น รวมถึงพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนประมาณ 
ร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด สําหรับผังการใช้ประโยชน์ที่ ดินภายในโครงการแสดงดัง 
รูปที่ 2.2–1 และสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2–2  
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รูปที่ 2.1-1 รปูที่ต้ังโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ   

ลักษณะการใช้พ้ืนท่ี 
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 

EIA เดิม1/ ภายหลังขยาย 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

1.  อาคารส่วนผลิตและเครื่องจักร 4.10 3.12 4.07 2.81 
2.  พ้ืนท่ีกองเก็บเชื้อเพลิง     

2.1  อาคารเก็บเชื้อเพลิง 31.80 24.28 15.80 10.91 
2.2  ลานเก็บเชื้อเพลิง - - 15.36 10.60 

3.  อาคารส่วนผลิตและเครื่องจักร (ส่วนขยาย) - - 0.64 0.44 
4.  พ้ืนท่ีสาธารณูปโภค  74.50 56.84 - - 

4.1  บ่อเก็บน้ําดิบ A1 และ A2 - - 54.70 37.76 
4.2  บ่อเก็บน้ําดิบ B1 และ B2 - - 19.57 13.51 
4.3  บ่อพักน้ําดิบ A3 - - 0.06 0.04 
4.4  บ่อเก็บน้ําดิบ B3 - - 2.59 1.79 
4.5  บ่อ Holding Pond2/ - - 3.38 2.34 
4.6  บ่อ Emergency2/ - - 0.06 0.04 
4.7  บ่อ Inspection Pit บ่อท่ี 12/ - - 0.01 0.01 
4.8  บ่อ Inspection Pit บ่อท่ี 22/   0.06 0.04 
4.9  บ่อตกตะกอนและลานข้ีเถ้า - - 0.06 0.04 
4.10 บ่อพักน้ํา - - 0.02 0.02 
4.11 พ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ - - 5.64 3.89 

5.  พ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน 20.64 15.76 22.83 15.76 
รวม 131.04 100.00 144.85 100 

ที่มา :  1/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด  
ฉบับสมบูรณ์ 2553 

 2/ บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 
 3/ เป็นพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคที่ดําเนินการในปัจจุบันแต่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ฉบับสมบูรณ์ 2553 ซึ่งจะทําการปรับปรุงภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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  รูปที่ 2.2-1 ผงัการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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รูปที่ 2.2-2 ผงัอาคารเครื่องจักรภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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2.3 เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต 

1) เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

ปัจจุบันโครงการติดต้ังหม้อไอนํ้า 1 ชุด (ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง) และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ํา 
2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอนํ้าแบบ Fully Condensing Turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ และชุดที่ 2 
เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction and Condensing turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  

(1)  เครื่องจักรตามใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม คือ ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ํา TRIVENI 
หมายเลข FR-13E-42 ใช้กับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า GE หมายเลข RYH227001463 ขนาด 12,375 กิโลโวลต์
แอมแปร์ ( 9.9 เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียนที่ 34-401-045-50 (ทํางานติดต้ังตามที่ระบุในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2553) เป็นขนาด 8 เมกะวัตต์) 

(2)  เครื่องจักรตามใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม คือ ชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอน้ํา TRIVENI 
หมายเลข FR-13E-72 ใช้กับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า TD POWER SYSTEM หมายเลข 5DA04573 ขนาด 11,000 
กิโลโวลต์แอมแปร์ (8 เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียนที่ 34-401-383-58 

ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งน้ี บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์  
ซัพพลาย จํากัด มีแผนจะขยายกําลังการผลิต โดยจะมีการใช้งานหม้อไอน้ํา จํานวน 2 ชุด (ขนาด 63 ตัน/
ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด (ชุดเดิม) และขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด (ติดต้ังใหม่)) และจะยกเลิกเคร่ือง
กังหันไอน้ําทั้ง 2 ชุด โดยติดต้ังเคร่ืองกังหันไอน้ําแบบ Extraction and Condensing turbine ขนาดกําลัง
การผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และขนาดกําลังการผลิต 12.5 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด ทําให้มีกําลัง
การผลิตไฟฟ้าติดต้ังสูงสุด 22.4 เมกะวัตต์ และกําลังการผลิตสุทธิสูงสุดที่สามารถผลิตได้เพ่ิมขึ้นจาก 14 
เมกะวัตต์ เป็น 22.4 เมกะวัตต์ (ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารสําหรับติดต้ังเคร่ืองจักรและ
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ แต่ยังไม่ได้ทําการติดต้ังเคร่ืองจักร โดยบริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งให้โครงการระงับ
การก่อสร้างจนกว่าจะดําเนินการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบ) 
สรุปได้ดังตารางที่ 2.3-1  

2) กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

 รูปแบบแผนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย 
จํากัด ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน้ํา หลักการทํางานของกังหัน 
ไอนํ้า ใช้หลักการขยายตัวของไอนํ้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูง ๆ ผ่านกังหันไอน้ําที่มีต่อแกนร่วมกับแกนของ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2.3-1 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 2.1) การเตรียมเช้ือเพลิง 

กระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโครงการส่วนขยายใช้เตาเผาประเภท Step Grate 
Stoker ซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่มีขนาดเล็ก ดังน้ัน แกลบจากอาคารเก็บเช้ือเพลิง   
ไม้สับและเปลือกไม้จากลานกองเก็บเช้ือเพลิงจะถูกนํามาผสมในอัตราส่วนร้อยละ 50 15 และ 35 ตามลําดับ 
(หม้อไอนํ้าชุดที่ 1 และหม้อไอนํ้าชุดที่ 2 ใช้อัตราส่วนเท่ากัน โดยคํานวณอัตราส่วนจากค่าความร้อนของเช้ือเพลิง) 
ก่อนส่งเข้าสู่ระบบลําเลียงและห้องเผาไหม้เช้ือเพลิงได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเตรียมเช้ือเพลิงแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 2.3-1 อุปกรณ์/เครื่องจักรและทรัพยากรที่ใช้ตามรูปแบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการ 
เคร่ืองจักร/ทรัพยากร EIA เดิม ส่วนขยาย (ระยะที่ 1) ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 

1.  หม้อไอนํ้า จํานวน 1 ชุด 
ชุดท่ี 1 ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง 

จํานวน 2 ชุด 
ชุดท่ี 1 ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง 

จํานวน 2 ชุด 
ชุดท่ี 1 ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง 

 - ชุดท่ี 2 ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง ชุดท่ี 2 ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง 
2.  เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ

กังหันไอนํ้า (STGs) 
จํานวน 2 ชุด 
ชุดท่ี 1 ขนาด 8 เมกะวัตต ์

จํานวน 2 ชุด 
ชุดท่ี 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต ์

จํานวน 2 ชุด 
ชุดท่ี 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต ์

ชุดท่ี 2 ขนาด 8 เมกะวัตต ์ ชุดท่ี 2 ขนาด 8 เมกะวัตต ์ ชุดท่ี 2 ขนาด 12.5 เมกะวัตต ์
3.  หอหล่อเย็น  ขนาด 467 ลบ.ม./ช่ัวโมง 

จํานวน 6 ชุด 
ขนาด 600 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
จํานวน 4 ชุด 

ขนาด 600 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
จํานวน 4 ชุด 

 - ขนาด 800 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
จํานวน 2 ชุด 

ขนาด 800 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
จํานวน 4 ชุด 

4.  หม้อแปลงไฟ ขนาด 6.9 kV เพิ่มเป็น 22 kV 
จํานวน 1 ชุด 

ขนาด 11 kV เพิ่มเป็น 22 kV 
จํานวน 1 ชุด 

ขนาด 11 kV เพิ่มเป็น 22 kV 
จํานวน 1 ชุด 

 ขนาด 11 kV เพิ่มเป็น 22 kV 
จํานวน 1 ชุด 

ขนาด 11 kV เพิ่มเป็น 22 kV 
จํานวน 1 ชุด 

ขนาด 11 kV เพิ่มเป็น 22 kV 
จํานวน 1 ชุด 

5.  ระบบสายส่ง จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด 
6.  ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด 
7.  ถัง Deaerator  ขนาด 150 ลบ.ม. จํานวน1 ชุด ขนาด 150 ลบ.ม. จํานวน 1ชุด ขนาด 150 ลบ.ม. จํานวน 1ชุด 
9.  เช้ือเพลิง แกลบประมาณ 376 ตัน/วัน แกลบประมาณ 320 ตัน/วัน แกลบประมาณ 398 ตัน/วัน 
 - ไม้สับประมาณ 96 ตัน/วัน ไม้สับประมาณ 120 ตัน/วัน 
 - เปลือกไม้ประมาณ 224 ตัน/วัน เปลือกไม้ประมาณ 279 ตัน/วัน 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3-1 ผังกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าภายหลังขยายกําลังการผลิตของโครงการ   
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2.2) การลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา  

แกลบจากอาคารเก็บเช้ือเพลิง และไม้สับและเปลือกไม้จากลานกองเก็บเช้ือเพลิงจะถูก
นํามาผสมในอัตราส่วนร้อยละ 50 15 และ 35 ตามลําดับ บริเวณลานข้างหลุม Hopper ก่อนจะดันเช้ือเพลิง
ทั้งหมดลงสู่ Hopper ด้วยรถตัก ซึ่งมีการติดต้ังตะแกรง (Screen) บน Hopper เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
พลัดตกลงไป จากน้ันใช้ระบบลําเลียงที่มีอยู่อย่างละ 3 ชุด ลําเลียงเช้ือเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ประกอบด้วย 
Screw Drive ขนาด 20 ตัน/ช่ัวโมง ทําหน้าที่ลําเลียงเชื้อเพลิงลงสู่กระพ้อ (Bucket Elevator) ลําเลียงแบบ
ปิด ขนาด 20 ตัน/ช่ัวโมง กระพ้อ จะลําเลียงเช้ือเพลิงขึ้นสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) ที่อยู่สูงขึ้นไป
ประมาณ 26 เมตร โดยสายพานขนาด 15 ตัน/ช่ัวโมง จะลําเลียงเช้ือเพลิงป้อนเข้าสู่ระบบการเผาไหม้ต่อไป 

 2.3) กระบวนการผลิตไอน้ํา  

  การเริ่มเดินเคร่ืองจะจุดเตาในห้องเผาไหม้จากช่องจุดเช้ือเพลิง จากน้ันจะทําการเปิด 
พัดลมดูดอากาศเข้าสู่เตาและเปิดพัดลมระบายอากาศเสียออกตามลําดับ แล้วจึงป้อนเช้ือเพลิงให้มีปริมาณ
สมดุลกับปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไป 

(1) ระบบการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ กระบวนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา ชุดที่ 1  
ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง และชุดที่ 2 ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง เริ่มจากการป้อนเช้ือเพลิงลงบนตะกรับและจุดเตา
ด้วยแกลบโดยช่วงแรกอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 70 องศาเซลเซียส/ช่ัวโมง จากน้ันจะรักษาระดับอุณหภูมิในห้อง
เผาไหม้ไว้ที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง แล้วจึงเพ่ิมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ในอัตรา 20 องศา
เซลเซียส/ช่ัวโมง จนอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้มีค่าประมาณ 1,050 องศาเซลเซียส โดยในระหว่างการเผา
ไหม้มีการพ่นอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทางช่องอัดอากาศด้านล่างโดยใช้พัดลมหลัก (Forced Draft Fan)  
ทําหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่าน Air Preheater ที่อยู่ในช่องก๊าซจากการเผาไหม้ เพ่ืออุ่นอากาศ
ให้ร้อน อากาศส่วนน้ีจะถูกอัดผ่านช่องอัดอากาศด้วยปริมาณที่เกินความต้องการในการเผาไหม้ (Excess Air) 
ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้ว ยังเป็นการหล่อเย็นตะกรับเพ่ือไม่ให้หลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเป็น
การเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศ ทําให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ้นด้วย เรียกว่า “อากาศปฐมภูมิ” นอกจากน้ี 
ยังมีอากาศอีกส่วนหน่ึงเรียกว่า “อากาศทุติยภูมิ” ซึ่งเป่าเข้าเหนือตะกรับ (over fire Air) โดยพัดลมเป่ารอง 
(Secondary Forced Draft Fan) เข้าภายในห้องเผาไหม้ เพ่ือเพ่ิมอากาศให้มากพอ (Excess Air) สําหรับ 
เผาไหม้สารอินทรีย์ที่คงเหลือจากการเผาไหม้บนตะกรับและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
ที่ไม่สมบูรณ์ของสารระเหย (Volatile matter) และคาร์บอนคงที่ (Fixed Carbon) ทําให้เกิดการเผาไหม้
อย่างสมบูรณ์ขณะลอยตัวขึ้นสูงในห้องเผาไหม้อีกครั้งหน่ึง  

 ก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจะผ่านระบบบําบัดมลพิษอากาศ โดย ปัจจุบันโครงการได้ติดต้ัง
ระบบดักจับฝุ่นแบบแบบเปียกหรือสครับเบอร์ (Wet Collectors or Scrubbers) จํานวน 1 ชุด สําหรับหม้อ
นํ้าชุดที่ 1 ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง และภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจะทําการติดต้ังระบบดักจับฝุ่นด้วย
ไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator ; ESP) เพ่ิมจํานวน 1 ชุด สําหรับหม้อไอนํ้าขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง 
โดยหลักการทํางานของ ESP คือ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่านขดลวดที่เรียกว่า discharge electrode ที่อยู่
ระหว่างแผ่นเก็บประจุหรือ collection electrode ทําให้เกิดอิเล็กตรอนจากขดลวดว่ิงไปยังแผ่นเก็บประจุ 
และชนกับอนุภาคฝุ่นที่ว่ิงผ่านระหว่างแผ่นเก็บประจุ ทําให้อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและว่ิงเข้าสู่แผ่นเก็บ
ประจุ จากน้ันอนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวมลงสู่ด้านล่างของ ESP ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บอนุภาคฝุ่น) 
ในขณะที่ exhaust gas ที่ผ่านการดักฝุ่นแล้วจะถูกระบายออกผ่านปล่องระบายต่อไป  
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สําหรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ มี 2 ประเภท ได้แก่ เถ้าหนัก (Bottom Ash)  
ซึ่งแยกได้ที่บริเวณใต้ตะกรับเตาเผาของหม้อไอนํ้า และเถ้าเบา (Fly Ash) ซึ่งแยกได้จากระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ โครงการมีวิธีการจัดการเถ้า ดังน้ี 

(1.1) เถ้าหนัก (Bottom Ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้น
จะตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า จะถูกลําเลียงผ่านท่อลําเลียงแบบปิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายลงสู่
รางระบายนํ้าที่ใช้รองรับเถ้าด้านล่าง โดยใช้นํ้าเป็นตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า 
จากน้ันส่งต่อไปเก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า  

(1.2) เถ้าเบา (Fly Ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งเถ้าเบาจากหม้อไอนํ้า
ชุดที่ 1 ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง ถูกดักจับด้วยเคร่ืองดักจับฝุ่นแบบ Venturi Wet Scrubber และเถ้าเบาจาก
หม้อไอนํ้าชุดที่ 2 ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง (ติดต้ังใหม่) ถูกดักจับด้วยเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) 
ก่อนจะถูกลําเลียงโดยชุดสะพานลําเลียงที่เป็นระบบปิด และมีการสเปรย์นํ้าภายในสายพาน ให้เถ้ามีลักษณะ
ก่ึงเปียก ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย และลําเลียงออกมาลงไปยังรางระบายนํ้าที่ใช้รองรับเถ้าด้านล่าง โดยใช้นํ้าเป็น
ตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า จากน้ันส่งต่อไปเก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า  

(2)  ระบบผลิตไอน้ํา กระบวนการผลิตไอนํ้าของหม้อไอน้ําเริ่มต้นจากความร้อนที่เกิดขึ้น
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงภายในเตาเผาจะส่งผ่านมายังผนังหม้อไอน้ําโดยการแผ่รังสี (Radiation Heat 
Transfer) การนําและการพา (Conduction and Convection Heat Transfer) เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนให้กับนํ้าปราศจากแร่ธาตุที่ไหลเวียนอยู่บริเวณผนังเตาทําให้นํ้ามีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้น
กลายเป็นไอน้ําลอยตัวตามเส้นท่อไปยังเครื่องแยกไอนํ้า (Boiler Steam Drum) เพ่ือแยกเอาไอน้ําออก 
จากน้ันไอน้ําจะไหลผ่านไปยังแผงท่อไอน้ําย่ิงยวด (Super heater) เพ่ือรับความร้อนจากก๊าซร้อนจากการเผา
ไหม้เช้ือเพลิงจนมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้น ซึ่งหม้อไอนํ้าชุดที่ 1 และ 2 จะมีอุณหภูมิของไอนํ้าประมาณ 
485 องศาเซลเซียส ความดัน 66 บาร์ ก่อนถูกส่งไปหมุนกังหันไอนํ้าต่อไป ส่วนก๊าซร้อนจะถูกส่งไปถ่ายเท
ความร้อนให้กับแผงท่อรับความร้อน (Economizer) เพ่ืออุ่นนํ้าที่จะป้อนเข้าสู่หม้อไอนํ้าและเครื่องอุ่นอากาศ 
(Air heater) เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้กับอากาศที่จะใช้เผาไหม้ (Combustion Air) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ของหม้อไอน้ําและทําให้อุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกลดลงด้วย ทั้งน้ีในการผลิตไอนํ้าของหม้อ 
ไอนํ้าจะต้องมีการระบายนํ้าเพ่ือควบคุมคุณภาพนํ้า โดยอัตราการระบายนํ้า (Blowdown) ของหม้อไอนํ้า  
ชุดที่ 1 และ 2 จะควบคุมอัตราการไหลประมาณ 1.95 ตัน/ช่ัวโมง 

(3) การผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของโครงการ ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ํา
แบบ Fully Condensing Turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ และชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction and 
Condensing turbine ขนาด 8 เมกะวัตต์ ภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจะเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
เป็น ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction and Condensing turbine ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และชุดที่ 
2 เครื่องกังหันไอน้ําแบบ Extraction and Condensing turbine ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ ไอนํ้าทั้งหมดจะถูก
ส่งมารวมกันที่ท่อหลัก (Steam Header) ของโครงการ ก่อนแยกไอนํ้าส่งไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ชุดที่ 1 
ปริมาณ 48.38 ตัน/ช่ัวโมง แรงดัน 65 บาร์ โดยไอน้ําจะไปขับ Turbine ให้มีความเร็ว และไปขับผ่านชุดทด
รอบ (Reduction Gear) ก่อนไปขับตัว Generator ที่ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 
9.9 เมกะวัตต์ และชุดที่ 2 ปริมาณ 56.27 ตัน/ช่ัวโมง แรงดัน 65 บาร์ โดยไอนํ้าจะไปขับ Turbine ให้มี
ความเร็ว และไปขับผ่านชุดทดรอบ (Reduction Gear) ก่อนไปขับตัว Generator ที่ ชุดที่ 2 ขนาด 12.5  
เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 12.5 เมกะวัตต์ คิดเป็นไฟฟ้ารวมที่ผลิตได้ที่ 22.4 เมกะวัตต์ โดย
ไฟฟ้าที่ได้จะถูกนําไปใช้ในบริษัทในเครือ ก้าวหน้า จํากัด และบางส่วนจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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2.4  เชื้อเพลิง 

ปัจจุบันกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโครงการจะใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิงชนิดเดียว มีปริมาณการ
ใช้แกลบประมาณ 124,080 ตัน/ปี และภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีการใช้ไม้สับ และเปลือกไม้เป็น
เช้ือเพลิงเสริม อัตราร้อยละ 50 15 และ 35 ตามลําดับ ซึ่งจะใช้เช้ือเพลิงรวมสูงสุดประมาณ 262,627 ตัน/ปี 
โดยเช้ือเพลิงแกลบที่ใช้จะนํามาจากโรงสีข้าวทั้งหมด 70 แห่ง ภายในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และยโสธร สําหรับเช้ือเพลิงจากไม้สับและเปลือกไม้จะนํามาจากบริษัท
ในเครือ ก้าวหน้า จํากัด โดยเช้ือเพลิงทั้งหมดจะถูกขนส่งผ่านทางหลวงหมายเลข 23 212 226 2050 2085 
2178 และ 2214 มายังพ้ืนที่โครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.4-1 และตารางที่ 2.4-2 

อย่างไรก็ตาม เช้ือเพลิงมีปริมาณเพียงพอต่อการดําเนินการผลิตไฟฟ้าของโครงการ โดยเช้ือเพลิงจะถูก
เก็บสํารองไว้ที่ลานกองเก็บเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิงของโครงการเพ่ือไว้ใช้ในกรณีที่ขาดแคลน
เช้ือเพลิงในบางช่วง จึงทําให้โครงการมีปริมาณเช้ือเพลิงเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปี 

ตารางที่ 2.4-1 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 

รายละเอียด 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ปัจจุบัน (ตัน/วัน) 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสูงสุด 

ภายหลังขยายกําลังการผลิต (ตัน/วัน) 
แกลบ แกลบ ไม้สับ เปลือกไม้ 

1.1 หม้อไอน้ํา ขนาด 63 ตัน/ชั่วโมง 376.00 202.08 60.72 141.60 
1.2 หม้อไอน้ํา ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง - 195.60 58.80 137.04 
รวมการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด (ตัน/วัน) 376.00 397.68 119.52 278.64 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 

ตารางที่ 2.4-2 ความเพียงพอของพ้ืนที่จัดเก็บเช้ือเพลิง 

รายละเอียด 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

ปัจจุบัน 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

ภายหลังขยายกําลังการผลิต 
1.  การใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด (ตัน/วัน) 376.00 795.84 
2.  พ้ืนท่ีในการกองเก็บเชื้อเพลิง    

- อาคารเก็บเชื้อเพลิง (ตารางเมตร) 19,584.00 19,584.00 
- ลานกองเก็บเชื้อเพลิง (ตารางเมตร) - 15,252.00 

3.  ความสามารถในการกองเก็บเชื้อเพลิง   
- แกลบ (ตัน) 35,251.20 35,251.20 
- ไม้สับ (ตัน) - 18,042.00 
- เปลือกไม้ (ตัน) - 6,729.48 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 
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2.5 สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยสารเคมีส่วนใหญ่ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่ใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตนํ้าประปา/นํ้า RO/นํ้าบริสุทธ์ิ/นํ้าอ่อน การฟ้ืนฟูเรซินของระบบผลิตนํ้า
ปราศจากแร่ธาตุ การป้องกันการเกิดตะกรันและการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของระบบนํ้าหล่อเย็นและ
ระบบผลิตไอนํ้า และการป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพภายในระบบหล่อเย็น เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
(NaOCl) โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปริมาณการ
ใช้ สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีแสดงดังตารางที่ 2.5-1 

2.6 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

 ปัจจุบันโครงการผลิตไอนํ้าได้สูงสุดประมาณ 63 ตัน/ช่ัวโมง และผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 14 เมกะวัตต์ 
ภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจะผลิตไอน้ําได้สูงสุด ประมาณ 104.4 ตัน/ช่ัวโมง และมีกําลังการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้เท่ากับ 22.4 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้เองภายในโครงการ ส่วนหน่ึงจะ
จําหน่ายให้กับโรงงานในเครือก้าวหน้า จํากัด และส่วนที่เหลือจะจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
สําหรับไอนํ้าที่ผลิตได้จะส่งให้กับโรงงานในเครือก้าวหน้า จํากัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-1 

ตารางที่ 2.6-1 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (Mode of Operation) 

การผลิต ผลิตได้ 
การนําไปใช้ประโยชน์  

โรงไฟฟ้า โรงงานในเครือ จําหน่าย กฟภ. รวม 
1.  ไอน้ํา (ตัน/ชั่วโมง)      

1.1  ปัจจุบัน 63.0 56.0 7.0 - 63.0 
1.2  ภายหลังขยาย 104.4 92.4 12.0 - 104.4 

2.  ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)      
2.1  ปัจจุบัน 14 0.9 0.6 12.5 14 
2.2  ภายหลังขยาย 22.4 1.3 6.1 15 22.4 

ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 
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ที่มา : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 

 

 

ตารางที่ 2.5-1 ปริมาณการใช้วิธีการขนส่ง/การเก็บกักและการใช้ประโยชน์ของสารเคมีที่ใช้ในโครงการ 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ ์ การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่การขนส่ง  
(คัน/วัน) 

ปัจจุบัน 
กก./วัน 

หลังขยาย 
กก./วัน ปัจจุบัน หลังขยาย 

1.  โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) - ใช้ฆ่าเชื้อโรคในระบบ
ปรับปรงุคุณภาพน้ํา 

81.82 112.03 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 ลิตร และ
เก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

2.  โซเดียมอะคริเลต (C3H3NaO2) - ใช้ในระบบ Clarifier 
เพื่อใช้น้ําใส 

1.67 1.97 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 20 กิโลกรัม 
และเก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บ
สารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

3.  โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) - ใช้ในระบบ Clarifier 
เพื่อใช้น้ําใส 

218.18 238.33 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 50 กิโลกรัม 
และเก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บ
สารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

4.  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) - ใช้ในระบบ Clarifier 
เพื่อใช้น้ําใส 

49.10 65.45 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 30 กิโลกรัม 
และเก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บ
สารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

5.  สารประกอบเอมนี  
 (ชื่อทางการค้า : Wachem Zermate 3000) 

- ใช้ในระบบผลิตไอน้ํา 4.18 4.70 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 ลิตร และ
เก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

6.  สารประกอบเอมนี  
(ชื่อทางการค้า : Wachem Zermate 4000) 

- ใช้ในระบบ 
Condensate 

4.18 4.70 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 ลิตร และ
เก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

7.  ฟอสเฟต (PO4
3-) 

(ชื่อทางการค้า : Z3510) 
- ใช้ในระบบผลิตไอน้ํา 3.27 4.27 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 20 ลิตร และ

เก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี 
รถบรรทุก 1 1 

8.  สารป้องกันการกดักร่อนของทองแดง  
(ชื่อทางการค้า : Wachem Zerguard 7100E)  

- ใช้ในระบบหล่อเย็น 6.55 15.06 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 ลิตร และ
เก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 

9.  สารป้องกันการกดักร่อนของทองแดง  
(ชื่อทางการค้า : Wachem Zerguard 7200E) 

- ใช้ในระบบหล่อเย็น 6.55 7.48 - ขนส่งด้วยรถบรรทุกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 ลิตร และ
เก็บพักไว้บริเวณพื้นที่ใช้งานและสํารองไว้ในพื้นที่เก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 1 
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2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

1) ระบบหอหล่อเย็น  

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีระบบหอหล่อเย็นแบบปิด ประกอบด้วย เครื่องควบแน่น (Condenser) 
และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ขนาด 467 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จํานวน 6 ชุด โดยภายหลังขยายกําลัง
การผลิตจะทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของหอหล่อเย็น (Cooling Tower) โดยเพ่ิมชุดมอเตอร์และใบพัดลม
ให้มีขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด และ 800 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด และ
ติดต้ังหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง เพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 2 ชุด ซึ่งทําหน้าที่
ถ่ายเทความร้อนออกจากไอนํ้าและนํ้า สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 
เพ่ือถ่ายเทความร้อนออกจากไอน้ําที่คอนเดนเซอร์ (Turbine Condenser) เพ่ือให้กลั่นตัวเป็นหยดนํ้า  
ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้งานในระบบได้อีก ซึ่งนํ้าหล่อเย็นที่ใช้ในเครื่องควบแน่นน้ีจะถูกจ่ายโดยระบบนํ้า
หมุนเวียน สําหรับนํ้าที่สูญเสียไปจากการระเหยที่หอหล่อเย็นน้ีจะทดแทนโดยนํ้าจากระบบปรับปรุงคุณภาพ
นํ้า หลักการของระบบหล่อเย็น คือ ทําให้มีหยดน้ําขนาดเล็กกระจายตัวไปในบริเวณพ้ืนที่หล่อเย็น ซึ่งจะทํา
ให้อุณหภูมิและพลังงานของนํ้าลดลง ทั้งน้ีมีการใช้พัดลมในหอหล่อเย็นเพ่ือดูดอากาศเข้าหาหยดนํ้าจะช่วยให้
อากาศถ่ายเทและทําให้นํ้าเย็นเร็วขึ้น 

2) ระบบควบคุมการผลิต   

โรงไฟฟ้าจัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรของโครงการเพ่ือป้องกันการขัดข้อง
ของเคร่ืองจักร ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต รวมทั้งเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรที่
เก่ียวข้องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระบบ
ควบคุมการผลิตของโครงการในส่วนเครื่องจักรใหญ่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
DCS (Distributed Control System) ผ่านคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม (Control Room) ในการควบคุม
และตรวจสอบการทํางานของระบบต่าง ๆ ของโครงการทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าควบคุม
และจดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง โครงการได้มีการประชุมรวมผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและ
วิศวกรทุก 1 สัปดาห์ เพ่ือติดตามงานการผลิตโดยใช้ระบบ KPI (Key Performance Indicator) ที่ได้กําหนด 
ค่าควบคุมต่าง ๆ มาประเมิน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่อไป 

3) ระบบไฟฟ้าสํารอง  

ปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีหม้อไอนํ้าจํานวน 1 ชุด และภายหลังขยายกําลังการผลิต มีการติดต้ังหม้อไอ
นํ้าเพ่ิมจํานวน 1 ชุด ทั้งน้ีในกรณีฉุกเฉินที่หม้อไอน้ําของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจะ
ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือขอรับไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า  ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปตามภาระใช้
ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโรงงานเป็นการช่ัวคราว จนกระทั่งโครงการเริ่มเดินระบบการผลิตอีกครั้งเพ่ือให้เข้าสู่ภาวะ
ปกติ อย่างไรก็ตามโอกาสเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เน่ืองจากหม้อไอน้ําแต่ละชุดของ
โครงการแยกเป็นอิสระกัน และจากการดําเนินงานที่ผ่านมาของโครงการยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ดังกล่าว 
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2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) แหล่งน้ําใช้ 

ปัจจุบันโครงการมีปริมาณการใช้นํ้าในกิจกรรมต่างๆ 1,244 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลัง
ขยายกําลังการผลิตมีปริมาณการใช้นํ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ 1,807 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้น 563 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

(1) รวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ทั้งหมดมาใช้เป็นแหล่งนํ้าดิบของ
โครงการ ประมาณ 377 ไร่ (603,200 ตารางเมตร) โครงการจะรวบรวมลงสู่บ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการเพ่ือไว้
ใช้งานต่อไป 

(2) สูบนํ้าดิบจากฟาร์ม 4 (เป็นพ้ืนที่ฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการ โดยเป็นพ้ืนที่ของ
บริษัทในเครือของบริษัท ก้าวหน้า จํากัด) และจากแหล่งนํ้าสาธารณะ ได้แก่ คลองร่องมะหร่ีและคลองร่องยูง
มายังบ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการ ซึ่งเป็นการนํานํ้าหลากในช่วงฤดูฝนที่เป็นปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่มาใช้
ประโยชน์ 

(3) นํานํ้าหลังผ่านการตกตะกอนจากบ่อตกตะกอนหมุนเวียนนํามาใช้ใหม่ในการลําเลียงเถ้าจาก
ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และฉีดพรมขี้เถ้าบริเวณบ่อขี้เถ้า 

ทั้งน้ี โครงการมีบ่อเก็บนํ้าดิบจํานวน 2 บ่อ พ้ืนที่รวมประมาณ 54.70 ไร่ (ความจุประมาณ 
525,060 ลูกบาศก์เมตร) และมีบ่อเก็บนํ้าดิบก่อนป้อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําของโครงการจํานวน 3 
บ่อ พ้ืนที่รวมประมาณ 22.16 ไร่ (ความจุประมาณ 187,950 ลูกบาศก์เมตร) เพ่ือสะสมนํ้าไว้ใช้ในการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 

2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ปัจจุบันโครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้ามีลักษณะเป็นระบบผลิตนํ้าประปาแบบ
ตกตะกอนและทรายกรอง มีขนาดระบบผลิตนํ้าประปา 75 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ซึ่งภายหลังขยายกําลังการ
ผลิตโครงการออกแบบให้มีขนาดระบบผลิตนํ้าประปา 90 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบ
ที่มีการใช้งานกันโดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและดําเนินการผลิตนํ้าประปาได้ง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดย
นํ้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา  

3) ระบบระบายน้ํา 

ปัจจุบันระบบระบายนํ้าภายในโครงการจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบระบายนํ้าภายในอาคาร 
(Indoor) และระบบระบายน้ําภายนอกอาคาร (Outdoor) ดังน้ี 

(1)  ระบบระบายน้ําภายในอาคารเป็นระบบรางคอนกรีตแบบเปิดรูปตัวยู ซึ่งมีความกว้างของ
ปากราง 0.5 เมตร ส่วนความลึกแบบความลาดชันขึ้นอยู่กับระดับและการใช้งานพ้ืนที่แต่ละส่วน 

(2)  ระบบระบายนํ้าภายนอกโครงการ โครงการจะรวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท 
ก้าวหน้า จํากัด ไปลงบ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกนอกพ้ืนที่กลุ่มบริษัท 
ก้าวหน้า จํากัด แต่อย่างใด  
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2.9 พนักงาน 

ช่วงการดําเนินการในปัจจุบันดําเนินการผลิตประมาณ 330 วัน และปิดซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์
เครื่องจักรต่าง ๆ ประมาณ 30 วัน หรือในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีการจ้าง
พนักงานประมาณ 60 คน ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีการจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นเป็น 71 คน (เพ่ิมขึ้น  
11 คน) โดยช่วงดําเนินการและช่วงซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ น้ัน มีจํานวนพนักงาน 
ไม่แตกต่างกัน  

ทั้งน้ี โครงการมีความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในระดับ
วิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาค
การเกษตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมจะต้องเป็นแรงงานท่ีประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะตัว ในแต่ละสายอาชีพ โดยคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ระดับการศึกษา ทักษะด้านสติปัญญา ระยะเวลาในการทํางาน รวมทั้งผ่านการทํางานมาแล้วกี่ปี และ
คุณลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับตําแหน่ง และเหมาะสมกับ
งาน อย่างไรก็ตาม แรงงานในส่วนขยายโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าทํางานในโครงการ
โดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันพนักงานเป็นคนในพ้ืนที่ร้อยละ 95 

2.10 มลพิษและการควบคุม 

1) มลพิษทางอากาศ 

มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพ้ืนที่ ตอกเสาเข็ม 
การขุดหรือถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่
จะเกิดขึ้น เช่น ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความช้ืนของดิน ความเร็วลม และระยะเวลา
ของการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กําหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมนํ้าภายในพ้ืนที่ก่อสร้าง
และถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจํากัดความเร็วของรถที่ทําการเข้า-ออกพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว กําหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิด
และ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่หรือการฟุ้งกระจายและห้ามเผา
ทําลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ก่อสร้าง 

ในระยะดําเนินการ มลพิษทางอากาศของโครงการจําแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังน้ี  

(1)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เกิดจากการเดินเคร่ืองหม้อไอนํ้าซึ่งใช้
แกลบ ไม้สับ และเปลือกไม้เป็นเช้ือเพลิง มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเดินเคร่ืองหม้อไอนํ้าของโครงการ 
ได้แก่ ฝุ่นละออง และมลสารประเภทก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ที่ปนมากับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในห้องเผาไหม้ของชุดหม้อไอน้ํา โดย
ปัจจุบันมีการเดินหม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีการเดินหม้อ
ไอนํ้าเพ่ิม ขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด รวมทั้งหมดจํานวน 2 ชุด 
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ปัจจุบันโครงการได้ติดต้ังระบบดักจับฝุ่นแบบแบบเปียกหรือสครับเบอร์ (Wet Collectors 
or Scrubbers) จํานวน 1 ชุด สําหรับหม้อนํ้าชุดที่ 1 ขนาด 63 ตัน/ช่ัวโมง และภายหลังขยายกําลังการผลิต
โครงการจะทําการติดต้ังระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator ; ESP) เพ่ิมจํานวน  
1 ชุด สําหรับหม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง ด้วยเหตุผลที่ว่าก๊าซร้อนและฝุ่นที่ออกจากเตาเผาหม้อไอน้ําเป็น
อนุภาคฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเคร่ืองจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิตย์สามารถแยกอนุภาคที่มีขนาดเล็กออกจาก
กระแสก๊าซได้ง่าย  

(2)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีไม่ใช่การเผาไหม้ โครงการมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การ
เผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

(2.1) ฝุ่นละอองจากการขนส่งเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าของโครงการ 
ดําเนินการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งรถบรรทุกจะทําการช่ังนํ้าหนักและกองเก็บไว้ที่อาคารเก็บเช้ือเพลิงและ
ลานกองเก็บเช้ือเพลิง สําหรับการขนส่งเช้ือเพลิงเข้าสู่พ้ืนที่โครงการน้ันใช้บริการรถขนส่งเช้ือเพลิงของบริษัท 
ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ก้าวหน้า จํากัด โดยจะเป็นความรับผิดชอบ
ของบริษัท ก้าวหน้าโลจิสติกส์ เซอร์วิส จํากัด ในการจัดหารถบรรทุกเช้ือเพลิงและจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
โครงการกําหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการป้องกันการฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง 

(2.2)  ฝุ่นละอองจากอาคารเก็บเชื้อเพลิงและลานกองเก็บเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงแกลบที่มิได้
ลําเลียงเข้าสู่หม้อนํ้าโดยตรงจะถูกจัดเก็บภายในอาคารเก็บเช้ือเพลิง เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 
สําหรับเช้ือเพลิงจากไม้สับและเปลือกไม้จะถูกจัดเก็บไว้ในลานกองเก็บเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการฟุ้ง
กระจายของไม้สับและเปลือกไม้ โครงการจะทําการติดต้ังตาข่ายดักฝุ่นความสูง 6 เมตรรอบบริเวณลานกอง
เก็บเช้ือเพลิง (กองเก็บเช้ือเพลิงเปลือกไม้และไม้สับที่ความสูง 4 เมตร) และส่วนด้านนอกตาข่ายจะทําการ
ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นตีนเป็ดนํ้า และต้นสะเดา เป็นต้น โดยปลูก 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือเป็นแนว
กันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกช้ันหน่ึง 

(2.3) ฝุ่นละอองจากที่เกิดจากการขนส่งเถ้าด้วยรถบรรทุก เถ้าจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
จะถูกลําเลียงผ่านท่อลําเลียงแบบปิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายลงสู่รางระบายนํ้าที่ใช้รองรับเถ้าด้านล่าง โดย
ใช้นํ้าเป็นตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า จากน้ันส่งต่อไปเก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า 
ขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร โดยหลังจากดึงนํ้าออกจากเถ้าแล้วโครงการจะแจกจ่ายให้เกษตรกรนําไปใช้เป็น
สารปรับปรุงดิน ทั้งน้ี โครงการกําหนดให้รถบรรทุกที่เข้ามาขอรับขี้เถ้าทุกคันต้องมีผ้าใบคลุมให้เรียบร้อย เพ่ือ
ป้องกันเถ้าฟุ้งกระจายในระหว่างขนย้าย 

2) เสียงและการควบคุม 

  จากรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ระหว่างเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน 2562 มีการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จํานวน 5 สถานี ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
Combustion Fan และ Flue Gas Recirculation, Air Compressor และห้องควบคุม ผลการตรวจวัด พบว่า 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะ
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546 ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว
ทราบและกําหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย  
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โดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวน้ีจะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางครั้งเท่าน้ันเพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความ
ผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด นอกจากนี้ โครงการกําหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากความดัง
ของเสียงต้ังแต่ต้นทาง โดยติดต้ังเคร่ืองจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังภายในอาคารตามความเหมาะสม และ
กําหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานบริเวณริมรั้วโรงงานไม่เกิน 70 
เดซิเบลเอ 

3) น้ําเสีย/น้ําทิ้งและการจัดการ 

     แหล่งกําเนิดนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโรงไฟฟ้า จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียที่เกิดขึ้นจาก
สํานักงาน และน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตมีการจัดการนํ้าเสียตามลักษณะของน้ําเสียในแต่ละแหล่งกําเนิด
เพ่ือบําบัดให้เหมาะสมก่อนนํานํ้าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออก
สู่ภายนอก แสดงดังตารางที่ 2.10-1 

4) กากของเสียและการจัดการ 

 (1) ระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและของเสียจากพนักงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1)  ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเศษไม้และเศษปูน ซึ่งบางส่วน
สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะคัดแยกส่วนที่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ เพ่ือจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อหรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัดต่อไป 

1.2)  ของเสียที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานก่อสร้างซึ่งมีจํานวนพนักงานสูงสุด 
25 คน เกิดขึ้นประมาณ 0.29 กิโลกรัม/วัน พิจารณาอัตราการเกิดของเสีย 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิง
ตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) โดยของเสียดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบด้วย
เศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงดําและถังขนาด  
200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด วางกระจายตามจุดต่างๆ ภายในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ รองรับของเสียที่เกิดขึ้น
และกําหนดให้มีการคัดแยกประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการกําจัด ทั้งน้ี เทศบาลตําบลวารินชําราบได้ออกหนังสือ
รับรองให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเรียบร้อยแล้ว  
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ตารางที่ 2.10-1 ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า 
ปริมาณน้ํา (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ EIA เดิม ภายหลังขยาย 
น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง 

1.  น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน 2.40 - 5.00 - ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปและรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
นําไปกําจัดต่อไป 

2.  น้ําระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น - 110.00 - 177.95 นําไปใช้รดน้ําพื้นที่สีเขียว 80.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน และส่วนที่เหลือ
นําไปใช้ในระบบดักฝุ่นและการลําเลียงเถ้า 

3.  น้ําระบายทิ้งจากหม้อไอน้ํา - 55.00 - 93.44 หมุนเวียนกลับไปใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
4.  น้ําระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคณุภาพน้ํา  54  31.93 รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) บ่อที่ 2  

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ ได้แก่ ค่า BOD 
(1) กรณีค่า BOD มากกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าสู่บ่อ Emergency  

เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนําไปกําจัดต่อไป 
(2) กรณีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. จะสูบเข้าบ่อตกตะกอนและ 

ลานขี้เถ้าต่อไป 
5.  น้ําระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ - 51  48.50 หมุนเวียนกลับไปใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
6.  น้ําฝนปนเปื้อนจากลานกองเก็บเชื้อเพลิง  

(กรณีฝนตก) 
0.5 - 351.37  รวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) บ่อที่ 1  

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ ถ้าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด จะถูกส่งไปยังบ่อเก็บน้ําดิบ แต่หากไม่ผ่านมาตรฐาน
จะส่งไปยังบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) เพื่อรวบรวมส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนําไปกําจัดต่อไป 

รวมน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า 2.90 270 356.37 351.82 - 
ที่มา :  บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563
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(2)   ระยะดําเนินการ   

 ของเสียในช่วงดําเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน 
และของเสียจากการผลิต มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1) มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากอาคารสํานักงาน ปัจจุบันมีจํานวนพนักงานสูงสุด 60 คน 
ซึ่งจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 69 กิโลกรัม/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะมีพนักงาน
เพ่ิมขึ้นเป็น 71 คน ซึ่งปริมาณมูลฝอยเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 81.65 กิโลกรัม/วัน (ประเมินจากอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน : อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2561 ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) 
โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับโดยแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสีย
อันตราย โดยจะนําไปวางตามสถานท่ีต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ รายละเอียดการจัดการของ
เสียแต่ละประเภท 

  2.2)   ของเสียจากกระบวนการผลิต  

    (1) เถ้าลอย (fly ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งถูกดักจับด้วยเครื่อง
ดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclones) และเคร่ืองดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) เมื่อมีการเดินระบบ
หม้อไอนํ้าจะเกิดเถ้า ปัจจุบันมีประมาณ 10 ตัน/วัน ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเถ้าลอยเกิดขึ้น 
20 ตัน/วัน และช่วงซ่อมบํารุงในปัจจุบันและภายหลังขยายกําลังการผลิตไม่มีการเดินระบบผลิตไฟฟ้าและ 
ไอนํ้าดังน้ันจึงไม่เกิดเถ้า โดยเถ้าจะถูกลําเลียงผ่านท่อลําเลียงแบบปิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายลงสู่ราง
ระบายนํ้าที่ใช้รองรับเถ้าด้านล่าง โดยใช้นํ้าเป็นตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า 
จากน้ันส่งต่อไปเก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า 

    (2) เถ้าหนัก (bottom ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้น
จะตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอน้ําจะเกิดเถ้า ปัจจุบันมีประมาณ 40 ตัน/วัน 
ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีปริมาณเถ้าหนักเกิดขึ้น 80 ตัน/วัน และช่วงซ่อมบํารุงในปัจจุบันและ
ภายหลังขยายกําลังการผลิตไม่มีการเดินระบบผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าดังน้ันจึงไม่เกิดเถ้า โดยเถ้าจะถูกลําเลียง
ผ่านท่อลําเลียงแบบปิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายลงสู่รางระบายนํ้าที่ใช้รองรับเถ้าด้านล่าง โดยใช้นํ้าเป็นตัว
ลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า จากน้ันส่งต่อไปเก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า 

2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้นจะทําการสํารวจหาชนิดและจํานวนของ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนทําการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล กําหนดมาตรฐานการใช้และจัดทําป้ายเตือน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญในการใช้งาน ตลอดจนกําหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ 
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2) อุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัย โครงการได้กําหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับ
อัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบระบบน้ําดับเพลิงและ
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งน้ี การออกแบบ
และติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อกําหนดทางราชการ 

3) การตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการกําหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อน
รับเข้าทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี ปีละ 1 ครั้ง และจดบันทึกและ
รวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

4) สถิติอุบัติเหตุ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ พบว่า การเกิดอุบัติเหตุของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีสาเหตุจากการ
ทํางานในลักษณะไม่ถูกการยศาสตร์ (Ergonomics) หรือการกระทําที่ไม่ปลอดภัย/สภาพแวดล้อมการทํางาน
ไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละแผนก ซึ่งระดับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกัน ได้แก่ ทําให้เกิดการ
บาดเจ็บของอวัยวะบางส่วน ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งการหยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงาน
ไม่เกิน 3 วัน อย่างไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีการบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ทํางาน ซึ่งโครงการมีการจัดทําบันทึกการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเน่ืองเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน 

5) การตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยทํา
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมทั้งกําหนด
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ) 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

ทางโครงการได้กําหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 โดยปัจจุบันใช้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จํากัด สําหรับรายละเอียดของใบอนุญาตประกอบกิจการของหน่วยงานข้างต้น 

ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อนรับเข้าทํางาน และ
สําหรับพนักงานประจําการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งตรวจโดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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2.12 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน  

1) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

แผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานกําหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับ
กิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมที่ทําต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้
แก่นักเรียน/นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของ
ชุมชน การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา 
เช่น พ้ืนที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร และพื้นที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 

2)  การรับเรื่องร้องเรียน 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดทําแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการ
ได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถนําข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา
จากการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งมีระบบการติดต่อสื่อสารและการดําเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่าง
เป็นระบบ แสดงดังรูปที่ 2.12-1 โดยข้ันตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน มีดังน้ี 

(1)  มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

(2)  ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

(3)  จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนต้ังอยู่บริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  

(4)  การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น 

ก) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

ข) การทําบันทึกข้อความ 

ค) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.13 พื้นที่สีเขียว 

 ปัจจุบันโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพันธ์ุไม้ยืนต้นประมาณ 20.64 ไร่ (ร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่โครงการ) 
ภายหลังขยายกําลังการผลิตมีพ้ืนที่สีเขียว 22.83 ไร่ (ร้อยละ 15.76 ของพ้ืนที่โครงการ) แสดงดังรูปที่ 2.13-1 
โดยต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธ์ุไม้นํามาปลูกในพ้ืนที่โครงการเป็นพันธ์ุไม้ยืนต้นที่จัดหา
ได้ง่ายในพ้ืนที่ท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 
เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงานไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง  
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รูปที่ 2.12-1  ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ 
ปัญหาสิง่แวดล้อม 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาขอ้ร้องเรยีนแล้วดาํเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งตอ่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน 
พร้อมช้ีแจงและ 

อธิบายลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปช้ีแจงการดาํเนินการแก้ไขพรอ้มแจ้งกลบั 
ผู้ร้องเรียนภายใน 7 วัน 

-  สํานักงาน :  
บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด
หมายเลขโทรศัพท์ :  045-319000, 
089-9461665 

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

-  จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน 

ไม่ได้มสีาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดาํเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 
การแก้ไขปญัหาโดยเร็วเพื่อดาํเนินการ 

(1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลดําเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแกป้ัญหากาํหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันทําการ 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ต้องรายงานให้ทราบทุก 7 วัน 

จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจดัเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธกีารแก้ไขขอ้ร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แจ้งผล/นําเสนอการแก้ไข 

ปัญหาในการประชุม 

แจ้งผล

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขป้องกันการเกิดปญัหาซํ้า  
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รูปที่ 2.13-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 
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3.  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

3.1 คุณภาพอากาศ 

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในช่วง พ.ศ. 2558-2562 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
จํานวน 3 สถานี ได้แก่ วัดบ้านห่องยูง (A1) โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) และวัดหนองเทา (A3) ทั้งน้ี 
ข้อกําหนดของแนวการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง 
ความร้อน กําหนดให้ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รอบพ้ืนที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดย
พิจารณาตําแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลทิศทางลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา ดังน้ันบริษัท 
ที่ปรึกษาจึงพิจารณาตรวจวัดเพ่ิมเติม 1 จุด จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตรวจวัด วันที่ 10-17 พฤษภาคม 
2562 ครั้งที่ 2 ตรวจวัดในวันที่ 1-8 ตุลาคม 2562 คือ วัดบ้านบอน (แสดงดังรูปที่ 3.1-1) โดยมีดัชนีคุณภาพ
อากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และ 
เพ่ือคลายข้อห่วงกังวลจากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียเรื่อง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
โครงการจึงนําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาเพ่ิมเติม โดยได้เพ่ิมดัชนีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังตารางที่  
3.1-1 และสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

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

จากผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน พบว่า วัดบ้านห่องยูง (A1) มีค่า 0.046 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลอําเภอสําโรง  (A2) มีค่า  0 .040 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์ เมตร  
วัดหนองเทา (A3) มีค่า 0.053 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านบอน (A4) มีค่า 0.046 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้นบริเวณวัดหนองเทา มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า บริเวณวัดหนองเทา มีกิจกรรมการจัดงานศพ ซึ่งมียานพาหนะ
ว่ิงเข้า-ออกภายในวัดหนองเทาอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งสภาพอากาศ
ค่อนข้างน่ิง การไหลเวียนและการถ่ายเทอากาศค่อนข้างตํ่า จึงทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองใน
บรรยากาศ 
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2)   ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

   จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง พบว่า 
วัดบ้านห่องยูง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.003-0.041 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองเทา (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.070 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านบอน (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.014-0.045 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า 
ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ วัดหนองเทา (A3) มีค่า 0.070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของค่ามาตรฐาน  

3)   ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง พบว่า วัดบ้านห่องยูง (A1)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.055 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.064 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองเทา (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 
วัดบ้านบอน (A4) 0.030-0.077 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 
(TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ 
วัดหนองเทา (A3) มีค่า 0.086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26.06 ของค่ามาตรฐาน 

4)   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง พบว่า วัดบ้านห่องยูง 
(A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0003-0.0162 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) มีค่าอยู่ 
ในช่วง 0.0010-0.0160 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองเทา (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0194  
มิลลิกรัมลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านบอน (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0181 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  
1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.78 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ ได้แก่ วัดหนองเทา (A3) มีค่า 0.0194 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 3.12 ของค่ามาตรฐาน 
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5)   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง พบว่า วัดบ้านห่องยูง 
(A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-0.0058 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0024-0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองเทา (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-0.0026 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านบอน (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0021-0.0149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ความเข้มข้นของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานี 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ ได้แก่ วัดบ้านบอน (A4) มีค่า 0.0149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของ
ค่ามาตรฐาน 

 6)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง พบว่า วัดบ้านห่องยูง 
(A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.0510 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0002-0.0386 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองเทา (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0004-0.0278 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านบอน (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0008-0.0310 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให ้
ค่าความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านบอน (A4) มีค่า 0.0310 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.1-1 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-31- 

ตารางที่ 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2558-2562 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
ดัชนีที่ทําการตรวจวัด (mg/m3) 

PM 2.5 (1) PM-10 24 ชม. TSP 24 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. NO2 1 ชม. 
1. วัดบ้านห่องยูง (A1) 11/06/2558 - 18/06/2558 

22/10/2558 - 29/10/2558 
20/09/2559 - 27/09/2559 
24/10/2560 - 31/10/2560 
03/05/2561 - 10/05/2561 
19/09/2561 - 26/09/2561 
10/05/2562 - 17/05/2562 
01/10/2562 - 08/10/2562 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.046 

0.006-0.023 
0.004-0.023 
0.005-0.007 
0.005-0.010 
0.009-0.033 
0.010-0.017 
0.014-0.022 
0.008-0.0270 

0.019-0.040 
0.019-0.048 
0.008-0.013 
0.014-0.054 
0.022-0.055 
0.020-0.030 
0.025-0.042 
0.016-0.047 

0.0021-0.0081 
0.0005-0.0084 
0.0005-0.0128 
0.0052-0.0162 
0.0044-0.0160 
0.0016-0.0107 
0.0021-0.0081 
0.0003-0.0052 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.0044-0.0058 
0.0018-0.0024 

0.0015-0.0120 
0.0041-0.0510 
0.0041-0.0290 
0.0058-0.0139 
0.0021-0.0115 
0.0011-0.0077 
0.0023-0.0117 
0.0004-0.0055 

ค่าต่ําสุด-สูงสุด 0.008-0.055 0.004-0.033 0.0003-0.0162 0.046 0.0018-0.0058 0.0004-0.0510 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) 11/06/2558 - 18/06/2558 

22/10/2558 - 29/10/2558 
20/09/2559 - 27/09/2559 
24/10/2560 - 31/10/2560 
03/05/2561 - 10/05/2561 
19/09/2561 - 26/09/2561 
10/05/2562 - 17/05/2562 
01/10/2562 - 08/10/2562 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.040 

0.005-0.018 
0.003-0.033 
0.008-0.013 
0.020-0.041 
0.004-0.021 
0.010-0.016 
0.010-0.022 
0.013-0.036 

0.012-0.025 
0.015-0.038 
0.012-0.020 
0.046-0.064 
0.014-0.042 
0.020-0.031 
0.021-0.043 
0.023-0.054 

0.0021-0.0131 
0.0024-0.0139 
0.0058-0.0144 
0.0026-0.0160 
0.0010-0.0120 
0.0010-0.0097 
0.0026-0.0081 
0.0005-0.0050 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.0042-0.0068 
0.0024-0.0029 

0.0006-0.0098 
0.0002-0.0386 
0.0041-0.0271 
0.0023-0.0088 
0.0038-0.0120 
0.0009-0.0058 
0.0006-0.0113 
0.0008-0.0094 

ค่าต่ําสุด-สูงสุด 0.012-0.064 0.003-0.041 0.0010-0.0160 0.040 0.0024-0.0068 0.0002-0.0386 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.782/ 0.055/ 0.303/ 0.324/ 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พ.ศ. 2558-2562 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 
ดัชนีที่ทําการตรวจวัด (mg/m3) 

PM 2.5  (1) PM-10 24 ชม. TSP 24 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. NO2 1 ชม. 
3. วัดหนองเทา (A3) 

 
11/06/2558 - 18/06/2558 
22/10/2558 - 29/10/2558 
20/09/2559 - 27/09/2559 
24/10/2560 - 31/10/2560 
03/05/2561 - 10/05/2561 
19/09/2561 - 26/09/2561 
10/05/2562 - 17/05/2562 
01/10/2562 - 08/10/2562 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.053 

0.002-0.019 
0.010-0.031 
0.001-0.013 
0.006-0.017 
0.006-0.016 
0.006-0.025 
0.012-0.026 
0.004-0.070 

0.008-0.031 
0.013-0.044 
0.008-0.018 
0.015-0.036 
0.014-0.041 
0.024-0.037 
0.022-0.053 
0.025-0.086 

0.0021-0.0081 
0.0010-0.0055 
0.0010-0.0089 
0.0055-0.0194 
0.0037-0.0107 
0.0018-0.0160 
0.0010-0.0042 
0.0005-0.0050 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.0021-0.0024 
0.0018-0.0026 

0.0015-0.0103 
0.0008-0.0278 
0.0008-0.0083 
0.0038-0.0092 
0.0040-0.0164 
0.0008-0.0055 
0.0009-0.0053 
0.0004-0.0075 

ค่าต่ําสุด-สูงสุด 0.001-0.070 0.053 0.0005-0.0194 0.008-0.086 0.0018-0.0026 0.0004-0.0278 
4. วัดบ้านบอน (A4) 10/05/2562 - 17/05/2562 

01/10/2562 - 08/10/2562 
- 

0.046 
0.014-0.031 
0.019-0.045 

0.030-0.077 
0.030-0.057 

0.0058-0.0181 
0.0005-0.0080 

0.0110-0.0149 
0.0021-0.0034 

0.0021-0.0310 
0.0008-0.0080 

ค่าต่ําสุด-สูงสุด 0.030-0.077 0.046 0.014-0.045 0.030-0.077 0.0005-0.0181 0.0021-0.0149 0.0008-0.0310 
มาตรฐาน 0.121/ 0.055/ 0.782/ 0.331/ 0.303/ 0.324/ 

หมายเหตุ  :  (1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ทําการตรวจวัดวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562  
มาตรฐาน  :  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  :   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย)  

ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (พ.ศ. 2558-2562)  
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3.2 ระดับเสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ในช่วง พ.ศ. 
2558-2562 ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด โดยมี
สถานีตรวจวัด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดบ้านห่องยูง (N1) ทั้งน้ี เน่ืองจากจุดตรวจวัดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย 
จํากัด มีการดําเนินการตรวจวัด 5 วันต่อเน่ือง ทั้งน้ีข้อกําหนดของแนวการจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ให้แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงใน
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยเป็นข้อมูลการตรวจวัดไม่น้อยกว่า 7 วันต่อเน่ือง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด 
ดังน้ันบริษัทที่ปรึกษาจึงได้พิจารณาตรวจวัดเพ่ิมเติม 4 สถานี ในปี 2562 โครงการฯ จึงมีจุดตรวจวัดระดับ
เสียง จํานวน 3 สถานี ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (N2) บ้านห่องยูง (N3) และบ้านแคน (N4) (แสดงดัง
รูปที่ 3.2-1) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ซึ่งผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 
3.2-1 และสามารถสรุปรายละเอียดของได้ดังน้ี 

1)  บริเวณวัดบ้านห่องยูง (N1) 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ. 2558-2562 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
มีค่าอยู่ในช่วง 45.2-67.3 เดซิเบลเอ มีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 63.7-111.2 เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 37.5-57.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  
มีค่าอยู่ในช่วง 54.7-65.0 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) 

2)  โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (N2) 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ. 2562 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่า
อยู่ในช่วง 49.5-55.3 เดซิเบลเอ มีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 79.8-91.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
พ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 37.5-55.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีค่าอยู่
ในช่วง 54.1-60.8 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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3)  บ้านห่องยูง (N3)  

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ. 2562  พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่า
อยู่ในช่วง 48.3-50.8 เดซิเบลเอ มีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 73.4-93.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
พ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 37.5-54.3 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีค่าอยู่
ในช่วง 54.6-56.1 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) 

4)  บ้านแคน (N4)  

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง พ.ศ. 2562 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) มีค่า
อยู่ในช่วง 59.5-62.8 เดซิเบลเอ มีค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 88.2-95.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
พ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 46.4-59.0 เดซิ เบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  
มีค่าอยู่ในช่วง 64.9-67.9 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) 
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รูปที่ 3.2-1 จดุตรวจวัดระดับเสียง 

N1 N2 N3 N4
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบลเอ) 
ระดบัเสียง 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง
(Leq 24 hr) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
พื้นฐาน  
(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่
กลางวนั-กลางคืน 

(Ldn) 
1. บริเวณวัดบา้นห่องยูง 11-16/06/2558 50.2-67.3 79.7-111.2 - - 
 (N1) 22-27/10/2558 45.2-62.5 73.6-99.7 - - 
 20-25/09/2559 49.8-53.1 63.7-72.3 37.5-54.0 56.5-58.3 

 25-30/10/2560 48.8-54.0 69.9-77.1 40.0-57.2 54.7-58.6 
 03-08/05/2561 57.2-58.8 79.8-91.6 40.5-54.0 59.7-65.0 
 19-24/09/2561 52.0-54.6 74.6-86.8 43.2-52.6 58.9-60.3 
 10-17/05/2562 48.3-50.4 79.1-87.6 39.1-56.1 54.7-55.7 

ค่าต่ําสุด-สูงสดุ 45.2-67.3 63.7-111.2 37.5-57.2 54.7-65.0 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง 

(N2) 
10-17/05/2562 49.5-55.3 79.8-91.6 37.5-55.6 54.1-60.8 

3.  บ้านห่องยูง (N3) 01-08/10/2562 48.3-50.8 73.4-93.3 37.5-54.3 54.6-56.1 
4.  บ้านแคน  (N4) 01-08/10/2562 59.5-62.8 88.2-95.3 46.4-59.0 64.9-67.9 

ค่ามาตรฐาน1/ 70 115 - - 
มาตรฐาน  :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา  :    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (พ.ศ. 2558-2562)  

 

3.3   คุณภาพน้ําผิวดิน  

การตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลคุณภาพนํ้าในปัจจุบันและข้อมูล
พื้นฐานก่อนมีการดําเนินงานส่วนขยายกําลังการผลิตโครงการ พร้อมกับการกําหนดมาตรการในการเฝ้า
ระวังคุณภาพนํ้าในอนาคต โดยบริษัทที่ปรึกษาเลือกเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณคลองร่องมะหรี่
และคลองร่องยูง ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุด โดยทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 มีจุดเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ คลองร่องมะหรี่ บริเวณใกล้จุด
สูบนํ้าของโครงการ (SW1) คลองร่องมะหร่ี ด้านท้ายนํ้าห่างจากจุดสูบนํ้าของโครงการ 2.5 กิโลเมตร (SW2) 
คลองร่องยูง บริเวณใกล้จุดสูบนํ้าของโครงการ (SW3) คลองร่องยูง ด้านท้ายนํ้าห่างจากจุดสูบนํ้าของ
โครงการ 0.35 กิโลเมตร (SW4) แสดงดังรูปที่ 3.3-1 ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) บีโอดี (BOD) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) 
สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่
มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) ซึ่งผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-1 และ
สามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละสถานีได้ ดังน้ี 
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1)   คลองร่องมะหรี่ บริเวณใกล้จุดสูบน้ําของโครงการ (SW1) 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.34 ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 33 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีค่าเท่ากับ 2.36 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 
(BOD) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) มีค่า
น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.003 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0007 
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.09 มิลลิกรัม/
ลิตร สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) มีค่าเท่ากับ 45.0 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) มีค่าเท่ากับ 2.8 x 103 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของคลองร่องมะหร่ี บริเวณใกล้จุดสูบนํ้าของโครงการ 
(SW1) กับมาตรฐานควบคุมแหล่งนํ้าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิว
ดินประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 เน่ืองจากคลองร่องมะหร่ี บริเวณดังกล่าวสภาพโดยทั่วไปของคลองปกคลุมด้วยพืชนํ้า พ้ืนท้อง
นํ้าอาจเกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งนํ้าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซาก
พืช ซากสัตว์ ในแหล่งนํ้าน้ัน จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ําในแหล่งนํ้าน้ันตํ่า 

2)  คลองร่องมะหรี่ ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบน้ําของโครงการ 2.5 กิโลเมตร (SW2) 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.37 ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 34 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีค่าเท่ากับ 2.04 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 
(BOD) มีค่าน้อยกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) มีค่า
น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.001 สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0009 มิลลิกรัม/ลิตร 
ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.14 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี 
(Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า
เท่ากับ 20.0 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  
มีค่าเท่ากับ 4.9 x 103 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด  
(Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

  



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  

-38- 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของคลองร่องมะหรี่ ด้านท้ายนํ้าห่างจากจุดสูบนํ้า
ของโครงการ 2.5 กิโลเมตร (SW2) กับมาตรฐานควบคุมแหล่งนํ้าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 
มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 และบีโอดี (BOD) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้า
ผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองร่องมะหรี่ บริเวณดังกล่าวสภาพโดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมค่อนข้าง
หนาแน่นตลอดแนวคลองและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นท้องนํ้าอาจเกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ 
ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งนํ้าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ในแหล่งนํ้านั้น จะเห็นได้ว่าค่า 
บีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายนํ้าในแหล่งนํ้าน้ันตํ่า  

3)  คลองร่องยูง บริเวณใกล้จุดสูบน้ําของโครงการ (SW3) 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.21 ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 39 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีค่าเท่ากับ 2.49 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี 
(BOD) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) มีค่า
น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.002 สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0009 มิลลิกรัม/ลิตร 
ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี 
(Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่า
เท่ากับ 7.9 x 103 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  
มีค่าเท่ากับ > 1.6 x 105 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด  
(Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของคลองร่องยูง บริเวณใกล้จุดสูบนํ้าของโครงการ 
(SW3) กับมาตรฐานควบคุมแหล่งนํ้าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิว
ดินประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 เน่ืองจากคลองร่องยูง บริเวณดังกล่าวสภาพโดยรอบมีต้นไม้ปกคลุมแนวคลองและเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม พ้ืนท้องนํ้าอาจเกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งนํ้าจะใช้ออกซิเจน
ในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ในแหล่งนํ้าน้ันทําให้ค่าออกซิเจนละลายนํ้าในแหล่งนํ้าน้ันตํ่า สําหรับ
แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด  
(Total Coliform Bacteria) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 คือปริมาณเช้ือโรค
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น ส่วนใหญ่จะตรวจพบมากในแหล่งนํ้าที่
ไหลผ่านชุมชนที่ระบายนํ้าทิ้งสู่แหล่งนํ้าโดยตรง ดังน้ันการพบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน บริเวณจุดเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดินดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจากการเกิดการปนเป้ือนจาก 
มูลสัตว์ที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเลี้ยงไว้ 
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4) คลองร่องยูง ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบน้ําของโครงการ 0.35 กิโลเมตร (SW4) 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.38 ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) มีค่าเท่ากับ 55 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) มีค่าเท่ากับ 2.16 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) 
มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) มีค่าน้อยกว่า 
0.02 มิลลิกรัม/ลิตร ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.001 
มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0012 มิลลิกรัม/
ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลิตร 
สังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
มีค่าเท่ากับ 20.0 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  
มีค่าเท่ากับ 1.1 x 103 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด  
(Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของคลองร่องยูง ด้านท้ายนํ้าห่างจากจุดสูบนํ้าของ
โครงการ 0.35 กิโลเมตร (SW4) กับมาตรฐานควบคุมแหล่งนํ้าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO) มีค่า
ตํ่ากว่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองร่องยูง บริเวณดังกล่าวสภาพโดยท่ัวไปของ
คลองปกคลุมด้วยพืชนํ้าที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องนํ้าอาจเกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์  
ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งนํ้าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ในแหล่งนํ้าน้ัน 
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รูปที่ 3.3-1 จดุตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 

SW4SW3SW2 SW1 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1/ 

SW1 SW2 SW3 SW4 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  - 6.34 6.37 6.21 6.38 5.0-9.0 5.0-9.0 
2. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) mg/L 33 34 39 55 - - 
3. ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) mg/L 2.36 2.04 2.49 2.16 ไม่น้อยกว่า 4.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 
4. บีโอดี (BOD) mg/L 2 3 1 1 ไม่เกิน 2.0 ไม่เกิน 4.0 
5. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 5.0 ไม่เกิน 5.0 
6. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5 
7. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
8. ตะกั่ว (Pb) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.05 ไม่เกิน 0.05 
9. แคดเมียม (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 
10. นิกเกิล (Ni) mg/L 0.003 <0.001 0.002 <0.001 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
11. สารหนู (As) mg/L 0.0007 0.0009 0.0009 0.0012 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.01 
12. ทองแดง (Cu) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
13. แมงกานีส (Mn) mg/L 0.09 0.14 0.07 0.33 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
14. สังกะสี (Zn) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
15. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
MPN/100 mL 45.0 20.0 7.9 x 103 20.0 ไม่เกิน 4,000 - 

16. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 mL 2.8 x 103 4.9 x 103 > 1.6 x 105 1.1 x 103 ไม่เกิน 20,000 - 

17. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total Organochlorine Pesticides) 

       

-  อัลดริน (Aldrin) μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
-  ดีดีที (4, 4’ –DDT) μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 
-  ดิลดริน (Dieldrin) μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1/ 

SW1 SW2 SW3 SW4 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
- เอนดริน (Endrin) μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Not detectable Not detectable 
- เอชซีเอชชนิดแอลฟ่า (alpha-HCH) μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.02 ไม่เกิน 0.02 
- เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.2 
- ฮปตาคลออีปอกไซด์  

(Heptachlor epoxide (cis-isomer B)) 
μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

- เฮปตาคลออีปอกไซด์  
(Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer A))

μg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - 

มาตรฐาน :  1/   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  
หมายเหตุ  :   สถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 4 สถานี ได้แก่ 
  1)   คลองร่องมะหรี่ บริเวณใกล้จุดสูบน้ําของโครงการ (SW1) 
  2)   คลองร่องมะหรี่ ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบน้ําของโครงการ 2.5 กิโลเมตร (SW2) 
  3)   คลองร่องยูง บริเวณใกล้จุดสูบน้ําของโครงการ (SW3) 
  4)   คลองร่องยูง ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบน้ําของโครงการ 0.35 กิโลเมตร (SW4) 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผน (สผ.)  
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการ แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แสดงดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

 1)  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ
กําหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ตัวแทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อ
วิตกกังวลต่อโครงการ  เพ่ือนํามาใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการ
อําเภอสําโรง ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี และภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปิด
ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พร้อมจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย และคําช้ีแจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ ส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ
ภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 

 2)   การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน และครัวเรือน เพ่ือสํารวจรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

(1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย  
ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านการปกครอง ด้านพาณิชย์เป็นต้น  

(2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวและสถานที่สําคัญ เช่น โรงเรียนหรือสถานพยาบาล สถานศึกษา 
ศาสนสถาน ศูนย์กลางชุมชน/ศูนย์กลางร้านค้า สถานที่สําคัญในพ้ืนที่ได้แก่ แหล่งโบราณสถานแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งที่มีคุณค่าของชุมชน  แหล่งคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและแหล่งศูนย์กลางชุมชน 

(3) กลุ่มสถานประกอบการและกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะ เช่นกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า กลุ่มผู้ใช้นํ้า กลุ่มอาชีพต่างๆรวมทั้งสถานประกอบการหรือพนักงาน
และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  

(4) กลุ่มตัวแทนผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น เช่น ประธานชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี เทศมนตรี กรรมการชุมชน อสม. ทศม. ผู้อาวุโส/ผู้ที่นับถือในชุมชน  
เป็นต้น 

(5) กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ทั้งน้ี หากพ้ืนที่โครงการประกอบด้วย เขตการปกครอง 
ทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลและเขตเทศบาล ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ โดยแยกกลุ่มครัวเรือน เป็นครัวเรือนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
และครัวเรือนประชาชนในเขตเทศบาลให้ชัดเจน การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคม และความคิดเห็นใน
ระดับครัวเรือน ด้วยแบบสอบถาม เป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร
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จากที่ต้ังโครงการ ในการสํารวจจะมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ดําเนินการเมื่อวันที่ 12-
15 ตุลาคม 2562 คลอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการจํานวน 43 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 
719 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 4-2 

3)   การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2  เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงมีส่วน
ร่วมในการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยโครงการกําหนดจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ 
หอประชุมที่ว่าการอําเภอสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ี โครงการจะดําเนินการแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการจัดประชุม และเผยแพร่
เอกสารโครงการภายใน 15 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะนําความคิดเห็นประเด็น
ห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มา
ผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานและจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งความเห็นและคําช้ีแจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 
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ตารางที่ 4-1 แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1. ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1   
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้ประชาชน

ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ 

- จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น 
แผ่นพับ  เอกสารกําหนดขอบเขตการศึกษา  
เป็นต้น  

1.2 การเข้าพบหน่วยงานราชการและการประชาสัมพันธ์
โครงการ 

22-26 กรกฎาคม 2562 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การเข้าพบ ผู้นําชุมชน และการประชาสัมพันธ์โครงการ
ระดับครัวเรือน 

30-31 กรกฎาคม 2562 
1 สิงหาคม 2562 

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ผู้นําชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.4 ส่งหนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1 และปิดประกาศเชิญ
ประชุม ครั้งที่  1  

2-6 สิงหาคม 2562 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความ
คิดเห็น 

- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้นําชุมชนและประสานงานให้
ผู้นําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้ มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้า ร่วม
ประชุมในสถานที่ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้านค้า เป็นต้น  

2. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1   
2.1  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกําหนดขอบเขต

และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 1 

 

30 สิงหาคม 2562 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําเสนอ
ประเด็นห่วงกังวลต่อการกําหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไป
อย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

- จัดประชุมนําเสนอขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

2.2 ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 

9-13 กันยายน 2562 - นําความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดย
นําประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบกับการ
กําหนดขอบเขตและแนวทางในการศึกษาพร้อม
ทั้งคําชี้แจง 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความคิดเห็น และคําชี้แจง
ของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อม
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้
ทราบภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น  
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

3.  การสํารวจ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยแบบสอบถาม   
3.1. ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ตัวแทนหน่วยงานราชการ/ผู้นําชุมชน 
9-13 กันยายน 2562 - เพื่อประสานงานและกําหนดวันเวลาในการเข้า

พบ/สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อนัดวันเวลาในการเข้าพบ/
สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 23-26 กันยายน 2562 - เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ 

- การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ
หน่วยราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.3   สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้นําชุมชน 12-15 ตุลาคม 2562 - เพื่อเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นใน
ขั้นตอนการประเมินและการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจสังคม 

- การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําชุมชน  

4.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
4.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2  22-26 มกราคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความ

คิดเห็น 
- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้นําชุมชนและประสานงาน 

ให้ผู้นําชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้ มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง 
4.2  ติดประกาศร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 

22-26 มกราคม 2563 -  เ พื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ผู้มี
ส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อมูล 

- นําร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ โดยการติดประกาศ 
และวางเอกสารที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และที่ทําการผู้นําชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

5.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
5.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่าง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

28 กุมภาพันธ์ 2563 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 
รวมถึงนําเสนอข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

5.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครั้งที่ 2  9-13 มีนาคม 2563 - นําความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดย
นําประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
การศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาผนวก
รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและคําชี้แจง
ของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน 
หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ที่มา : จากการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2563
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แผ่นพับประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

  

การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด https://www.tet1995.com 
รูปที่ 4-1 การดําเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งหนังสือขออนุญาตลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน การประชาสัมพันธ์รายครัวเรือน (แจกเอกสารแผ่นพับ) 

 

 

การติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดประชุมคร้ังท่ี 1 

  

ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมคร้ังท่ี 1 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การดําเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การลงทะเบียนและนําเสนอร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ 

  

ช่วงรับฟังความคดิเห็น 

  

ส่งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การดําเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  
 

-51- 

 

  

 

 

 

 

  

ส่งหนังสือเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

  

ส่งหนังสือขออนุญาตลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
ระดับครัวเรือน 

สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้นําชุมชน 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้นําชุมชน 
รูปที่ 4-1 (ต่อ) การดําเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  
 

-52- 

ตารางที่ 4-2 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร  
ลําดับท่ี รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนครัวเรือน การคํานวน ปัดเศษ เก็บจริง 
1. รัศมี 0-3 กิโลเมตร 
 เขตเทศบาลตําบล 

- เทศบาลตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี
1 หมู่ท่ี 1 บ้านสําโรง 177 30.03 31 31 
2 หมู่ท่ี 5 บ้านหนองเทา 272 46.14 47 47 
3 หมู่ท่ี 7 บ้านโนนยาง 100 16.96 17 17 
4 หมู่ท่ี 8 บ้านแคน 278 47.16 48 48 
5 หมู่ท่ี 9 บ้านบูรพา 227 38.51 39 39 
6 หมู่ท่ี 10 บ้านแกเจริญ 68 11.54 12 12 

รวม 1,122 190.34 194 194 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
1 หมู่ท่ี 1 บ้านบอน 188 16.69 17 17 
2 หมู่ท่ี 2 บ้านบอน 146 12.96 13 13 
3 หมู่ท่ี 4 บ้านห่องยูง 86 7.63 8 8 

รวม 420 37.28 38 38 
-  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี 
1 หมู่ท่ี 1 บ้านโนนกาเล็น 128 11.36 12 12 

รวม 128 11.36 12 12 
รวมรัศมี 0-3 กิโลเมตร            1,670  238.98 239 239 

2.  รัศมี 3-5 กิโลเมตร 
 เขตเทศบาลตําบล 

- เทศบาลตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี
1 หมู่ท่ี 2 บ้านหว้าน 168 28.5 29 29 
2 หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสวน 166 28.16 29 29 
3 หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสองห้อง 159 26.97 27 27 
4 หมู่ท่ี 6 บ้านผับแล้ง 121 20.53 21 21 
4 หมู่ท่ี 11บ้านนาเจริญ 106 17.98 18 18 
5 หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสวรรค์  116 16.68 20 20 

รวม 836 138.82 139 139 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
- องค์การบริหารส่วนตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
1 หมู่ท่ี 3 บ้านค้อบอน 158 14.02 15 15 
2 หมู่ท่ี 5 บ้านห่องขอน 91 8.08 9 9 
3 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองหัวงัว 203 18.02 19 19 
4 หมู่ท่ี 7 บ้านหนองปลิง 59 5.24 6 6 

รวม 511 45.36 46 46 
- องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี 
1 หมู่ท่ี 7 บ้านโพนงาม 275 24.41 25 25 
2 หมู่ท่ี 8 บ้านโพนเมือง 282 25.03 26 26 
3 หมู่ท่ี 11 บ้านโปร่งคํา 72 6.39 7 7 

รวม 629 55.83 56 56 
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ตารางที่ 4-2 (ต่อ) จํานวนกลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร  
ลําดับท่ี รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวนครัวเรือน การคํานวน ปัดเศษ เก็บจริง 

- องค์การบริหารส่วนตําบลโคกก่อง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
1 หมู่ท่ี 2 บ้านแกนาคํา 115 10.21 11 11 
2 หมู่ท่ี 3 บ้านแกนาคํา 110 9.76 10 10 
3 หมู่ท่ี 4 บ้านผํา 71 6.3 7 7 
4 หมู่ท่ี 5 บ้านผํา 66 5.86 6 6 
5 หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจํานัก 71 6.3 7 7 

รวม 433 38.43 39 39 
- องค์การบริหารส่วนตําบลขามป้อม อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
1 หมู่ท่ี 1 บ้านโนนจาน 39 3.46 4 4 
2 หมู่ท่ี 2 บ้านขามป้อม 132 11.72 12 12 
3 หมู่ท่ี 5 บ้านนางาม 87 7.72 8 8 
4 หมู่ท่ี 6 บ้านโนนชาด 67 5.95 6 6 

รวม 325 28.85 30 30 
- องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกลาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
1 หมู่ท่ี 2 บ้านห่องแดง 82 7.28 8 8 
2 หมู่ท่ี 3 บ้านทุ่งสว่าง 72 6.39 7 7 

รวม 154 13.67 15 15 
- องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
1 หมู่ท่ี 2 บ้านน้ําเกลี้ยง 180 15.98 16 16 

รวม 180 15.98 16 16 
- องค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหน อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
1 หมู่ท่ี 5 บ้านนาโหนนน้อย 231 20.5 21 21 
2 หมู่ท่ี 9 บ้านหนองคูใต้ 98 8.7 9 9 
3 หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่รุ่งเรือง 129 11.45 12 12 

รวม 458 40.65 42 42 
- องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
1 หมู่ท่ี 2 บ้านถ่อน 245 21.74 22 22 
2 หมู่ท่ี 5 บ้านโนนทรายน้อย 282 25.03 26 26 
3 หมูท่ี 9 บ้านหนองกินปลา 160 14.2 15 15 

รวม 687 60.97 63 63 
- องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยุง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
1 หมูท่ี 4 บ้านน้ําเท่ียง 105 9.32 10 10 
2 หมู่ท่ี 13 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 77 6.83 7 7 

รวม 182 16.15 17 17 
รวมรัศมี 3-5 กิโลเมตร 4,017 364.5 381 381 

รวมทั้งหมด  6,065 696.65 719 719 
ที่มา: บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  
 

-54- 

ผลการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน และครัวเรือนจะนํามาผนวก
รวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เพ่ือกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป ซึ่งจาการสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

(1) สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจาณาตามลักษณะของปัญหา ดังน้ี 

- ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหาลักขโมย ตามลําดับ  

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหารายได้ตํ่า ปัญหาค่าครองชีพสูง และปัญหาการว่างงาน ตามลําดับ 

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเขม่า/ควัน และปัญหาเสียงดังรบกวน ตามลําดับ 

(2) การรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.6) ทราบว่ามี
โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่ตําบลบอน และร้อยละ 45.8 ทราบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีการขยายกําลังการผลิต  

(3) ความคิดเห็นต่อโครงการ ในภาพรวมผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 51.9 เห็นด้วยกับการโครงการ 
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.2) ไม่มีความวิตกกังวลต่อการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 
บริษัท ก้าวหน้า เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด สําหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการ ร้อยละ 24.2  
เป็นความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังมีความเช่ือมั่น 
ในการการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ แสดงดังรูปที่ 4-2 
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รูปที่ 4-2 ผลการสํารวจความคิดเห็นครัวเรือนในรัศม ี5 กิโลเมตร 
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5.   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้นํามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและนํามากลั่นกรองประเด็น
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1  ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการปรับระดับพ้ืนท่ีบริเวณ

ก่อสร้างอาคาร ติดต้ังเคร่ืองจักร และปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในการก่อสร้าง สําหรับระยะดําเนินการ
ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะ
ภูมิประเทศ เนื่องจากผลิตโดยอาศัยเคร่ืองจักร/
อุปกรณ์ท่ีติดต้ังไว้แล้ว อีกท้ังพ้ืนท่ีดังกล่าว
เป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่าและอยู่ในขอบเขตของพื้นท่ี
โครงการเดิม   

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.2  ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และแผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะ
ทางธรณีว ิทยาและแผ่นดินไหว เนื ่องจาก
ที ่ตั ้ง โ ค ร งการ ไม ่ไ ด ้อ ยู ่ใ น พื ้น ที ่เ สี ่ย งภ ัย
แผ ่นด ิน ไหว  ตามที ่ก รมทร ัพยากรธรณ ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3  ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคาร 
ติดต้ังเคร่ืองจักร เช่น หม้อไอน้ํา และเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค จึงมีกิจกรรมท่ีต้องนําดินมา
ปรับระดับพ้ืนท่ีของโครงการ สําหรับระยะ
ดําเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางใน
การบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  

ประเ ด็นผลกระทบฯ  ท่ี ต้องทําการ
วิ เคราะห์ในรายละเ อียดเ น่ืองจาก
โครงการนําน้ําท้ิงท่ีผ่านมาตรฐานมารด
พ้ืนท่ีสี เขียว ซ่ึงมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน
เพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

1.4  คุณภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงจาก
แกลบ ไม้สับ และเปลือกไม้ ท่ีเกิดจากการเดิน
หม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน จํานวน 1 ชุด และ
ขนาด 60 ตัน จํานวน 1 ชุด จึงมีผลกระทบ
จากการ เผ้ า ไหม้ เชื้ อ เพลิ ง  โรง ไฟฟ้ าจะ
ทําการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพอากาศให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังแหล่งกําเนิดมลพิษท่ี
อยู่โดยรอบในพ้ืนท่ีศึกษา และฝุ่นละอองจาก
อาคารเก็บเชื้อเพลิงและลานกองเก็บเชื้อเพลิง 

ประเ ด็นผลกระทบฯ  ท่ี ต้องทําการ
วิ เคราะห์ในรายละเ อียดเ น่ืองจาก
มีผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ซ่ึงต้องทําการประเมินผลกระทบใน
รายละเ อียดใ ห้ชัด เจนเพื่ อกํ าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.5  อุทกวิทยาและคุณภาพ

น้ําผิวดิน 
การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ํามี
การพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดการน้ําเสีย/น้ําระบายท้ิงของโครงการ 
การจัดการน้ําท้ิง รวมถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําท่ีอยู่
ใกล้เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6  อุทกวิทยาและคุณภาพ
น้ําใต้ดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ําใต้
ดินมีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบบําบัดน้ํ า เสีย/การจัดการน้ํ า ท้ิง 
การนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ใน
การรดพ้ืนท่ีสีเขียวและฉีดพรมขี้เถ้า  

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7  เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งกําเนิดเสียงจาก
กิจกรรมการติดต้ังเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ เช่น 
การติดต้ังเคร่ืองจักร และการทดลองเดิน
เครื่องจักร สําหรับระยะดําเนินการกิจกรรม
การผลิ ตอาจก่ อ ใ ห้ เกิ ด เสี ย ง ดั ง  จาก
เครื่องจักร เช่น บริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
ห้องคอนโทรลเทอร์ ไบน์  ซ่ึ ง เสียงจาก
กิจกรรมการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนท่ีอยู้ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8  กากของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของโครงการจะดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ีไม่ใช้แล้ว พ .ศ .  2548 
นอกจากนี้โครงการมีแนวคิดในการลดของ
เสียต้ังแต่แหล่งกําเนิด และการป้องกัน
มลพิษ มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสีย
ของโครงการ กลยุทธ์ในการแยกของเสีย
หรือลดของเสียท่ีแหล่งกําเนิด ซ่ึงมีการนํา
ของเสียท่ีแยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือ
กลับนําไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบท่ี
นํามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีท่ีไม่สามารถหา
วิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะทําการ
ส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

2.  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1  ทรัพยากรชีวภาพบนบก ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นระบบ

นิเวศเกษตร และพรรณพืชท่ีพบโดยท่ัวไป
เป็นพืชเกษตรและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ข้าวโพดและมันสําปะหลัง เป็นต้น การ
ประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพ
บนบกจะดําเนินการศึกษาสภาพป่าไม้และ
สัตว์ป่าในพ้ืนท่ี 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

2.2  ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา กิจกรรมระยะดําเนินโครงการ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ซ่ึงจะ
มีผลทําให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากร
ชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน (พืชและสัตว์) 
สัตว์หน้าดิน และปลา เป็นต้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีกฎกระทรวงให้ใช้

บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558 จากข้อกําหนดดังกล่าวการ
ดําเนินงานของโครงการไม่ขัดกับข้อกําหนด
กฎก ร ะท ร ว ง ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีแต่อย่างใด โดยการประกอบ
กิจการโรงงานลําดับท่ี 88 (2) การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน มิได้อยู่ในข้อ
ห้ามตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี
ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงฯ 
ดังนั้น ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารท่ีไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่ ท้ังนี้ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

ประเ ด็นสิ่ งแวดล้อม ท่ี ต้อง วิ เคราะห์/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร้างท่ีจะทํา
การก่อสร้างภายหลังขยายกําลังการผลิต
ซ่ึงต้องดําเนินการสอดคล้องกับข้อกําหนด 

3.2  คมนาคมขนส่ง การขนส่งเชื้อเพลิงเข้าสู่พ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือ
นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ โดย
การขนส่งด้วยรถบรรทุกจากบริษัทในเครือ
ก้าวหน้า จํากัด และโรงสีข้าวภายในจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงจะ
ส่ งผลต่อการเพิ่ม ข้ึนของจํานวนเ ท่ียว
การจราจรจากรถขนส่งเชื้อเพลิงสู่ พ้ืนท่ี
โ ร ง ง าน  อาจจส่ งผลต่ อสภาพปัญหา
การจราจร สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุ
จากการขนส่งเชื้อเพลิง 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.3  การใช้น้ํา โรงงานจะสะสมน้ําดิบจากน้ําฝนภายใน

โรงงานคือพ้ืนท่ีการระบายน้ําตามแนวราง
ระบายน้ํา พ้ืนท่ีสีเขียวบางส่วน และพื้นท่ี
บ่อเก็บน้ําต่าง ๆ นอกจากนี้ โรงงานจะทํา
การสูบน้ําจากแหล่งน้ําสาธารณะในช่วงฤดู
ฝนซ่ึง เป็นปัญหานํ้า ท่วมในพ้ืน ท่ีมาใช้
ประโยชน์  โดยจะไม่ มีการแย่งน้ํ าจาก
เกษตรกรแต่อย่างใด ดังนั้นการประเมิน
ความเพียงพอของทรัพยากรน้ําใช้ในท่ีนี้จึง
เป็นการประเมินในภาพรวมของความ
ต้องการใช้น้ําของพ้ืนท่ีในปัจจุบัน รวมถึง
ความต้องการใช้น้ําภายหลังขยายกําลัง
การผลิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4  การระบายน้ําและ 
การป้องกันน้ําท่วม 

การดําเนินโครงการส่วนขยายไม่ส่งผลให้
ระบบระบายน้ํ าและการจัดการน้ํ าฝน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยได้ทําการ
ศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการพิจารณา
ถึงขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทาง
การระบายน้ําท่ีเหมาะสม 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3.5  การเกษตรกรรม พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
พบว่า ประเด็นน้ํา ท้ิงจากโครงการไม่มี
โอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม 
เนื่องจากน้ําท้ิงจากโครงการโดยส่วนใหญ่
เ ป็ นน้ํ า ท่ี ผ่ า นก า รหล่ อ เ ย็ น ซ่ึ ง จ ะ ถู ก
หมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ สําหรับน้ํา ท้ิง
ท่ี เกิ ดจากระบบปรับปรุ งคุณภาพน้ํ า  
ถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําท้ิง (Inspection pit) และทําการตรวจสอบ
ค่า BOD ในกรณีท่ีพบว่าค่า BOD เป็นไป
ตามมาตรฐานจะสูบเข้าบ่อตกตะกอน
และลานขี้ เ ถ้า ในกรณี ท่ีพบว่าค่า BOD 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะรวบรวมเข้าบ่อ 
emergency และติด ต่อใ ห้หน่วยงาน ท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เข้ามารับไปกําจัด แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณารายละเอียดของโครงการ พบว่า 
กิจกรรมของโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่ อ พื ช ผลท า ง ด้ า น เ กษตรก ร รม  คื อ 
สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
3.5  การเกษตรกรรม (ต่อ) ของหม้อไอน้ํ า ท่ี ใช้แกลบ  ไ ม้สับ  และ

เปลือกไม้เป็นเชื ้อเพลิง ได้แก่ ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) กล่าวคือ หากใน
บรรยากาศมีความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าว
สูงในระดับหนึ่ งและมีระยะการสัมผัส
ท่ีมากพออาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง 
นอกจากนี้ ก๊าซดังกล่าวอาจทําปฏิกิริยากับ
ความชื้นในบรรยากาศและเปล่ียนรูปเป็น
กรด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพืชได้เช่นกัน 

 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1  สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงาน

ให้กับประชาชนในชุมชนในระดับแรงงาน
ฝ่ายผลิต ท้ังนี้ โครงการจะพิจารณารับคน
ในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา 
ตามตําแหน่งท่ีต้องการ ซ่ึงการเพิ่มอัตรา
การจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อสภาพ
เศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถ่ิน 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการใน
ชุมชน อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
ในเรื่องการจ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2  อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

โครงการ  ไ ด้กํ าหนดหลั ก เกณฑ์และ
มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
โครงการ รวมท้ังการจัดการให้มีเครื่อง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
ตามลักษณะงาน การฝึกอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานในการใช้ เครื่องมือและเคร่ือง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/
การติดต้ังป้ายเตือน การจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจําปีให้กับพนักงานเพ่ือเป็นการ
ป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
4.3  สุนทรียภาพและ 

การท่องเที่ยว 
ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว
และทัศนียภาพบริ เวณพื้น ท่ี โครงการ
และบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการตรวจสอบ
ทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 
ของสํานักคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ (2531) และจากการตรวจสอบ
แหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่ง
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ของฝ่ายทะเบียน กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  
  

4.4  สาธารณสุขและสุขภาพ ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ท่ี มี
ปริมาณจราจรเพิ่มข้ึนและระดับเสียงจาก
การจราจร ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง/ลานกองเก็บเชื้อเพลิง/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิงและฝุ่นละอองจากการขนส่งและ
เสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรมการผลิต
ของโครงการ รวมท้ังน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
โรงงานอาจส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือ
สภาวะความเครียดในการดํารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดมาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการทํางานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ 
รายละเอียดดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่น้ีจะ
พิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5-2  
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ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ไม่มีนัยสําคัญ - กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยที่สภาพแวดล้อมดังกล่าวยังคงดํารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

-  ขอบเขตของผลกระทบ ท่ีจํากัดอยู่ในบางบริเวณของพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ท่ีเกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และ

สามารถปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภายใต้ค่ามาตรฐาน หรือค่าเฉลี่ยตามปกติท่ียอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์
หรือค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของประชาชน เช่น การก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจ
พิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการ
กําหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเม่ือเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน  ( ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน )  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่
ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

-  ขอบเขตของผลกระทบ พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบ
ค่อนข้างกว้าง แต่ยังคงจํากัดอยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น  

-  ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดข้ึนหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผล
กระทบเป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง 
เช่น 5-15 ปี หรือคืนสภาพได้เม่ือเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมท่ีส่งผลต่อ
ทรัพยากรและสุขภาพของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับท่ีเป็นอันตราย
ถึงชีวิต ท้ังนี้ โครงการสามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด 
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจาก
เดิมท้ังระบบ 

-  ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับท่ีเป็นอันตราย
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถกําหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือทําให้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่
หลังจากปิดโครงการ (ช่วงเวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถ
ฟ้ืนฟูได้) 

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

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัทเทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 

2) การวิเคราะห์ความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพ้ืนท่ีเก่าแก่/พ้ืนท่ีด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีสําคัญ 
การทําลายของสายพันธ์ุท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ
ในระดับประเทศ/นานาชาติ 

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

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

ตารางที่ 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

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

1 รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยทั่วไป 

1 
ตํ่า 

2 
ตํ่า 

3 
ตํ่า 

2 รบกวนพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

2 
ตํ่า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพ้ืนท่ีเก่าแก่/พ้ืนท่ีด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีสําคัญ
การทําลายของสายพันธ์ุท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ตํ่า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5-6 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความสําคัญ รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับตํ่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงาน
หรือมาตรการท่ัวไป 

4-6 มีผลกระทบระดับปานกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกัน
และแก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือทําได้ยากมากไม่เหมาะสม 

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

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล การดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้กําหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
การดําเนินการได้มาตรฐานตามข้อกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการที่เก่ียวข้องทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดําเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 
(หัวข้อที่ 3) รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ครบถ้วน
และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะนํามากําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องและเหมาะสม
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดน้ีเป็นร่างรายงานฯ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับโครงการ
ทุกภาคส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งน้ี 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 
ของโครงการให้มีความสูมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังน้ี 

5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน 

การศึกษาทรัพยากรดินดําเนินการโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนดําเนินงานส่วนขยาย) 
ซึ่งในการพิจารณาเลือกจุดตรวจวัดคุณภาพดิน จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ่อ Emergency 
Pond (S1) และพื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเก็บเช้ือเพลิง (S2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดและ
ด่าง (pH) ความช้ืน (Moisture) ค่าการนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
(C/N Ratio) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) โครเมียมชนิด 
เฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) สารหนู (As) ซีลีเนียม (Se) โซเดียม (Na) แคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) และตะก่ัว 
(Pb) เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 2 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประเภทดินที่ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดิน
และน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน 
(พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรง
ของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 
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5.2   ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

แนวความคิดในการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ จะใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบ  
Steady-state plume dispersion ที่ US.EPA กําหนดให้เป็น Preferred regulation model ที่ใช้ในการ
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการเคล่ือนที่และกระจายตัวของมลพิษจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ (Near-field) ในทุกสภาพพ้ืนที่และลักษณะอุตุนิยมวิทยา ทั้งน้ี การประยุกต์ใช้งาน
แบบจําลองฯ จะดําเนินการตามแนวทางการใช้แบบจําลองเพ่ือประเมิน การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ  
ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศที่เกิดจากการดําเนินโครงการจะต้องมีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศที่กําหนดไว้สําหรับมลพิษน้ัน ๆ 

ประเภทของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Model Selection) บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย
แบบจําลอง AERMOD (The American Meteorological Society/Environmental Protection Agency 
Regulatory Model Improvement Committee’s Dispersion Model) เป็นแบบจําลองที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยคาดหมายว่าจะนํามาใช้แทนแบบจําลอง ISC โดยในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้ใน
การศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน (Surface 
Meteorological Data) ข้อมูลอุ ตุ นิยมวิทยาระดับสูง  (Upper Air Meteorological Data) และข้อมูล
ลักษณะผิวพ้ืน (Surface Data) ซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวจะต้องมีการจัดเตรียมและประมวลผลโดย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMET เวอร์ช่ันล่าสุด ก่อนนําไปใช้ในการประเมินการแพร่กระจายของ
แบบจําลอง AERMOD  

 ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ระบายหม้อนํ้าของโครงการก่อนและภายหลังขยายกําลังการผลิต แสดงดังตารางที่ 5.2-1  

1) ระยะก่อสร้าง 

 (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

   ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 4.35
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ สําหรับความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 5.2-2 และรูปที่ 5.2-1 

 (2)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

   ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 1.09 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ สําหรับ
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.14 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 5.2-3 
และรูปที่ 5.2-2  
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 (3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

   ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
34.23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ สําหรับ 
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1.33ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 5.2-3 และรูปที่ 
5.2-2 

 (4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  

   ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
38.60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ สําหรับ 
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 23.24 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662500N ภายในพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางท่ี 5.2-3 และรูปที่ 
5.2-2 

2) ระยะดําเนินการ 

 (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 18.01
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 475800E 1662300N ภายในพ้ืนที่ กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
สําหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 2.81ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เกิดขึ้นที่พิกัด 475900E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด แสดงดังตารางที่ 5.2-4 และ 
รูปที่ 5.2-3 

 (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 16.26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 475800E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท 
ก้าวหน้า จํากัด สําหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 2.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 475900E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท 
ก้าวหน้า จํากัด แสดงดังตารางที่ 5.2-5 และรูปที่ 5.2-3 

 (3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

   ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
62.69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า 
จํากัด สําหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
28.54 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 475800E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า 
จํากัด และความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 4.40
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 475900E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด แสดง
ดังตารางที่ 5.2-6 และรูปที่ 5.2-3 
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 (4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

   ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
101.93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 476000E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า 
จํากัด สําหรับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 7.89
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 475900E 1662300N ภายในพ้ืนที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด แสดง
ดังตารางที่ 5.2-7 และรูปที่ 5.2-3
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ตารางที่ 5.2-1 แหล่งกําเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโครงการภายหลังขยายกําลังการผลิต 

แหล่งกําเนิด 
ระบบบําบัดมลพิษ 

ทางอากาศ 

ข้อมูลของปล่องระบาย 1/ 
ความเข้มข้น 

สารมลพิษทางอากาศ 1/ 
อัตราระบายมลพิษทางอากาศ หมายเหตุ 

ความสูง  
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราไหลก๊าซ TSP PM-10 SO2 NO2 TSP PM-10 SO2 NO2 ลักษณะ 
ปลายปล่อง 

(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) 
1. หม้อไอน้ําชุดที่ 1  

(ขนาด 63 ตัน/ชั่วโมง) 
               

    - กรณีเดินเครื่องปกติ Wet Scrubber 36.00 1.90 353.00 11.98 28.69 84.00 75.60 2/ 51.00 149.00 2.40 2.17 3.80 8.02 ตรง 
    - กรณีพ่นเขม่า Wet Scrubber 36.00 1.90 353.00 11.98 28.69 108.00 97.20 2/ 51.00 149.00 3.10 2.79 3.80 8.02 ตรง 
2. หม้อไอน้ําชุดที่ 2  

(ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง) 
               

    - กรณีเดินเครื่องปกติ Electrostatic 
precipitator 

36.00 1.90 418.00 13.29 26.87 85.00 76.50 3/ 55.00 135.00 2.06 3.87 6.82 2.06 ตรง 

    - กรณีพ่นเขม่า Electrostatic 
precipitator 

36.00 1.90 418.00 13.29 26.87 108.00 97.20 3/ 55.00 135.00 2.61 3.87 6.82 2.61 ตรง 

ค่ามาตรฐาน 4/ 120 - 60 200 - - - - - 
หมายเหตุ  : 1/ ค่าความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศของโครงการ พิจารณาจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
  2/ สัดส่วน PM-10 ของ TSP ที่ออกจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบ Wet scrubber - low-efficiency อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  3/ สัดส่วน PM-10 ของ TSP ที่ออกจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบ Electrostatic precipitator - low-efficiency อ้างอิงจาก AP42 “APPENDIX B.2 GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” 
  4/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง

อากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ.2553 
ที่มา  :   บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5.2-2 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมงานดินในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP 

24 ชั่วโมง 1 ปี 
แบบจําลองฯ รวมกับความเข้มข้นพ้ืนฐาน แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 4.35 90.35 0.57 
พิกัด 476000E 1662500N 476000E 1662500N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
จุดสังเกตหลัก    
1. วัดบ้านห่องยูง (A1) 0.05 86.05 <0.01 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) 0.04 86.04 <0.01 
3. วัดบ้านบอน (A4) 0.02 86.02 <0.01 
4. โรงเรียนบ้านบอน 0.02 86.02 <0.01 

มาตรฐาน 300 1/ 100 1/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-70- 

ตารางที่ 5.2-3 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้น้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
PM-10 NO2 CO 

24 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 1 ปี 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 1.09 71.09 0.14 34.23 85.23 1.33 38.60 23.24 
พิกัด 

476000E 1662500N 
476000E 
1662500N 

476000E 1662500N 
476000E 

1662500N 
476000E 

1662500N 
476000E 

1662500N 
บริเวณ 

ภายในพื้นที่โครงการ 
ภายในพื้นที่
โครงการ 

ภายในพื้นที่โครงการ 
ภายในพื้นที่
โครงการ 

ภายในพื้นที่
โครงการ 

ภายในพื้นที่
โครงการ 

จุดสังเกตหลัก         
1. วัดบ้านห่องยูง (A1) 0.01 70.01 <0.01 1.17 52.17 0.01 1.66 0.29 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) 0.01 70.01 <0.01 0.78 51.78 0.01 1.06 0.19 
3. วัดบ้านบอน (A4) <0.01 70.00 <0.01 0.62 51.62 <0.01 0.85 0.12 
4. โรงเรียนบ้านบอน <0.01 70.00 <0.01 0.46 51.46 <0.01 0.71 0.11 

มาตรฐาน 120 1/ 50 1/ 320 2/ 57 2/ 34,200 3/ 10,260 3/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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รูปที่ 5.2-1 ตําแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของ TSP กรณีคาดการณ์ผลกระทบจากการระบายมลพิษทางอากาศ
จากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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รูปที่ 5.2-2 ตําแหน่งค่าความเข้มข้นสูงสุดของ PM-10, NO2 และ CO กรณีคาดการณ์ผลกระทบ 
จากการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการในระยะก่อสร้าง 
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ตารางที่ 5.2-4 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของฝุ่นละออง (TSP) ในระยะดําเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ฝุ่นละออง (TSP) 

24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 18.01 104.01 2.81 
พิกัด 475800E 1662300N 475900E 1662300N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดบ้านห่องยูง 2.61 88.61 0.32 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง 3.67 89.67 0.49 
3. วัดหนองเทา 1.18 87.18 0.07 
4. วัดบ้านบอน 1.45 87.45 0.19 
จุดสังเกตหลัก    
5. วัดค้อบอน 1.41 87.41 0.12 
6. บ้านหนองคูใต้ 1.04 87.04 0.09 
7. วัดบ้านผํา 0.78 86.78 0.05 
8. โรงเรียนบ้านบอน 2.38 88.38 0.20 
9. วัดศรีสุมังคลาราม 0.53 86.53 0.03 
10. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0.77 86.77 0.04 
11. วัดประสิทธิยาราม 1.30 87.30 0.08 
12. โรงเรียนบ้านหว้าน 2.06 88.06 0.33 
13. โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0.71 86.71 0.05 
14. วัดโนนกาเล็น 0.79 86.79 0.04 
15. โรงเรียนบ้านห่องขน 0.57 86.57 0.03 
16. วัดบ้านหนองหัวงัว 0.57 86.57 0.05 
17. บ้านหนองปลิง 0.78 86.78 0.07 

มาตรฐาน 3301/ 1001/ 
หมายเหตุ  : 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5.2-5  การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
ในระยะดําเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 16.26 86.26 2.54 
พิกัด 475800E 1662300N 475900E 1662300N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดบ้านห่องยูง 2.35 72.35 0.29 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง 3.31 73.31 0.45 
3. วัดหนองเทา 1.06 71.06 0.07 
4. วัดบ้านบอน 1.31 71.31 0.17 
จุดสังเกตหลัก    
5. วัดค้อบอน 1.27 71.27 0.11 
6. บ้านหนองคูใต้ 0.93 70.93 0.08 
7. วัดบ้านผํา 0.70 70.70 0.05 
8. โรงเรียนบ้านบอน 2.15 72.15 0.18 
9. วัดศรีสุมังคลาราม 0.48 70.48 0.03 
10. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0.69 70.69 0.04 
11. วัดประสิทธิยาราม 1.17 71.17 0.07 
12. โรงเรียนบ้านหว้าน 1.86 71.86 0.29 
13. โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0.64 70.64 0.04 
14. วัดโนนกาเล็น 0.71 70.71 0.03 
15. โรงเรียนบ้านห่องขน 0.52 70.52 0.03 
16. วัดบ้านหนองหัวงัว 0.51 70.51 0.04 
17. บ้านหนองปลิง 0.70 70.70 0.06 

มาตรฐาน 120 1/ 50 1/ 
หมายเหตุ  : 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5.2-6 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ในระยะดําเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ
เข้มข้นพ้ืนฐาน

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 62.69 82.09 28.54 4.40 
พิกัด 476000E 1662300N 475800E 1662300N 475900E 1662300N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า  
จํากัด 

ภายในพ้ืนท่ี  
กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า 

จํากัด 

ภายในพ้ืนท่ี  
กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า 

จํากัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ     
1. วัดบ้านห่องยูง 21.01 40.41 4.04 0.51 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง 19.80 39.20 5.92 0.79 
3. วัดหนองเทา 10.21 29.61 1.90 0.12 
4. วัดบ้านบอน 11.35 30.75 2.31 0.30 
จุดสังเกตหลัก     
5. วัดค้อบอน 8.97 28.37 2.27 0.19 
6. บ้านหนองคูใต้ 7.01 26.41 1.67 0.14 
7. วัดบ้านผํา 9.37 28.77 1.25 0.09 
8. โรงเรียนบ้านบอน 10.17 29.57 3.82 0.33 
9. วัดศรีสุมังคลาราม 8.19 27.59 0.86 0.05 
10. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 7.86 27.26 1.20 0.06 
11. วัดประสิทธิยาราม 11.47 30.87 2.09 0.13 
12. โรงเรียนบ้านหว้าน 14.12 33.52 3.32 0.52 
13. โรงเรียนบ้านโพนเมือง 11.02 30.42 1.13 0.08 
14. วัดโนนกาเล็น 10.55 29.95 1.23 0.06 
15. โรงเรียนบ้านห่องขน 9.76 29.16 0.92 0.05 
16. วัดบ้านหนองหัวงัว 13.73 33.13 0.91 0.08 
17. บ้านหนองปลิง 12.94 32.34 1.23 0.11 

มาตรฐาน 7802/ 3001/ 1001/ 
หมายเหตุ  : 1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
  2/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
ที่มา  :  บริษัท เทคนคิส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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ตารางที่ 5.2-7 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในระยะดําเนินการ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 101.93 152.93 7.89 
พิกัด 476000E 1662300N 475900E 1662300N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
ภายในพ้ืนท่ี  

กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดบ้านห่องยูง 31.00 82.00 0.89 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง 30.97 81.97 1.39 
3. วัดหนองเทา 17.74 68.74 0.20 
4. วัดบ้านบอน 19.36 70.36 0.52 
จุดสังเกตหลัก    
5. วัดค้อบอน 13.99 64.99 0.35 
6. บ้านหนองคูใต้ 12.01 63.01 0.24 
7. วัดบ้านผํา 14.57 65.57 0.15 
8. โรงเรียนบ้านบอน 17.97 68.97 0.58 
9. วัดศรีสุมังคลาราม 13.68 64.68 0.08 
10. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13.15 64.15 0.11 
11. วัดประสิทธิยาราม 18.21 69.21 0.23 
12. โรงเรียนบ้านหว้าน 20.04 71.04 0.92 
13. โรงเรียนบ้านโพนเมือง 15.40 66.40 0.13 
14. วัดโนนกาเล็น 15.45 66.45 0.10 
15. โรงเรียนบ้านห่องขน 15.20 66.20 0.09 
16. วัดบ้านหนองหัวงัว 19.92 70.92 0.13 
17. บ้านหนองปลิง 19.20 70.20 0.19 

มาตรฐาน 3201/ 571/ 
หมายเหตุ  :  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบบัที่ 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทัว่ไป 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 
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รูปที่ 5.2-3 ตําแหน่งความเข้มข้นสูงสุดจากการคาดการณ์ผลกระทบของโครงการ (ระยะดําเนินการ) 
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5.3  ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการดําเนินโครงการในที่น้ีเป็นการคํานึงถึง
ผลกระทบในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง โดยได้คํานึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่เดิมใน
ปัจจุบันร่วมด้วย (ก่อนขยายกําลังการผลิต) ดังน้ันการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงจึงแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ คือ ระยะก่อสร้าง (ก่อสร้างอาคาร ติดต้ังเคร่ืองจักร และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค) มุ่งเน้นศึกษาที่
พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการมากที่สุด คือ บ้านห่องยูง ห่างจากริมรั้วโครงการด้านทิศ
ตะวันตก 250 เมตร และระยะดําเนินการ มุ่งเน้นศึกษาที่พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่การผลิตของ
โครงการมากที่สุด คือ บ้านห่องยูง ห่างจากริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก 250 เมตร ซึ่งการประเมินผล
กระทบครั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ผลการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 1-8 
ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 7 วันต่อเน่ือง (ครอบคลุมวันหยุด) สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โดยทั่วไป (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) ระยะก่อสร้าง ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 hr) บริเวณริมรั้วโครงการที่ทําการตรวจวัดในช่วงวันที่ 
1-8 ตุลาคม 2562 พบว่า มีค่าสูงสุดเท่ากับ 50.8 เดซิเบลเอ ซึ่งระดับเสียงบริเวณริมรั้วโครงการที่เกิดขึ้น
ในช่วงก่อสร้างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 57.8 เดซิเบลเอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.57 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่า
ระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียง
จากเคร่ืองจักร/เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
เสียงรบกวนต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (บ้านห่องยูง) ที่อยู่ใกล้เคียงแนวการก่อสร้าง มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง  
-5.1 ถึง 12.9 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าระดับการรบกวนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน ที่กําหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้
เกิน 10 เดซิเบลเอ จํานวน 1 ครั้ง จากการคํานวณทั้งหมด 56 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 1.8) ในช่วงวันที่ 7-8 
ตุลาคม 2562 (เวลา 09:00-10:00 น.) มีค่าระดับเสียงพ้ืนฐาน 37.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
57.3 เดซิเบลเอ ซึ่งอาจเกิดจากการทํากิจกรรมของชุมชนร่วมด้วย ทั้งน้ี โครงการจะกําหนดมาตรการฯ  
เพ่ือลดผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับ
ผลกระทบและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการ
ควบคุมเสียงต้ังแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของ
เสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงในระดับตํ่า 
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2) ระยะดําเนินการ ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) บริเวณบ้านห่องยูง หลังเปิดดําเนินโครงการ 
ไม่เปลี่ยนแปลงไป (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดบ้านห่องยูง ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คือ 
50.8 เดซิเบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.57 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปกําหนดที่ 70  
เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนกําหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) โดยระดับเสียงรบกวนที่เกินมาตรฐานนั้น
เกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งเท่าน้ัน จากการคํานวณทั้งหมด 112 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 0.9) ทั้งน้ี โครงการจะกําหนด
มาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับ
ระดับผลกระทบและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการ
ในการควบคุมเสียงต้ังแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่าน
ของเสยีง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรง
ของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรง 
อยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อระดับเสียงในระดับตํ่า 

5.4   ผลการศึกษาด้านคณุภาพน้าํ 

 1)  ระยะก่อสร้าง นํ้าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากห้องนํ้า-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง และน้ําเสีย
จากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่มี
จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 25 คน โดยนํ้าเสียที่เกิดขึ้นคาดการณ์จากร้อยละ 80 ของน้ําใช้ ซึ่งมีประมาณ 
1.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตาม
สัดส่วนคนงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีการจัดเก็บสิ่งปฎิกูลทุกครั้งที่ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูล
ใกล้เต็มความสามารถในการกักเก็บมีถังรองรับสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจํานวนคนงานก่อสร้างเพ่ือรองรับของ
เสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกําจัดต่อไป สําหรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรม
ก่อสร้าง เช่น นํ้าที่ใช้ล้างทําความสะอาด เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณน้อยและมีปริมาณท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจากการ
ก่อสร้างโครงการจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ นํ้าทิ้งในส่วนน้ีจะถูกปล่อยให้ซึมลงไปในพื้นดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้
ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้ําถาวร เพ่ือระบายนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อเก็บนํ้าดิบของ
โครงการต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 
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 2) ระยะดําเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

  (1)  ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย นํ้าเสียจากกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งผ่านระบบ
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแล้ว จะถูกรวบรวมเพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไป
กําจัดต่อไป และน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าประมาณ 270 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตมีปริมาณ 351.82 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง 
(Inspection pit) ของโรงไฟฟ้า เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งในกรณีที่นํ้าทิ้งได้มาตรฐานที่กําหนดจะระบาย
ไปตกตะกอนและลานขี้เถ้า แต่ในกรณีที่นํ้าทิ้งไม่ได้มาตรฐานที่กําหนดโครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักนํ้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) เพ่ือติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัด
ต่อไป 

  (2)  การจัดการน้ําทิ้ง นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งโครงการจะไม่มีการระบายนํ้าทิ้งดังกล่าวออกสู่ภายนอกหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ 

5.5  ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

 การศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ํา (ระบบนิเวศสัตว์นํ้า) ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์สัตว์หน้าดิน เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ต่อนิเวศวิทยาทางน้ําจากการดําเนินโครงการ โดยดําเนินการศึกษาจํานวน 4 จุด ประกอบด้วย คลองร่องมะหร่ี 
ด้านเหนือนํ้าห่างจากจุดสูบน้ําของโครงการ 1.40 กิโลเมตร (Bio1) คลองร่องมะหร่ี ด้านท้ายนํ้าห่างจากจุด
สูบนํ้าของโครงการ 2.50 กิโลเมตร (Bio2) คลองร่องยูง ด้านเหนือนํ้าห่างจากจุดสูบนํ้าของโครงการ 0.40 
กิโลเมตร (Bio3) ลองร่องยูง ด้านท้ายนํ้าห่างจากจุดสูบนํ้าของโครงการ 0.35 กิโลเมตร (Bio4) เพ่ือศึกษา
ความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน้ํา (ระบบนิเวศสัตว์นํ้า) ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 
และสัตว์หน้าดิน โดยได้ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 128 ชนิด 
(species) มีความหนาแน่นรวม 139,524,000  เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชรวมทั้งสิ้น
จํานวน 3 ดิวิช่ัน (Division) 6 คลาส (Class) 12 ออร์เดอร์ (Order) 27 วงศ์ (Family) รวมทั้งหมด 104 ชนิด 
หรือคิดเป็นร้อยละ 81.25 ของแพลงก์ตอนที่พบทั้งหมด สําหรับแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่ามี 3 Phylum (ไฟลัม) 
รวมทั้งหมด 24 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 18.75 ของจํานวนชนิดแพลงก์ตอนที่พบทั้งหมด เมื่อพิจารณาการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมของโครงการพบว่า มลพิษที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ นํ้าใช้และเสียง 
สําหรับด้านมลพิษทางนํ้าโครงการมีการจัดการนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจะนํากลับไปใช้ประโยชน์จึงไม่มีการ
ระบายนํ้าทิ้งออกสู่ภายนอก ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 
จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในระดับตํ่า 
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5.6 ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพบนบก 

สําหรับบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร พบพ้ืนที่เกษตรได้ในทุกทิศทางโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ราบลักษณะของการทําการเกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าวซึ่งเป็นนานํ้าฝนในที่ลุ่ม และ
พืชไร่ในบริเวณพ้ืนที่ดอน พืชที่นิยมเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวโพด และมันสําปะหลัง เป็นต้น นอกจากน้ียังพบว่า
เกษตรกรเพาะปลูกพืชสวน ในพ้ืนที่ไม่มากนัก ได้แก่ สวนยางพารา และสวนป่ายูคาลิปตัส เป็นต้น อย่างไรก็
ตามไม่พบว่ามีพ้ืนที่ที่ยังคงเป็นสภาพป่าไม้ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบแต่อย่างใด สําหรับสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นนกในกลุ่มนกทุ่ง ซึ่งหากินในพ้ืนที่โล่งและใกล้กับแหล่งนํ้า สําหรับสัตว์ในกลุ่มอ่ืน
น้ันพบว่ามีอยู่น้อย ทั้งน้ีการดําเนินโครงการไม่ได้ขยายขอบเขตพ้ืนที่จากเดิมแต่อย่างใด ด้วยเหตุน้ีสัตว์ป่า 
ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละพ้ืนที่น้ันจึงแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับตํ่า 

5.7   ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ทําการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
2178 และ 2085 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ โดยจะทําการ
ประเมินเพ่ือคาดการณ์ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดําเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในช่วงช่ัวโมง
เร่งด่วน และนอกช่ัวโมงเร่งด่วน เพ่ือคาดการณ์ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนว่าเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหรือไม่กรณีมีโครงการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้
กําหนดมาตรการด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด 

1)  ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2564 ในระยะก่อสร้าง 
พบว่า ก่อนขยายกําลังการผลิตทางหลวงหมายเลข 2178 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงาน
ก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio 
เท่ากับ 0.09) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะ
ก่อสร้างไม่ทําให้สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรระดับ A คือ  
มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09) และเมื่อพิจารณาสภาพจราจร
ช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2564 พบว่า ก่อนขยายกําลังการผลิตทางหลวงหมายเลข 2178 ที่ใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อน
ตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.12) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะ
ก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้างไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.12) ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือ 
มีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่า 
การดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการคมนาคมในระดับตํ่า 
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2)  ระยะดําเนินการ เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2565 ในระยะ
ดําเนินการ พบว่า ก่อนขยายกําลังการผลิตทางหลวงหมายเลข 2178 และ 2085 มีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09 และ 0.32 
ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะดําเนินการ พบว่า ช่วงระยะ
ดําเนินการไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรระดับ A 
คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.09 และ 0.33 ตามลําดับ) และ
เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2565 พบว่า ก่อนขยายกําลังการผลิตทางหลวง
หมายเลข 2178 และ 2085 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้
อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.12 และ 0.48 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจร 
ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะดําเนินการ พบว่า ไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคง
มีสภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.13 
และ 0.48 ตามลําดับ) ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและ 
ระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการคมนาคมในระดับตํ่า 

5.8  ผลการศึกษาด้านการใชน้้ํา 

        1)  ระยะก่อสร้าง การใช้นํ้าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณสูงสุด 1.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการ
กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหามาให้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการมีบ่อเก็บนํ้าดิบ และใช้นํ้าฝนที่
รวบรวมได้ภายในบ่อเก็บนํ้าดิบเป็นแหล่งนํ้าใช้ในช่วงก่อสร้าง สําหรับนํ้าด่ืมสําหรับคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืม
บรรจุขวดซึ่งกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้ว่านํ้าที่โครงการใช้ในช่วงก่อสร้าง
เป็นคนละแหล่งกับนํ้าใช้ชุมชน ซึ่งชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่จะใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคจาก
น้ําประปาและน้ําบาดาล ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
ด้านลบต่อการใช้นํ้าในระดับตํ่า 

 2)  ระยะดําเนินการ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรนํ้าใช้ในที่น้ีจึงเป็นการประเมินใน
ภาพรวมของความต้องการใช้นํ้าของพ้ืนที่ในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการใช้นํ้าของภายหลังขยายกําลังการ
ผลิต โดยโรงไฟฟ้าจะรวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่เพ่ือสะสมน้ําฝนในบ่อเก็บนํ้าดิบ โดยรวบรวมระบบระบายนํ้า
ตามแนวรางระบายนํ้าลงบ่อเก็บนํ้าดิบ ซึ่งมีบ่อเก็บนํ้าดิบจํานวน 2 บ่อ พ้ืนที่รวมประมาณ 54.70 ไร่ (ความจุ
ประมาณ 525,060 ลูกบาศก์เมตร) และมีบ่อเก็บนํ้าดิบก่อนป้อนเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าของโครงการ
จํานวน 3 บ่อ พ้ืนที่รวมประมาณ 22.16 ไร่ (ความจุประมาณ 187,950 ลูกบาศก์เมตร) ก่อนนํามาเข้าสู่ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้เหมาะสมต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ี
โรงไฟฟ้าชีวมวลทําการสูบนํ้าดิบจากฟาร์ม 4 (เป็นพ้ืนที่ฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่ฝั่งตรงข้ามโครงการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของ
บริษัทในเครือของบริษัท ก้าวหน้า จํากัด) และจากแหล่งนํ้าสาธารณะ ได้แก่ คลองร่องมะหร่ี และคลองห่องยูง 
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มายังอ่างเก็บนํ้าดิบของโครงการ ทั้งน้ี การสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าจะเป็นการสูบเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีนํ้าหลาก
เท่าน้ัน สําหรับปริมาณความต้องการใช้นํ้าในช่วงระยะดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่า ภายหลังขยาย 
กําลังการผลิตมีปริมาณการใช้นํ้าสูงสุดประมาณ 1,807.02 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 563.02 
ลูกบาศก์เมตร/วัน) ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและ 
ระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อการใช้นํ้าในระดับตํ่า 

5.9  ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

1)  ระยะก่อสร้าง 

ระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และมูลฝอย
ทั่วไปที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งโครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บและรวบรวมของเสียที่เกิดขึ้น และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามารับไป
กําจัด นอกจากน้ี เพ่ือให้มีการจัดการของเสียมีประสิทธิผลได้กําหนดมาตรการในการจัดการของเสียระยะ
ก่อสร้างเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะ
ก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียอยูในระดับตํ่า 

2)  ระยะดําเนินการ 

การดําเนินกิจกรรมของโครงการจะมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากอาคาร
สํานักงาน และของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งของเสียจากอาคารสํานักงานโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ
ของเสียที่มีฝาปิดมิดชิดแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย 
โดยจะนําไปวางตามสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มี
ลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สําหรับของเสียจากกระบวนการผลิต 
โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีโครงการจะแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ และช่ือผู้บําบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีกําจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดทําเอกสารกํากับการขนส่ง ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกําจัด
ก่อนที่จะนําของเสียออกจากพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
(ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการจัดการของเสียในระดับตํ่า 
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5.10  ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 จังหวัด 2 อําเภอ 10 เขตการปกครอง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบอน เทศบาลตําบลสําโรง  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกก่อง องค์การบริหารส่วนตําบลขามป้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโนนกลาง อําเภอสําโรง และองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยุง 
และองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหนน อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประเมินทางด้าน
เศรษฐกิจ-สังคม จะพิจารณาคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ โดยนําข้อมูลจาก
การสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็น และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการดําเนินกิจการ ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดําเนินการ มาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เพ่ือให้
การประเมินผลกระทบมีความครบถ้วนและชัดเจน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร และ
ด้านสังคม วิถีการดําเนินชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลสถิติของสํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี รายงานว่าในปี พ.ศ. 2561 จังหวัด
อุบลราชธานี มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้น 1,274 แห่ง มีจํานวนคนงานทั้งหมด 22,461 คน  
มีเงินลงทุนรวม 45,607 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามหมวดอุตสาหกรรม พบว่า สาขาอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การเกษตร (ผลิตภัณฑ์จากพืช) จํานวน 270 แห่ง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 0.36 รองลงมา คือ การผลิตอ่ืนๆ จํานวน 181 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
1.30 และอุตสาหกรรมขนส่ง (ยานพาหนะและอุปกรณ์) จํานวน 162 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 0.01 สําหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ระหว่างปี  
พ.ศ. 2557-2561 พบว่า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.36  

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รวมทั้งสิ้น 111,264 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 2,649 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.48 ทั้งน้ีในภาพรวมจะเห็นว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 2.51 สะท้อนภาพการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสาขาอุตสาหกรรม 

(1)  ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างโครงการมีความต้องการแรงงานสูงสุดประมาณ 25 คน โดยคาดว่าจะมี
รายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นจากรายรับของคนงานก่อสร้างประมาณ 243,750 บาท/เดือน (คิดจากอัตรา
รายได้ขั้นตํ่า 325 บาท/คน/วัน) ซึ่งกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 13 เดือน คาดว่าจะมี
รายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นช่วงระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3,168,750 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์
และวัสดุภัณฑ์ที่ซื้อจากแหล่งจําหน่ายในท้องถิ่น เมื่อพิจารณาด้านการกระจายรายได้ พบว่า การดําเนินการใน
ระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สู่ชุมชนและท้องถิ่น เช่น การซื้อวัสดุก่อสร้างจากกลุ่มร้านวัสดุ
ภัณฑ์ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ทราย โครงเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของคนงาน
ก่อสร้างผ่านร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจที่พักอาศัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค 
(ตลาด/ร้านค้า) และจะทําให้มีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นลําดับแรก 
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เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในพ้ืนที่ และยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น 
สอดคล้องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 
5 กิโลเมตร เกี่ยวกับประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้างโครงการ ซึ่งพบว่าผลดีที่มีผู้ระบุสูงสุด คือ 
มีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและคนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ สภาพเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นดีขึ้นทําให้ชุมชนเจริญขึ้นร้อยละ 51.4 และมีการสนับสนุนกิจกรรมและเงินช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ให้แก่ชุมชน ร้อยละ 46.3 ตามลําดับ 

(2) ระยะดําเนินการ  

การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพ
พลาย จํากัด จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในด้านการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยในด้านการกระจายรายได้ของชุมชนผ่านการใช้จ่ายของพนักงานใน
รูปแบบของเงินเดือนไปยังร้านค้าต่าง ๆ แหล่งสาธารณูปโภค และธุรกิจด้านที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาดําเนินการคาดว่าจะมีพนักงานเพ่ิมขึ้นสูงสุดประมาณ 11 คน (รวมพนักงานประมาณ 71 คน) 
ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายหม้อไอนํ้า พนักงานฝ่ายไฟฟ้าผลิต และพนักงานฝ่ายซ่อมบํารุง เป็นต้น ซึ่งหาก
ประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการจากอัตราค่าจ้างตํ่าสุดวันละ 325 บาท/คน/วัน 
ไม่รวมค่าล่วงเวลา จะมีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 107,250 บาท/เดือน หรือ 1,287,000 บาท/ปี 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบ
พ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ด้านผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับมากที่สุด ได้แก่มีการจ้างแรงงานใน
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและคนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 50.8 รองลงมา คือ สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้นทําให้
ชุมชนเจริญขึ้นร้อยละ 47.5 และมีการสนับสนุนกิจกรรมและเงินช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินให้แก่ชุมชน ร้อยละ 
42.4 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามแม้การพัฒนาโครงการจะสามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของแรงงานได้ไม่มากนัก 
แต่ประชาชนในพ้ืนที่ยังคาดหวังว่าโครงการจะสามารถช่วยให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้นทําให้ชุมชน
เจริญขึ้น การจ้างแรงงานในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น มีอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้น เช่น ค้าขาย รับจ้างฯ และลดปัญหาการว่างงาน
ของประชาชนในชุมชน  

2)  ผลกระทบด้านประชากร 

ลักษณะโครงสร้างประชากรจากปิรามิดประชากรโดยรวมในจังหวัดอุบลราชธานีในปี 2561 
พบว่า มีลักษณะเป็นรูประฆังควํ่า ซึ่งแสดงถึงโครงสร้างประชากรแบบปกติ โดยมีสัดส่วนของเพศชายและ 
เพศหญิงใกล้เคียงกัน คือ เพศชายต่อเพศหญิงร้อยละ 49.97 : 50.03 ซึ่งประกอบด้วย ประชากรวัยเด็ก  
(อายุตํ่ากว่า 15 ปี) วัยทํางาน (15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 18.19, 67.46 และ 
14.35 ของประชากรทั้งหมด ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเป็นภาระ พบว่า มีประชากร
วัยแรงงาน (ช่วงอายุ 15-59 ปี) ต่อประชากรวัยพ่ึงพิง (อายุตํ่ากว่า 15 ปี และ อายุ 60 ปีขึ้นไป) เท่ากับ 
ร้อยละ 67.46 : 32.54 จากสัดส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของพ้ืนที่ไม่มีปัญหาในเร่ืองรับภาระ 
การเลี้ยงดูประชากรวัยพ่ึงพิง เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน และจากลักษณะของกราฟท่ีเป็น
รูประฆังควํ่า แสดงให้เห็นถึงอัตราการเกิดมีจํานวนลดลง  หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของ
จังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2556-2561 พบว่า มีอัตราเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.32 ทั้งน้ีจากการ 
คาดการณ์ประชากรในอนาคตระดับจังหวัด อําเภอและพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี  
อําเภอสําโรง อําเภอวารินชําราบ และพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบอน เทศบาลตําบลสําโรง 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น องค์การบริหารส่วนตําบลโคกก่อง องค์การบริหารส่วนตําบลขามป้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกลาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 
และองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยุง และองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
โหนน อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวโน้มประชากรเพ่ิมขึ้นค่อนข้างเป็นเส้นตรง ส่งผล
ให้จะมีจํานวนประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2581) ประมาณ 3,256,594 (ประชากรจังหวัด
อุบลราชธานี) ประมาณ 57,883 คน (ประชากรอําเภอสําโรง) ประมาณ 120,172 คน (ประชากรอําเภอวาริน
ชําราบ) ประมาณ 3,583 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลบอน) ประมาณ 8,122 คน (ประชากร
เทศบาลตําบลสําโรง) ประมาณ 35,255 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น) ประมาณ 
7,230 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลโคกก่อง) ประมาณ 3,068 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วน
ตําบลขามป้อม) ประมาณ 15,250 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ) ประมาณ 6,538 คน 
(ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกลาง) ประมาณ 8,621 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลโนน
โหนน) ประมาณ 8,527 คน (ประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาด) ประมาณ 5,685 คน (ประชากร
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขะยุง) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรมีอัตราเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตที่มีสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม ทําให้มีแรงงานต่างถิ่นย้ายเข้ามา
ทํางานในพ้ืนที่ 

(1)  ระยะก่อสร้าง 

การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล(ส่วนขยายคร้ังที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพ
พลาย จํากัด คาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 25 คน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 13 เดือน  ซึ่งโครงการได้
กําหนดให้ผู้รับเหมาดําเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนลําดับแรก และเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีทักษะ
และความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจํานวน
พนักงานประมาณ 25 คนอาจไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรเปลี่ยนแปลงไป หากแรงงานในพ้ืนที่มี
ไม่เพียงพอผู้รับเหมาจะจัดหาแรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามาทดแทน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมี
สมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 
คน ส่งผลให้ระยะก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้นประมาณ 100 คน และคาดว่าคนงาน
ก่อสร้างจะเข้ามาพักในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบอน เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้ังโครงการ ดังน้ันในช่วง
ก่อสร้างปี พ.ศ. 2565 จากการการคาดการณ์ประชากรในอนาคต โดยพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมประชากรใน
ปี พ.ศ. 2561 ข้อสมมติฐานว่าอัตราเพ่ิมของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์จํานวนประชากร 
พบว่า ตําบลบอน จะมีประชากรประมาณ 3,353 คน ความหนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 95.80 
คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมคนงานก่อสร้างและสมาชิกในครอบครัว จะเท่ากับ 3,453 คน ความหนาแน่น
ของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 98.65 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะทําให้ความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้น
แตกต่างจากไม่มีโครงการส่วนขยายสูงสุดร้อยละ 2.97 จึงส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนในระดับน้อย 
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(2)  ระยะดําเนินการ 

การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพ
พลาย จํากัด คาดว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 11 คน (ก่อนขยายกําลังการผลิตมีพนักงาน 60 คน ภายหลังขยาย
กําลังการผลิตมีพนักงาน 71 คน) ซึ่งแรงงานที่เข้ามาทํางานน้ัน โครงการจะพิจารณาแรงงานจากท้องถิ่นที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการเข้าทํางานก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งน้ี เน่ืองจากพนักงานมีจํานวนไม่
มากจึงคาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก สําหรับแรงงานท่ีเป็น
แรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกใน
ครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ระยะดําเนินการมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้นสูงสุด
ประมาณ 44 คน และคาดว่าแรงงานต่างถิ่นจะเข้ามาพักในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบอน เน่ืองจากเป็น
พ้ืนที่ต้ังโครงการ โดยส่วนขยายกําลังการผลิตคาดว่าจะเปิดดําเนินการ ในปี พ.ศ. 2565 จากการคาดการณ์
ประชากรในอนาคต โดยพิจารณาจากอัตราการเพิ่มประชากรในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีข้อสมมติฐานว่าอัตราเพ่ิม
ของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์จํานวนประชากร พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบอน  
มีประชากรประมาณ 3,353 คน ความหนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 95.80 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อ
รวมคนงานก่อสร้างและสมาชิกในครอบครัว จะเท่ากับ 3,397 คน ความหนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 
97.05 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะทําให้ความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นแตกต่างจากไม่มีโครงการส่วนขยาย
สูงสุดร้อยละ 1.30 จึงส่งผลต่อการขยายตัวของชุมชนน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งใช้
ระบบสาธารณูปโภค โครงการได้มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของโครงการและพนักงานได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น  
ในรูปแบบของภาษีบํารุงท้องถิ่น และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนกําหนดนโยบายพิจารณารับพนักงานใน
ท้องถิ่นเป็นหลักตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพ่ือช่วยลดการย้ายถิ่นและความหนาแน่น
ของประชากร จึงคาดว่าการดําเนินของโครงการจะส่งผลกระทบด้านประชากรในระดับน้อย  

3)  ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิต
ของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นํามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม 
อีกทั้งทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทาง
เศรษฐกิจและสังคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  

(1)  ระยะก่อสร้าง 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นสาเหตุหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
และวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน เน่ืองจากความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันระหว่างการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน จากผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน
ระดับครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ พบว่า ปัจจุบันในพ้ืนที่ประสบปัญหา ยาเสพติด ร้อยละ 
46.7 รองลงมา คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 30.9 และ ปัญหาการลักขโมย ร้อยละ 23.8 ตามลําดับ 
ซึ่งในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการจะมีแรงงานก่อสร้างประมาณ 25 คน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมี
สมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน 
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เข้าไปอยู่อาศัยในพ้ืนที่ รวมระยะเวลาประมาณ 13 เดือน ทั้งน้ี การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นและครอบครัว 
อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมความรุนแรงของปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลักขโมย 
อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้ง อาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลง
จากเดิม ซึ่งทางโครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานโดยพิจารณาแรงงานที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็น
หลักเพ่ือป้องกันปัญหาด้านสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน แต่เน่ืองจากพ้ืนฐานวัฒนธรรม 
โดยส่วนใหญ่มาจากความเช่ือและศาสนา ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ถือเป็นศาสนาหลัก
ของประเทศไทย แม้จะมีแรงงานต่างถิ่นที่มาจากต่างภูมิภาค ก็ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีและ
วัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนมากนัก จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคมด้วยแบบสอบถามในระดับ
ครัวเรือน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 24.2 ระบุว่ามีความวิตกกังวลเก่ียวกับโครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่า
ประเด็นความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีวัฒนธรรม และปัญหาสังคมของชุมชนท่ีอาจเพ่ิมขึ้น 
อยู่ในระดับตํ่า (ประมาณร้อยละ 1.7 – 2.9 ของผู้ที่ระบุว่ามีความวิตกกังวล) ทั้งน้ีเน่ืองจากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่มานานแล้ว ประชาชนมีความคุ้นชินกับการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานต่างถิ่น ที่เข้า
มาทํางานในพ้ืนที่/พ้ืนที่ใกล้เคียง วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  
โดยภาพรวมในพ้ืนที่ยังคงมีการปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอีสานที่สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพ
บุรุษ จึงคาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 

(2)  ระยะดําเนินการ 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และ
พฤติกรรม ผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคมระดับครัวเรือน พบว่าครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวน และทําไร่ ร้อยละ 63.1 รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
14.7 และค้าขาย ร้อยละ 8.5 ตามลําดับ เมื่อสอบถามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 37.1 คิดว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม โดยร้อยละ 62.9 ของผู้ที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในด้านลบ (ผลเสีย) เช่น 
คนในชุมชนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีมลพิษทางอากาศเพ่ิมขึ้น เช่น ฝุ่นละออง  
เขม่าควัน สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมแย่ลง เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 65.3 ของผู้ที่ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
แจ้งว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก (ผลดี) เช่น การคมนาคมสะดวกสบายมากข้ึน ชุมชนมีความเจริญขึ้น 
มีการจัดการภายในดีขึ้น และมีความสามัคคีกันมากขึ้น มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น ในชุมชนดีขึ้น และ
สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น เป็นต้น  

ทั้งน้ีในระยะเวลาดําเนินการคาดว่าจะมีพนักงานเพ่ิมขึ้นประมาณ 11 คน ซึ่งการเข้ามาของ
แรงงานต่างถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น การลักขโมย 
อาชญากรรม เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลง
จากเดิม ดังน้ันโครงการจึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้าทํางานตามความรู้ความสามารถที่
โรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก เพ่ือลดการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นและแรงงานข้ามชาติ (ปัจจุบัน
โครงการมีพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่นร้อยละ 95) นอกจากน้ีโครงการยังได้กําหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์
และการเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้
พนักงานในโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน และสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว 
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5.11   ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย 

1)  ระยะก่อสร้าง 

ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาในประเด็นที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ช่วงก่อสร้างของโครงการเป็นการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตและติดต้ังเคร่ืองจักร และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค โดยโครงการจะกําหนดมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างให้ครอบคลุมข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การคัดเลือกผู้รับเหมาให้พิจารณาจากการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ
งานก่อสร้าง พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 อีกทั้งกําหนดให้นํารายละเอียดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้าง
บริษัทผู้รับเหมาและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติ 

2)  ระยะดําเนินการ 

โดยปกติพนักงานจะทํางานภายในห้องควบคุมและติดต้ังระบบปรับอากาศเพื่อป้องกันเสียงและ
ความร้อนจากกระบวนการผลิต ยกเว้นกรณีที่ต้องออกนอกห้องควบคุมซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนัก โดยโครงการ
ได้จัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการทั้งในส่วนของ
การควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทํางาน เช่น ระดับเสียง แสงสว่าง ความร้อน เป็นต้น ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกําหนด รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับพนักงานและท่ีติดต้ังอยู่บริเวณโครงการอย่าง
เพียงพอ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ  

5.12   ผลการศึกษาด้านสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่
อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกมิติ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพ่ือให้เห็น
ถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยและผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการและเพื่อให้มั ่นใจได้ว่าการดําเนิน
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่อสิ ่งแวดล้อม ชุมชน หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ซึ่งการดําเนินโครงการต่างๆ นั้นอาจนํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร 
และเกิดการเปลี ่ยนแปลงทั ้งทางด้านสิ ่งแวดล้อม สังคม-เศรษฐกิจ ชุมชน โดยจะพิจารณาว่าการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยกําหนดสุขภาพจะก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในกลุ่มใดบ้าง 
โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ส่วนบุคคล ชุมชน สังคมอย่างไร เช่น การเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บจากการทํางาน  
ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพื่อหามาตรการรองรับที่เหมาะสมทั้งในเชิงการส่งเสริมและการป้องกัน อันจะ
นําไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของคนในชุมชน 
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โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งรวมอยู่ภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ปัจจุบันโครงการผลิตไอ
นํ้าได้สูงสุดประมาณ 63 ตัน/ชั่วโมง และผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 14 เมกะวัตต์ ภายหลังขยายกําลังการผลิต
โครงการจะผลิตไอนํ้าได้สูงสุด ประมาณ 104.4 ตัน/ชั่วโมง และมีกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิต
ได้เท่ากับ 22.4 เมกะวัตต์ ในการขยายกําลังการผลิตในครั้งน้ี เข้าข่ายที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 แต่เพื่อให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็น
สุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552) 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากิจกรรมการดําเนินโครงการ พบว่า แหล่งกําเนิดมลพิษหลักของโครงการเกิดจาก
การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายหม้อไอนํ้าของโครงการ โดยมีมลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และเมื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 5.12-1 
พบว่า ค่าสัดส่วนความเสี่ยงรวม (HI) ของการเกิดผลกระทบกรณีเฉียบพลัน (24 ชั่วโมง) จากการรับสัมผัส
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู ่ระหว่าง  
0.5902-0.6307 และค่าสัดส่วนความเสี่ยงรวม (HI) ของการเกิดผลกระทบกรณีเรื้อรัง (1 ปี) จากการรับ
สัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0025-0.0413 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับ
เฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ
ได้ (HI<1) 
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ตารางที่ 5.12-1  ค่าความเสี่ยงรวม (HI) ต่อระบบทางเดินหายใจ เน่ืองจากมลพิษทางอากาศจากโครงการ  
 โดยการรับสัมผัสมลพิษที่ 24 ช่ัวโมง และที ่1 ปี ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

รายละเอียด 
ค่าความเสี่ยงรวม (Hazard Index : HI) 

กรณีเฉียบพลัน 
(เฉลี่ย 24 ชม.) 1/ 

กรณีเรื้อรัง 
(เฉลี่ย 1 ปี) 2/ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ   
1. วัดบ้านห่องยูง 0.6164 0.0265 
2. โรงพยาบาลอําเภอสําโรง 0.6307 0.0413 
3. วัดหนองเทา 0.5985 0.0061 
4. วัดบ้านบอน 0.6020 0.0155 
จุดสังเกตหลัก   
5. วัดค้อบอน 0.6015 0.0102 
6. บ้านหนองคูใต้ 0.5967 0.0072 
7. วัดบ้านผํา 0.5933 0.0045 
8. โรงเรียนบ้านบอน 0.6140 0.0171 
9. วัดศรีสุมังคลาราม 0.5902 0.0025 
10. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0.5931 0.0033 
11. วัดประสิทธิยาราม 0.6001 0.0067 
12. โรงเรียนบ้านหว้าน 0.6099 0.0271 
13. โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0.5924 0.0039 
14. วัดโนนกาเล็น 0.5934 0.0030 
15. โรงเรียนบ้านห่องขน 0.5907 0.0027 
16. วัดบ้านหนองหัวงัว 0.5906 0.0039 
17. บ้านหนองปลิง 0.5933 0.0056 

มาตรฐาน ≤ 1 ≤ 1 
หมายเหตุ : 1/ ค่า HI = ผลรวมค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
  2/ ค่า HI = ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 

 

5.13   การประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง  

 กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการดําเนินโครงการ บริษัทที่ปรึกษา
ได้ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เป็นแนวทางในการ
ประเมิน เพ่ือจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบ
ต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน 
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6. ร่างแผนปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนปฏิบัติการทั่วไป 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด โดย
มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังเท่ากับ 22.4 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 22.4 
เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ที่ตําบลบอน อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี และใช้เป็นแนวทางในการกํากับ ควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

2) ให้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

3) บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ทราบทุก 6 เดือน ทั้งน้ี การจัดทําและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4) ให้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด มีการบํารุงรักษาดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็น
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจําและมีความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่
มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หน่วยงาน
อนุญาตของโครงการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดอุบลราชธานี ทราบทุกครั้ง เพ่ือประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

6) หากบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ และ/หรือ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการ ดังน้ี 
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6.1)  หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
สาระสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็น
มาตรการท่ีเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติ หรืออนุญาต 
รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
กฏหมายน้ัน ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทําสําเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

6.2)  หากหน่วยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการน้ัน ๆ อาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอํานาจในการ อนุมัติ 
หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ คณะที่เก่ียวข้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามท่ีคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบ
แล้ว หน่วยงานที่มีอํานาจให้การอนุมัติ หรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการบริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

8) เมื่อโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบาย
สารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ตํ่ากว่าให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 
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ตารางที่ 1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
โดยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเท่ากับ 22.4 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิต
สูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 22.4 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตําบลบอน อําเภอ
สําโรง จังหวัดอุบลราชธานี และใช้เป็นแนวทางในการกํากับ ควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ให้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด นํารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัท 
ผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third 
Party) เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ 
การจัดทําและการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือ
กิจการแลว้ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ให้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด มีการบํารุงรักษาดูแลการ
ทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจําและมีความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนิน
โครงการ ให้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
หน่วยงานอนุญาตของโครงการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และจังหวัด
อุบลราชธานีทราบทุกครั้ง เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) หากบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด มีความจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรือ
อนุญาต เป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6.1)  หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสําคัญ
ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ แล้ว  
ให้หน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจ้งการปรับปรุง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทําสําเนาการปรับปรุง
แก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 6.2)  หากหน่วยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว่าการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบ
ต่อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้หน่วยงานที่มี
อํานาจในการ อนุมัติ หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว 
และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ  
ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอํานาจให้การอนุมัติ หรือ
อนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7)   กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการบริษัทฯ  
ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8)   เมื่อโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) 
แล้วพบว่า การระบายสารมลพิษทางอากาศมีค่าที่ต่ํากว่าที่กําหนดในรายงานฯ 
ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว

- ภายในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-97- 

ตารางที่ 2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ 

1) ฉีดพรมน้ําในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพื้นที่
ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้น
ในช่วงเวลาที่มีฝนตก 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้ผู้ รับเหมาเสนอแผนการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการระบายสารมลพิษทางอากาศ
และตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดสร้างรั้วหรือแผงกันฝุ่นโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ตรวจสอบกระบะบรรทุกและบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับขนาด
กระบะบรรทุก เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเศษวัสดุ 

- พื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ผ่านชุมชน - พื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน
เศษหินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษา
ของแต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) ควบคุมมิให้มีการกําจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และ
การเกิดอุบัติเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสําหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างให้เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) ทําความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-98- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับเสียง 1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้
ดําเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ให้ผู้รับเหมาเสนอแผนการตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ํามันหล่อลื่น จารบีใส่
เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร รวมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) กําหนดให้มีการติดตั้งกําแพงชั่วคราว ซึ่งเป็นวัสดุประเภทโลหะความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.59 มิลลิเมตร ลักษณะการติดตั้งปิดทึบสูงกว่าระดับสายตา
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่
ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทํางานในบริเวณที่มีระดับเสียง
ดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษา
ของแต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน
พื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตามการจําแนกพื้นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้กับชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ และ
หากชุมชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากกิจกรรมการก่อสร้าง
จะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ปัญหา 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบด้าน
เสียงอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) กําหนดแผนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มี
เสียงดังทํางานในเวลาพร้อมกัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-99- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. น้ําใช้ 1) กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ําใช้สําหรับกิจกรรมการก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอโดยไม่รบกวนแหล่งน้ําดื่ม-น้ําใช้ของชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

4.  อุทกวิทยาน้ําผิวดินและ
คุณภาพน้ําผิวดิน 

1) น้ําทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ผ่านการตกตะกอนดินและทรายให้ระบาย
ลงสู่บ่อพักน้ํ าก่อนนํากลับเข้าสู่ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํ าเพื่อการ
อุตสาหกรรมเพื่อใช้ในโครงการ โดยไม่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกโครงการ
แต่อย่างใด  

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอ
สําหรับคนงานก่อสร้างตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและติดต่อให้
หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูล
เพื่อนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดเตรียมระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากคนงาน
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ส่งสิ่งปฏิกูลจากระบบบัดน้ําเสียสําเร็จรูปให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการรับไปกําจัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

5.  ด้านอุทกวิทยาและ 
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) ห้ามสูบน้ําใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกสุขาภิบาลสําหรับคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 15 คน
ต่อ 1 ห้อง พร้อมทั้งติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัดน้ําเสียที่
เกิดขึ้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา (Inspection Pit) จะต้องมีระบบ lining โดยปู
วัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้พื้นระบบบําบัดด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High 
density polyethylene : HDPE เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปนเปื้อน
ของน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําใต้ดิน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-100- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. คมนาคม 1) จัดระบบทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการอํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุก
ประเภทที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ควบคุมน้ําหนักและความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกินขนาดน้ําหนักบรรทุก
ที่หน่วยงานราชการกําหนดไว้ โดยภายในเขตชุมชนต้องขับรถด้วย
ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งควบคุมความเร็วของ
รถบรรทุกขณะวิ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- พนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) หลีกเลี่ยงการขนส่ง วัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า  
(เวลา 07.00-08.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-18.00 น.) 

- โครงข่ายถนนที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) อบรมพนักงานขับรถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- พนักงานขับรถบรรทุก
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) กําหนดให้รถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปกคลุม 
ส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการล่วงหล่นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- รถบรรทุกขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) วางแผนเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านชุมชนให้
มากที่สุด 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่
โครงการโดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับ
ตํารวจทางหลวง และตํารวจจากสถานีตํารวจในพื้นที่เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการจราจร 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) ติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่ก่อสร้างและจํากัดความเร็วในการใช้ยานพาหนะ
ในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) กําหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน
และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- รถบรรทุกขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รถทุกครั้งตามคู่มือการบํารุงรักษาตลอดอายุ
การใช้งานของรถ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-101- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. คมนาคม (ต่อ) 12) ควบคุมรถบรรทุกห้ามจอดบริเวณริมถนนสาธารณะในเขตชุมชนโดยเด็ดขาด 
เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 13) กําหนดให้รถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการหลีกเลี่ยงการเลี้ยว
ตัดกระแสหรือกลับรถที่บริเวณจุดกลับรถด้านหน้าโรงงาน 

- รถบรรทุกขนส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14) จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
เพื่อนํามาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ําอีก พร้อมแจ้งไป
ยังบริษัทต้นสังกัด เพื่อให้รับทราบและดําเนินการแก้ไข 

- รถบรรทุกขนส่ง
อุปกรณ์ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

7. การระบายน้ํา และ 
   ป้องกันน้ําท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน้ําชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อระบายน้ําฝน โดย
ให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับระบบระบายน้ําถาวร 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะง่ายต่อการถูกน้ําฝนชะล้างและพัดพา
ใส่ภาชนะหรือใช้วัสดุปิดคลุมให้มิดชิด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ําฝนก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น้ําฝน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ําเมื่อพบการ
สะสม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

8. การจัดการของเสีย 
 

1) ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงมารับมูล
ฝอยไปกําจัด เมื่อสิ้นสุดการทํางานในแต่ละวัน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นแบบแยก
ประเภทขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิด กระจายไปตามพื้นที่ก่อสร้างและตาม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสมเกิดจากคนงานและจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง และติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาทําการเก็บขน
ไปจัดการอย่างเหมาะสม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ขยะมูลฝอยที่ เกิดจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งจะ
ประกอบด้วยเศษอาหาร ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น โดยโครงการ
กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงดําและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวาง
กระจายตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ก่อนที่จะติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการมารับไปกําจัดต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. การจัดการของเสีย (ต่อ) 4) กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สําหรับ
เศษวัสดุหรือของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณานํากลับมา
ใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อน้ําทิ้ง และแหล่งน้ําบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) จัดให้มีคนงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) กําหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญา
ว่าจ้างผู้รับเหมา และควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ โดยไม่นําเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนไปทิ้งในพื้นที่
สาธารณะ หรือพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

    

9.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา 
และแผนงานก่อสร้าง 

1) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน
โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึง 
1.1) การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่

ปฏิบัติงานในโครงการ 
1.2) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

คนงานก่อสร้างในการอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อมิให้ก่อความเดือดร้อน
รําคาญแก่ชุมชน  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานอย่างสม่ําเสมอตามแผนงานที่
กําหนดร่วมกันระหว่างบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด และ
บริษัทผู้รับเหมา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1  การคัดเลือกผู้รับเหมา 
และแผนงานก่อสร้าง 
(ต่อ) 

3) การคัดเลือกผู้ รับเหมาให้พิจารณาจากการจัดทําแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 
2551 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง 
พ.ศ . 2552 และพระราชบัญญั ติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) กําหนดให้นํารายละเอียดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไข
ในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมาและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) การคัดเลือกผู้รับเหมาให้พิจารณาบุคลากรหลัก พิจารณาประสบการณ์
ประวัติการศึกษา บุคลากรหลักของบริษัทผู้รับเหมา ว่ามีความสอดคล้อง
กับโครงการที่จะก่อสร้างหรือไม่ รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิค
ขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 รวมทั้งข้อกําหนด/เงื่อนไขด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานรวมถึงการอบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ระบุในสัญญาจัดจ้างให้บริษัทรับเหมากําหนดรายละเอียด อุปกรณ์ 
ขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัทรับเหมาต้องดําเนินการและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการดําเนินงานก่อสร้างให้ชัดเจน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) กําหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การลําเลียงวัสดุ/การ
จัดเก็บวัสดุและการกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานที่ก่อสร้าง กําหนดแผนเพื่อ
เตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ ที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่กําลังทําการขนส่งวัสดุ/
เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2  ระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย 

1) จัดให้มีนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อน
เริ่มต้นการทํางานและมีการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง ประจํา 
ณ จุดผ่านเข้า-ออกพร้อมทั้งคอยตรวจตราบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคุม
การจราจรภายในพื้นที่บริเวณโครงการ

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) กําหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง ต้องมีรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคง
แข็งแรงตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน และจัดทําป้าย“เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย” แสดงให้
เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้สัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลากลางคืน

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) กําหนดให้อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ห้ามนายจ้าง/ผู้ รับเหมาช่วงอนุญาตหรือปล่อยปละละเลยให้คนงาน
ก่อสร้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขต
ก่อสร้างนั้น เว้นแต่นายจ้าง/ผู้รับเหมาช่วงจะได้จัดให้มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยและได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากวิศวกร ตามกฎหมาย
กําหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลาที่ทํางานและต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มี
การตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3  การจัดสภาพแวดล้อม 
      และสุขาภิบาล 

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวาง 
การทํางาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาทําลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีห้องน้ํา-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั้งไว้ในที่ซึ่งใกล้
กับแหล่งปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีน้ําดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่ง
อํานวยความสะดวกซักล้าง การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ําดื่ม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการรับประทานอาหาร 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื้นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดใ ห้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเ พื่อตรวจสอบบุคคลและ
ยานพาหนะที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบ
ควบคุมตรวจสอบการเข้าทํางานของคนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้
บุคคลหรือยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขต
ก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.4  การเฝ้าระวังและจัดการ  
 เรื่องความปลอดภัย 

1) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความ
เข้มงวดในด้านความปลอดภัยและให้ข้อมูลแก่คนงานก่อสร้างและ
พนักงานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัย

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและการ
ป้องกันเกิดซ้ํา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย
เป็นประจําทุกเดือน

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4  การเฝ้าระวังและจัดการ  
 เรื่องความปลอดภัย (ต่อ) 

4) จัดทํารายงานอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง โดยรายงานประวัติส่วนตัวของผู้  
ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ สาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทางแก้ไขและการ
ป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็น
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มีความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และ
รหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) กําหนดในพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐม
พยาบาลประจําในหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.5  ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือและเครื่องจักร 

1) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานก่อนดําเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดทําแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม 
และการตรวจรับรองประจําปี 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และแสง 
สําหรับการเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้
ชัดเจน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานกับเครื่องจักร เช่น หลังคา
เก๋งที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) การติดตั้งนั่งร้านต้องดําเนินการตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในการทํางานบนที่สูงในระยะก่อสร้างซึ่งต้องอาศัย
นั่งร้านในการปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5  ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือและเครื่องจักร 
(ต่อ) 

6) ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ
ผู้ควบคุมเค รื่องจักร ต้องได้ รับการอบรมตามกฎกระทรวง  เ รื่อง  
การกําหนดมาตรฐานในการทํางานบริหารและการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น 
และหม้อน้ํา พ.ศ. 2552 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ผู้ที่ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานต่าง 
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และมี
สภาพที่พร้อมจะทํางานเสมอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) ต้องจัดทําเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือ
เครื่องหมายกั้นเขตอันตรายในเส้นทางที่มีการใช้เครื่องจักรในการ
เคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.6 งานเสาเข็ม 1) กรณี ที่งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 
เซนติเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรม
ประจําสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาในกรณีที่มีการทํางานด้านเสาเข็มเจาะ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ในกรณีทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จํากัด เช่น ใต้เพดานต่ํา ในซอกแคบ
หรือมุมอับ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
แห่งเพื่อป้องกันมิให้คนงานได้รับอันตรายขณะทํางาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.7 งานเจาะและงานขุด 1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องทําการ
ขออนุญาตทํางานเพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวกั้น
หรือรั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงาน
ก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการทํางาน และในเวลา
กลางคืนต้องจัดให้มีสัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย
ให้เห็นได้ชัดเจน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.8  ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
กิจกรรมก่อสร้างการ
ป้องกันการตกจากที่สูง 

1) การทํางานในที่สูงจากพื้นดินหรืออาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มี
นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง และม้ายืนที่ปลอดภัยเหมาะสมตามสภาพของงาน 
รวมถึงต้องจัดเตรียมสายเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยให้กับคนงานที่
ปฏิบัติงานบนที่สูง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) การทํางานบนที่ลาดชันที่ทํามุมเกินสามสิบสององศาจากแนวราบ และสูง
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพของ
งาน สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่อง
ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้คนงานใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.9  การเคลื่อนย้ายวัสดุและ
การเก็บวัสดุในสถานที่
ก่อสร้าง 

1) การกองเก็บวัสดุและการขนส่งวัสดุ จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้
ล่วงหน้ารวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่จะทําการขนส่งวัสดุ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) การจัดเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ จะต้องทําการเก็บให้เป็นไปตามข้อ
ปฏิบัติที่ได้แนะนําของมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และตาม
เกณฑ์ของกฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการที่ได้กําหนดไว้
อย่างเคร่งครัด (Material Safety Data Sheet, MSDS) 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ห้ามกองเก็บวัสดุภายในพื้นที่ขอบถนน พื้นที่ไหล่ทางสาธารณะ กรณี
จําเป็นที่จะต้องจัดวางวัสดุในพื้นที่สาธารณะจะต้องตรวจสอบการกองเก็บ
วัสดุนี้ให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นนั่นๆ และจะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะนั้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้สามารถกองเก็บวัสดุในพื้นที่
สาธารณะได้ กองกองเก็บวัสดุนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความ
เสียหาย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรบกวนต่อผู้สัญจรไปมา และผู้อยู่
อาศัยในบริเวณที่กองเก็บวัสดุนั้น ควรติดตั้งแผงป้องกันและป้ายเตือนให้
เด่นชัด เพื่อผู้สัญจรทั่วไปได้ใช้ความระมัดระวัง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.9  การเคลื่อนย้ายวัสดุและ
การเก็บวัสดุในสถานที่
ก่อสร้าง (ต่อ) 

4) สําหรับวัสดุที่กองเก็บอยู่ในรั้วที่แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง หรือกองวัสดุที่อยู่
นอกตัวอาคารที่ก่อสร้างที่กองเก็บนานเกินกว่า 10 วัน หรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้ทางสัญจรน้อยกว่า 2 เมตร จะต้องติดตั้งริ้วธงสีขาวสลับแดงรอบกอง
วัสดุ โดยธงนี้จะต้องทําด้วยวัสดุที่มองเห็นชัดเจน เช่น พลาสติกหรือผ้า 
และถ้าหากธงอันไหนที่สีซีดหมองจะต้องเปลี่ยนใหม่ และในเวลากลางคืน
หรือในเวลาที่แสงมือสลัวจะต้องติดไฟส่องสว่างให้มองเห็นกองวัสดุได้
ชัดเจน สําหรับกองที่อยู่ในอาคารจะต้องมีแสงสว่างหรือไฟส่องสว่าง
เพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นกองวัสดุได้ชัดตลอดเวลาที่ดําเนินการ
ก่อสร้างโครงสร้างของตัวอาคาร 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.10 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจํานวน 1 คัน ไว้
ประจําพื้นที่ สําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล
ใกล้เคียงให้พร้อมตลอดเวลา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับช่วงก่อสร้าง และทําการฝึกอบรม
คนงานก่อสร้างให้รู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีระบบการฝึกอบรมคนงานก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง
เกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถ
สําหรับนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

10. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์กําหนดของ
โครงการเข้าทํางานเป็นลําดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและ
โครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดทําบันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบอันเนื่องมาจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการพร้อมสรุปผลการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ให้ทําการทบทวนถึง
สาเหตุของปัญหาและแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของ
โครงการในช่วงการก่อสร้างและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-110- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 4) กําหนดให้ผู้รับเหมามีการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา
ลักขโมย การทําร้ายร่างกาย ปัญหายาเสพติด และการทะเลาะวิวาท
ระหว่างคนงานกับคนในชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงาน
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) กําหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้นําชุมชน เช่น 
กํานันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความ
ปลอดภัยของประชาชน และกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) หากมีการร้องเรียนในขณะดําเนินการก่อสร้างโครงการต้องดําเนินการ
แก้ไขทันทีพร้อมรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (1) ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้นจริง
โดยใช้ราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   

 (2) ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็น 

   

 (3) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
ก)  กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้ประจํา หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การทํามาหาได้ไป ให้ชดใช ้
ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้  
โดยคํานวณตามอัตราจ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิลําเนาของ
ผู้เสียหาย ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

   

 
 

    



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-111- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) ข)  กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจํา หากระหว่างการเจ็บป่วยไม่สามารถ
ไปทํางานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากนายจ้างให้
ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางาน
ได้ โดยคํานวณตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน 

1) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์โครงการแก่ชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ 
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับรายละเอียดการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 
โดยแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนทําการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการทราบถึงช่องทางการร้องเรียนและ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้างและแจ้งความก้าวหน้า
ของการดําเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน เพื่อนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อ
โครงการ แผนการก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้ รับเหมา บริษัทเจ้าของ
โครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 
 
 

    



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-112- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

6) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) เ พื่ อ ใ ห้ชุ มชน มีส่ วน ร่ วม ในการ ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 7 หน่วยงาน 
ผู้แทนภาคประชาชนจํานวน 31 คน และผู้แทนโครงการ โดยแต่งตั้ง
ภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย 
ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกําหนด
สัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (1) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 31 คน 
กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั้งของหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด ประกอบด้วย

   

 ก) ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลบอน  7 คนจากหมู่ ที่  1  
บ้านบอน หมู่ที่ 2 บ้านบอน หมู่ที่ 3 บ้านค้อบอน หมู่ที่ 4  
บ้านห่องยูง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 6 บ้านห่องขอน และ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง 

   

 ข)  ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 4 คน จากหมู่ที่ 1 
บ้านโนนกาเล็น หมู่ที่ 7 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 บ้านโพนเมือง และ
หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งคํา 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

ค)  ตัวแทนเทศบาลตําบลสําโรง 12 คนจากหมู่ที่ 1 บ้านสําโรง  
หมู่ที่ 2 บ้านหว่าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา หมู่ที่ 6 บ้านผังแล้ง หมู่ที่7 บ้านโนนยาง 
หมู่ที่ 8  บ้านแคน หมู่ที่ 9  บ้านบูรพา หมู่ที่ 10 บ้านแกเจริญ  
หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริญ และหมู่ที่ 12 บ้านโนนสวรรค์ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 ง)  ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ 1 คนจากหมู่ที่ 2  
บ้านน้ําเกลี้ยง 

   

 จ)  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลโคกก่อง 5 คน จากหมู่ที่ 2 
บ้านแกนาคํา หมู่ที่ 3 บ้านแกนาคํา หมู่ที่ 4 บ้านผํา หมู่ที่ 5 
บ้านผํา และหมู่ที่ 6 บ้านหนองจํานัก 

ฉ)  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหนน 2 คน จากหมู่ที่ 
9 บ้านหนองคูใต้ และหมู่ที่ 12 บ้านใหม่รุ่งเรือง 

   

 (2)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ และนักวิชาการในท้องถิ่น  
ซึ่ ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 คน นายอําเภอสําโรงหรือผู้แทน 1 
คน นายอําเภอวารินชําราบหรือผู้แทน 1 คน ผู้อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 
คน อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 คน พลังงาน
จังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 คน และสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 คน 

   

 (3)  ผู้แทนโครงการ กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการโรงไฟฟ้า 
ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน 
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการฝ่าย
บุคคล และหัวหน้าฝ่ายผลิต 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

8) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(5)  สําหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน หน่วยงาน
ราชการต้องเป็นผู้ ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติ
ทํางานอยู่ภายใต้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด ไม่ว่าทาง
ใดทางหนึ่ง 

   

 9) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่

ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือ
แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
นั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการ
สรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่
วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อย
กว่า 90 วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ 
(4.1)  ตาย 
(4.2)  ลาออก 
(4.3)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
(4.4)  คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง

เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อ
หน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

(4.5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4.6)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4.7)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น

โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่น
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10)  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-116- 

ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
โครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง
ของชุมชน 

(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดําเนิน
โครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณี
ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11)  ความถี่ในการประชุม 
(1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้องมีกรรมการฯ มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความ
จําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. การประชาสัมพันธ์ 
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน (ต่อ) 

12) งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) มาจากงบการ
ดําเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย 
จํากัดในวงเงินขั้นต่ํา 200,000 บาท/ปี หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณ 
จากการดําเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ 200,000 บาท/ปี  
โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานในปีถัด 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 13) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้
ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่
มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14)  ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทําจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 15) กําหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่
คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ 1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ โดยดําเนินการ เช่น จัดหาน้ําดื่มที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแก่
คนงานก่อสร้าง การจัดการของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรค 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการ
จัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฎิบัติงานภายในโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ)  

3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ 
รวมทั้งจัดเตรียมหรือประสานงานกับบริษัทในเครือก้าวหน้า จํากัด ให้
จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจําตลอดเวลาสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไปส่งยังโรงพยาบาล 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหากมีการใช้แรงงานต่าง
ด้าวที่ถูกกฎหมายใหจัดทําประวัติทะเบียนของคนงานต่างด้าว พร้อมทั้ง
ประสานงานเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น สาธารณสุข
จังหวัด รวมถึงให้พิจารณาข้อมูลทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าทํางาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

13. พื้นที่สีเขียวและ
สุนทรียภาพ 

1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 22.83 ไร่ (ร้อยละ 15.76 ของพื้นที่โครงการ)
แสดงดัง (รูปที่ 1) ซึ่งจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ
ไม้ยืนต้นที่นํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงที่เหมาะสม เช่น ต้นยูคาลิปตัส 
ยางนา สะเดา ตีนเป็ดน้ําและขี้เหล็ก โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด 
อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น ดูแลต้นไม้ 
พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น  

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
และกํากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางที่ 3 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  คุณภาพอากาศ     
1.1  การควบคุมอัตราการระบาย

มลพิษทางปล่องระบายอากาศ 
1) ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ 

(ที่สภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry basis) มีค่า
ควบคุมแต่ละปล่องหม้อน้ํา กรณีเดินเครื่องปกติ ดังนี้ 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (1.1) หม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดที่ 1) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 84 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(อัตราการระบาย 2.4 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 

75.60 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 2.17 
กรัม/วินาที/ปล่อง) 

ค)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 149 ส่วนใน
ล้านส่วน (อัตราการระบาย 8.02 กรัม/วินาที/ปล่อง)  

ง)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 51 ส่วนในล้านส่วน 
(อัตราการระบาย 3.8 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (1.2) หม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดที่ 2) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 85 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(อัตราการระบาย 2.28 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 

76.50 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 2.06 
กรัม/วินาที/ปล่อง) 

ค)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 135 ส่วนใน
ล้านส่วน (อัตราการระบาย 6.82 กรัม/วินาที/ปล่อง)  

ง)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 55 ส่วนในล้านส่วน 
(อัตราการระบาย 3.87 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้ทําการพ่นเขม่า (Soot Blow) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 
นาที โดยใช้ไอน้ํา ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศ
จากปล่องระบายอากาศ (ที่สภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 
7% O2 dry basis) มีค่าควบคุมแต่ละปล่องหม้อน้ํา กรณีเดิน 
เครื่องพ่นเขม่า ดังนี้ 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.1  การควบคุมอัตราการระบาย
มลพิษทางปล่องระบายอากาศ 
(ต่อ) 

(2.1)  หม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดที่ 1) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(อัตราการระบาย 3.1 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 97.2 

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 2.79 กรัม/
วินาที/ปล่อง) 

ค)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 149 ส่วนในล้าน
ส่วน (อัตราการระบาย 8.02 กรัม/วินาที/ปล่อง)  

ง)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 51 ส่วนในล้านส่วน 
(อัตราการระบาย 3.8 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

-  หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (2.2)  หม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดที่ 2) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 108 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

(อัตราการระบาย 2.09 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไม่เกิน 

97.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตราการระบาย 2.61 
กรัม/วินาที/ปล่อง) 

ค)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 135 ส่วนใน
ล้านส่วน (อัตราการระบาย 6.82 กรัม/วินาที/ปล่อง)  

ง)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 55 ส่วนในล้านส่วน 
(อัตราการระบาย 3.87 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

-  หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีระบบดักฝุ่นแบบ Wet Scrubber ที่มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ระบายสู่บรรยากาศให้อยู่ในค่า
ควบคุมของโครงการ 

-  หม้อไอน้ําชุดที่ 1 ขนาด 
63 ตัน/ชั่วโมง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีระบบดักฝุ่นแบบ ESP ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
ปริมาณสารมลพิษที่ระบายสู่บรรยากาศให้อยู่ในค่าควบคุมของ
โครงการ 

-  หม้อไอน้ําชุดที่ 2 ขนาด 
60 ตัน/ชั่วโมง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.1  การควบคุมอัตราการระบาย
มลพิษทางปล่องระบายอากาศ 
(ต่อ) 

5) จัดทําแผนบํารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
หม้อน้ํา ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบทุก
ส่วน เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะ
ชํารุดเสียหายในระหว่างการผลิต 

-  หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จําเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศให้มีจํานวนเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม 
เมื่อระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้องสามารถดําเนินการ
ซ่อมได้ทันที 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ และดูแลระบบ
บําบัดมลพิษทางอากาศไว้ประจําพื้นที่ปฏิบัติงาน 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

1.2 การตรวจสอบระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ 

    

(1)  Cyclone Dust Collector 1) ตรวจสอบสภาพภายนอกทุก ๆ 12 ชั่วโมง (ทุกกะ) -  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของตัวเรือนภายใน โดยการเปิด
ภายใน เพื่อตรวจสอบทุกครั้งระบบหยุดการทํางาน 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ระบายฝุ่น ซึ่งติดตั้งที่ด้านล่าง
ของ Cyclone Dust Collector ทุกวัน 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ตรวจสอบสภาพความสึกหรอของระบบท่อทั้งหมด ด้วยสายตาทุก
วัน หากพบว่าท่อมีการสึกหรอให้ทําการแก้ไขโดยทันที (ในกรณีที่
ไม่จําเป็นต้องหยุดการทํางานของระบบ) 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ตรวจสอบการอุดตันของฝุ่นเถ้าในระบบท่อ (โดยเฉพาะกับระบบ
ท่อที่ติดตั้งในแนวระดับ) เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุด
การทํางาน 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) พัดลมดูดอากาศ ตรวจสอบความสมดุล (Balancing) ในการหมุน
ของพัดลมโดยการสังเกตด้วยสายตา การฟังเสียง และการใช้
เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบมือถือทุก 12 ชั่วโมง (ทุกกะ) 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 การตรวจสอบระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 

    

(2)  Wet Scrubber 1) ตรวจสอบการสึกหรอ หรือ การอุดตันของหัวจ่ายน้ํา สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการทํางาน หากพบว่าหัวจ่ายน้ํา
ชํารุดให้ทําการเปลี่ยน หรือหากพบว่าอุดตันให้ทําความสะอาดหัว
จ่ายน้ําทันที 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ตรวจสอบการสึกหรอ การรั่ว หรือการอุดตัน ของระบบท่อน้ําที่
จ่ายเข้าสู่ Wet Scrubber เดือนละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบ
หยุดการทํางาน หากพบว่าระบบท่อสึกหรอหรือรั่วให้ทําการซ่อม
หรือเปลี่ยนทันที 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จาํกัด 

 3) ตรวจสอบการรั่วของปั๊มจ่ายน้ําเข้าสู่ Wet Scrubber เดือนละ 1 
ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการทํางาน หากพบการรั่วให้ทําการ
แก้ไขทันที 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ตรวจสอบการอุดตันหรือการชํารุดของ Mist Eliminator เดือนละ 
1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่ระบบหยุดการทํางาน หากพบการอุดตันให้
ทําการแก้ไขทันที หรือหากพบว่าชํารุดให้ทําการเปลี่ยน 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ตรวจสอบการสึกหรอ และการรั่วของตัวเรือน Wet Scrubber 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการสึกหรอหรือการรั่วให้ทําการ
ซ่อมรอยรั่วดังกล่าวทันที 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ตรวจปริมาณการใช้น้ําของ Wet Scrubber ด้วย Water Flow 
Meter ซึ่งติดตั้งไว้ที่ท่อจ่ายน้ําเข้าระบบ โดยสามารถดูปริมาณได้
ที่จอมอนิ เตอร์ในห้องควบคุม  (SCADA SYSTEM) และจะมี
สัญญาณเตือน (Alarm) ให้พนักงานควบคุมทราบทันทีเมื่ออัตรา
การไหลของน้ําที่จ่ายเข้าระบบมีค่าต่ํากว่าค่าที่ควบคุมไว้ 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ระบบควบคุมอัตโนมัติจะมีคําสั่งให้เดินปั๊มน้ําเครื่องที่ 2 และ 3 
ขึ้นมาเพื่อรักษาอัตราการไหลของน้ํา ที่จ่ายเข้ามายัง Wet 
Scrubber ให้อยู่ในค่าควบคุม 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 การตรวจสอบระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 

    

(2)  Wet Scrubber (ต่อ) 8) กรณีที่ระดับน้ําในแหล่งน้ําที่ใช้กับระบบต่ํามากจนไม่สามารถสูบ
ขึ้นมาใช้งานได้ ระบบจ่ายน้ําจากถังพักน้ําที่ติดตั้งไว้เหนือ Wet 
Scrubber จะทํางานโดยระบบดังกล่าวสามารถจ่ายน้ําเข้า Wet 
Scrubber ได้ประมาณ 15 นาที 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) ทําการจ่ายน้ําจากแหล่งน้ําสํารองที่ต่อมาจากถังพักน้ํา Concentrate 
Tank ของชุด Reverse Osmosis ซึ่งสามารถส่งไปใช้ ที่ Wet 
Scrubber Water Tank ได้ทันที โดยวิธีการ Manual โดยน้ําจาก 
Concentrate Tank จะถูกใช้งานเมื่อปริมาณน้ําจากถังพักน้ําที่
ติดตั้งไว้เหนือ Wet Scrubber หมดลง 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) หากปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบที่กล่าวข้างต้น
ให้หยุดการทํางานของระบบผลิตไอน้ําทันที เพื่อลดอัตราการ
ระบายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นให้ค้นหาสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วทําการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึง
เดินระบบควบคุมมลพิษ และระบบผลิตไอน้ําอีกครั้ง 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) ตรวจวัดความดันตกของก๊าซที่ไหลผ่าน Wet Scrubber ทุกวัน 
เพื่อประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นภายใน Wet Scrubber 
(เช่น การรั่วหรือการอุดตัน) ซึ่งทําได้โดยการวัดความแตกต่างของ
ความดันสถิตของก๊าซที่เข้าและออกจาก Wet Scrubber 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) ตรวจวัดอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่องระบายทุกชั่วโมง เพื่อประเมิน
การทํางานของระบบจ่ายน้ําเข้า Wet Scrubber หากพบว่า
อุณหภูมิของก๊าซที่ปล่องระบายมีค่าสูงกว่าปกติ แสดงว่าน้ําที่จ่าย
เข้าสู่ Wet Scrubber มีปริมาณลดลงให้ทําการตรวจสอบความ
ผิดปกติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบจ่ายน้ําเข้า Wet Scrubber 
(เช่น ระบบท่อน้ําหรือปั๊มจ่ายน้ํา) 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     
     
     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 การตรวจสอบระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 

    

(2)  Wet Scrubber (ต่อ) 13) สังเกตลักษณะของก๊าซที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย (จากการวัด
ความเข้มข้นของฝุ่น หรือวัดค่าความทึบแสง หรือจากการสังเกต
ด้วยสายตา) หากพบว่ามีฝุ่นเถ้าถูกปล่อยออกมาไม่มากนัก (ยังไม่
เกินค่าควบคุม แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น) ให้ตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบควบคุมมลพิษที่กล่าวข้างต้น เมื่อพบ
สาเหตุให้ทําการแก้ไข  

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14) หากพบว่าฝุ่นเถ้าถูกปล่อยออกมามีปริมาณมากอย่างเห็นได้ชัด 
(หรือเกินค่าควบคุม) ให้หยุดการทํางานของระบบผลิตไอน้ําทันที 
เพื่อลดอัตราการระบายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นให้ค้นหา
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วทําการแก้ไข เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้วจึงเดินระบบควบคุมมลพิษ และระบบผลิตไอน้ําอีก
ครั้ง 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 15) ตรวจวัดอัตราการไหลของก๊าซที่เข้าสู่ Wet Scrubber และอัตรา
การไหลของน้ําที่จ่ายเข้ามายัง Wet Scrubber เพื่อตรวจสอบค่า
ของอัตราส่วนระหว่างปริมาณน้ําต่อก๊าซว่ายังอยู่ในระดับปกติ
หรือไม่ (เป็นไปตามค่าที่ออกแบบ) ทั้งนี้เพื่อที่จะทําให้ทราบถึง
ความพอเพียงของน้ําที่จ่ายเข้ามายังระบบบําบัดอากาศ  

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 16) ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) ของน้ําซึ่งต้องอยู่ในช่วง 5 
ถึง 7 เพื่อป้องกันการกัดกร่อนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบําบัดมลพิษ

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 การตรวจสอบระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 

   -  

(3)  Electrostatic Precipitator : 
ESP 

1) หาก ESP ใดขัดข้องจนประสิทธิภาพลดลง โครงการต้องลดกําลัง
การผลิตของ Boiler เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นไม่ให้เกินค่าที่
กําหนด แต่ถ้า ESP เกิดขัดข้องจนไม่สามารถทํางานได้ทั้งระบบ 
โครงการต้องหยุดเดินระบบหม้อน้ํา โดยการหยุดป้อนเชื้อเพลิง
เข้าห้องเผาไหม้ของหม้อน้ํา 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ 
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล
ปฏิบัติงานประจําและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล 
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินเครื่องของโครงการเพื่อให้
พนักงานเดินเครื่องใช้เป็นแนวทางในการทํางาน 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศปี
ละ 1 ครั้ง โดยการเก็บตัวอย่างอากาศก่อนผ่านการบําบัดและหลัง
การบําบัดคํานวณประสิทธิภาพของการบําบัด 

-  ระบบบําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษจากปล่อง
อ ย่าง ต่อ เนื่ อ ง  (Continuous Emission Monitoring : CEMs) 
ปล่องที่1-2 สําหรับตรวจติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทาง 
อากาศ การเก็บบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการตรวจวัด 
ติดตั้งภายใน 6 เดือน หลังจากรายงานได้รับความเห็นชอบฯ และ
กําหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนความผิดปกติของ CEMs โดย
กําหนด Alarm ที่ ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม และบันทึกสถิติที่ 
CEMs มีค่าสูงกว่าค่าควบคุมทุกครั้งโดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขในแต่ละครั้ง 

-  หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 พื้นที่เก็บเถ้าและการขนส่งเถ้า 1) ตรวจสอบการทํางานของระบบลําเลียงเถ้า โดยการใช้น้ําจาก
หน่วยการผลิตลงสู่บ่อตกตะกอน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองขณะลําเลียง 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ทําความสะอาดและเก็บกวาดพื้นที่ บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเถ้า รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย
เนื่องจากเถ้าที่หกหล่นในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) เถ้าที่ตักขึ้นจากบ่อตกตะกอนจะจัดเก็บไว้ที่ลานกองเถ้า เพื่อรอ
การนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งโครงการจะฉีดพรมกองเถ้าเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของเถ้าอย่างสม่ําเสมอ โดยน้ําใช้ดังกล่าวนี้
โครงการนํามาจากน้ําหลังผ่านการตกตะกอนเถ้า น้ําระบายทิ้ง
จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา และน้ําระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีกําแพงคอนกรีต ความสูง 4 เมตร โดยรอบพื้นที่ลานกอง
เถ้า 2 ด้าน โดยโครงการจะเก็บกองเถ้าให้มีความสูงไม่เกิน 3 
เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายจากกองเก็บเถ้า 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) รถบรรทุกที่เข้ามารับขนเถ้าต้องมีวัสดุรองพื้นที่บรรทุก มีกรุแผง
ข้างและฝาท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายและตกหล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าชั่งน้ําหนัก
รถเปล่าที่ห้องชั่ง แล้วนํารถเข้ามารับเถ้า ณ จุดที่โครงการกําหนด 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรทุก โดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของ
เถ้าออกจากรถ จากนั้นชั่งน้ําหนักรถอีกครั้งและบันทึกปริมาณเถ้า
ที่ขนออกไป 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.4  การควบคุมการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นจากการลําเลียงเชื้อเพลิง 

1) ติดตั้งระบบสายพานลําเลียงแบบปิด เพื่อลําเลียงเชื้อเพลิงชีวมวล
จากอาคารเก็บเชื้อเพลิงของโครงการเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 

- ระบบลําเลียงเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) ตรวจสอบการทํางานของสายพานและอุปกรณ์ลําเลียง และ
ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 

- ระบบลําเลียงเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) การจัดการกองเชื้อเพลิงให้มีการหมุนเวียนการใช้งานลักษณะ 
First in, First out และมีการทําความสะอาดพื้นกองเก็บเชื้อเพลิง
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ระบบลําเลียงเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ทําความสะอาดและเก็บกวาดพื้นที่ บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เชื้อเพลิงรวมทั้งพื้นที่อื่นๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเนื่องจาก
เศษเชื้อเพลิงที่หกหล่นในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ําเสมอ 

- ระบบลําเลียงเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

1.5  การควบคุมการฟุ้งกระจายจาก
พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง 

1) กําหนดให้โครงการจัดเก็บเชื้อเพลิงแกลบภายในอาคาร และ
จัดเก็บเชื้อเพลิงไม้สับและเปลือกไม้บริเวณลานกองเก็บเชื้อเพลิง
เท่านั้น 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้พื้นที่ลาน/อาคารกองเก็บเชื้อเพลิงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัย และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพื้นที่ลาน/อาคารกอง
เก็บเชื้อเพลิง ได้แก่ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ลานกองเชื้อเพลิง (ไม้สับและเปลือกไม้) ต้องมีความสูงไม่เกิน 
4 เมตร ส่วนภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิงต้องมีความสูงไม่เกิน 10 
เมตร มีความลาดชันด้านข้างไม่เกิน 60 องศา เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นจากเชื้อเพลิง 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ติดตั้งโครงเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททีลีนความหนาแน่นสูง 
(High Density Polyethylene; HDPE) สูง 6 เมตร บริเวณพื้นที่
ลานกองเก็บเชื้อเพลิง (ไม้สับและเปลือกไม้) เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่น 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศ
ทางการพัดของลม และใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่ลานกองเชื้อเพลิงในทิศทางใต้ลม 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.5  การควบคุมการฟุ้งกระจายจาก
พื้นที่เก็บเชื้อเพลิง (ต่อ) 

6) ดําเนินการตรวจสอบตาข่ายบริเวณพื้นที่ลานกองเก็บเชื้อเพลิง 
(ไม้สับและเปลือกไม้) เป็นประจําทุกเดือน และหากโครงเหล็ก
หรือตาข่ายขาดหรือชํารุดให้ดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่อาคารเก็บเชื้อเพลิงโดยเริ่มดําเนินการปลูก
ตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ใน
การปลูกเ พื่อให้สามารถดําเนินการป้องกันฝุ่นไ ด้ในระยะ
อันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟันปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและ
ป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการ เช่น ต้นยูคาลิปตัส 
ยางนา สะเดา ตีนเป็ดน้ํา และขี้เหล็ก โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้น
เรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

1.6  การจัดการกลิ่นจากการกอง
เ ก็บเชื้ อ เพลิง  ( ไ ม้สับและ
เปลือกไม้) 

1) จัดการบริหารเชื้อเพลิงให้หมดภายในปีต่อปีให้มากที่สุด เพื่อลด
การหมักหมมและการย่อยสลายของเชื้อเพลิง 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) กําหนดให้สร้างรางระบายน้ําฝนโดยรอบลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง 
และกําหนดให้พนักงานตักเอาเชื้อเพลิงที่ตกหล่นไปสะสมและอุด
ตันในรางออก เพื่อป้องกันการอุดตันของรางระบายน้ําซึ่งเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิดกลิ่น 

- ลาน/อาคารเก็บเชื้อเพลิง - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2.  ด้านเสียง     
2.1  การควบคุมเสียง 

จากแหล่งกําเนิด 
1) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่

ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกําเนิดควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 85 เด
ซิเบลเอ ในกรณีที่ควบคุมไม่ได้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มี
ระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear 
Muff) หรือปลั๊กอุดหู (Ear Plug) 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีแผนตรวจสอบและซ่อมบํารุงเชิงป้องกันของเครื่องมือและ
เครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร รวมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดัง
ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1  การควบคุมเสียง 
จากแหล่งกําเนิด (ต่อ) 

4) การดําเนินงานที่ผิดปกติในบางช่วงเวลา หรือกรณีที่มีการซ่อม
บํารุง หรือมีกิจกรรมที่เกิดเสียงดังมากกว่าสภาวะปกติ เช่น 
การทํางานของพัดลมหรืออุปกรณ์อัดความดัน เป็นต้น ให้ประสานงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการแจ้งให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความ
ตะหนกตกใจ

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดังจะต้องมีวิธีการลดระดับเสียงที่
แหล่งกําเนิด เช่น การหล่อลื่น การลดความสั่นสะเทือน การปิด
ครอบ เป็นต้น

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ดูแลตรวจสอบสภาพการใช้งานและซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่ทําให้
เกิดเสียงดังโดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั้งศูนย์
เพลาเครื่องจักร และตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักร

- อาคารผลิต/เครื่องจักร - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) จัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการ
มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 
ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และการประเมินผลและ
ทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบ
กิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยการบํารุงรักษาตามคู่มือการใช้
งานอย่างสม่ําเสมอ และดําเนินการแก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบ
ความผิดปกติในการทํางาน จัดให้มีห้องควบคุมและเส้นทางเดินที่
หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง

- อาคารผลิต/เครื่องจักร - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) กําหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงหลักอยู่
ภายในอาคาร หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการ
ควบคุมระดับเสียงตั้งแต่แหล่งกําเนิด รวมทั้งใช้วิธีควบคุมเสียง
ตั้งแต่แหล่งกําเนิดให้เหมาะสม เพื่อลดการเกิดเสียงดังและ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่างสม่ําเสมอ และ
ป้องกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน

- อาคารผลิต/เครื่องจักร - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1  การควบคุมเสียง 
จากแหล่งกําเนิด (ต่อ) 

10) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทําเส้นระดับเสียงที่
เท ่าก ัน  (Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา  6 เด ือน 
ภายหลังขยายกําลังการผลิต และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และนําผล
การจัดทํา Noise Contour Map มาใช้ในการกําหนดแนวทางใน
การป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรม
ก่อนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียง
รบกวน หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนด 
และพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงาน
จะต้องมีแนวทางการแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงที่
เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง โดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือ
ติดตั้งกําแพงกันเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงดัง เพื่อลดระดับเสียง
ที่ทางผ่านของเสียง 

- พื้นที่การผลิต/ริมรั้ว
โรงงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 13) กรณีที่ชุมชนโดยรอบ/บ้านในระยะประชิด/พื้นที่อ่อนไหวมีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงที่
บริเวณริมรั้วของโครงการและระดับเสียงในพื้นที่ทํางานมีค่าไม่
เกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูง
เกินกว่ามาตรฐานกําหนด จะต้องดําเนินการปรับปรุงและแก้ไข
ทันที 

-  ริมรั้วรอบโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2.2  การป้องกันที่ตัวกลาง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่น
ละอองและเสียงดัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     
     
     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 การป้องกันที่พนักงาน   1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง 
(Ear Plug) และครอบหูลดเสียง (Ear Muff) สําหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 
เดซิเบล(เอ) และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสํารองไว้อย่างเพียงพอ

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่
การผลิตที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทําสัญลักษณ์บริเวณที่มี
เสียงดัง และกําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง
ในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณี
พนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) 
ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนที่อุดหู

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

3. ด้านการใช้น้ํา 1) ใช้น้ําดิบจากบ่อพักน้ําดิบของโครงการ ในการผลิตน้ําประปา
เท่านั้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) รวบรวมน้ําฝนที่ตกในพื้นที่กลุ่มบริษัท ก้าวหน้า จํากัด ลงสู่ระบบ
รางรวบรวมน้ําฝนของโครงการก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ําดิบของ
โครงการเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําดิบต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) การส่งน้ําจากฟาร์ม 4 มายังโครงการจะสามารถกระทําได้ในระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน (รวม 3 เดือนเท่านั้น) โดยจะมีปริมาณน้ํา
ที่ส่งจากฟาร์ม 4 มายังโครงการ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) โครงการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตการใช้น้ําจากห้วยผับ 
หาก ทต. สําโรง มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) พิจารณาหมุนเวียนน้ําใช้แต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ตรวจสอบสภาพท่อน้ําและซ่อมแซมท่อน้ําที่รั่วทันที เพื่อป้องกัน
การสูญเสียน้ํา

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ติดตั้งตะแกรงหยาบ (Bar screen) ขนาดช่องตะแกรง 100 
มิลลิเมตร และตะแกรงละเอียด (Traveling screen) ขนาดช่อง
ตะแกรง 6 มิลลิเมตร บริเวณสถานีสูบน้ํา เพื่อลดการสูญเสีย
ปริมาณสิ่งมีชีวิตในน้ําของคลองร่องมะหรี่และคลองร่องยูง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-132- 

ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.  ด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
และคุณภาพน้ําผิวดิน 

    

4.1  น้ําเสียจากอาคารสํานักงาน 1) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic tank) เพื่อบําบัด
น้ําเสียจากห้องน้ํา-ห้องสุขา รวมทั้งทําการดูแลและบํารุงรักษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) น้ําเสียจากอาคารสํานักงานจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูป (Septic tank) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

4.2  น้ําเสีย/น้ําทิ้งจากกระบวน 
การผลิต 

1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ําภายในพื้นที่โครงการแยกระหว่างน้ําฝน
และน้ําเสียก่อนรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําฝน
รวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ําดิบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) รวบรวมน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอน้ํา (Blow down) เข้าสู่หอหล่อ
เย็น (Cooling Tower) และทําการตรวจสอบ ค่า Conductivity 
ด้วยเครื่องวัดค่า Conductivity online ผ่านท่อระบายน้ําทิ้ง 
กรณีที่พบว่า ค่า Conductivity น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
จะสู บ เ ข้ าสู่ หอหล่ อ เ ย็น  (Cooling Tower) แ ต่หากพบ ว่ า 
ค่า Conductivity มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าสู้บ่อ
พักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) รวบรวมน้ําระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา เข้าสู่
บ่อพักน้ําระบายทิ้งก่อนส่งไปตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทิ้งที่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 2 (Inspection pit No.2) และทําการ
ตรวจสอบ  ค่า  TDS ด้วยระบบ TDS Checker กรณี ที่พบว่า 
ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าสู่บ่อตกตะกอน 
แต่หากพบว่า ค่า TDS มากกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าสู่
บ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

    -  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2  น้ําเสีย/น้ําทิ้งจากกระบวน 
การผลิต (ต่อ) 

4) รวบรวมน้ําระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น (Cooling tower) และทํา
การตรวจสอบ ค่า Conductivity ด้วยเครื่องวัดค่า Conductivity 
online ผ่านท่อระบายน้ําทิ้ง กรณีที่พบว่า ค่า Conductivity 
น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าสู่บ่อพักน้ําทิ้ง (Holding 
pond) แ ต่ห ากพบ ว่ า  ค่ า  Conductivity ม ากก ว่ า  2 ,000 
มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าสู้บ่อพักน้ํา ทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามารับกําจัดต่อไป  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) จดบันทึกปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไอน้ําและปริมาณ
น้ํา ทิ้ง ที่นําไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลให้
หน่วยงานอนุญาตทราบทุก 6 เดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

4.3  การจัดการน้ําทิ้ง 1) น้ําจากการล้างมือและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับถ่าย 
โครงการจะนําไปใช้รดน้ําต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) พิจารณานําน้ําระบายทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น น้ําระบายทิ้ง
จากหอหล่อเย็นกลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ําต้นไม้ในพื้นที่
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) โครงการไม่ระบายน้ําทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ โดยน้ําทิ้ง
ทั้งหมดจะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งหมดภายใน
พื้นที่โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการ
จัดการน้ําเสียของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

5.  ด้านอุทกวิทยาและ 
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) กําหนดให้มีแนวรางระบาย/ท่อรวบรวมน้ําฝนปนเปื้อนบริเวณพื้นที่
ลานกองเก็บเชื้อเพลิง (ไม้สับและเปลือกไม้) เข้าสู่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา ที่ 1 (Insepection Pit No.1) ก่อนส่งเข้าสู่บ่อพักน้ําทิ้ง 
(Holding pond) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ติดตั้งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน (Monitoring well) จํานวน 
2 จุด ได้แก่ พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อ Holding pond และพื้นที่สีเขียว
บริเวณลานกองเชื้อเพลิง เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนน้ําใต้ดิน   

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการคมนาคม 1) กําหนดให้มีป้ายจํากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่
โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คอยอํานวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ติดตั้งสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรในเขตที่มีการจราจร
ภายในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ตรวจสอบพื้นผิวจราจรโดยสม่ําเสมอ และดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเมื่อสภาพพื้นผิวการจราจรเกิดความเสียหาย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) จัดให้มีหมายเลขติดต่อภายในอย่างน้อย 1 หมายเลข สําหรับแจ้ง
และรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร พร้อมจัดทํา
บันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและ
ข้อกําหนดอื่น ๆ ที่โครงการกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) รถบรรทุกเชื้อเพลิงชีวมวลจะต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ ตาข่ายถี่ หรือ
ผ้าพลาสติก เพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุเชื้อเพลิงใน
ระหว่างการขนส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) กําหนดให้มีการควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก ตามกฎหมายกําหนด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะตรวจสอบ
กระบะบรรทุกก่อนนํารถมาใช้งานเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล
ระหว่างการขนส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการคมนาคม (ต่อ) 11) ควบคุม กํากับ และกวดขันผู้รับผิดชอบในการจัดหาและขนส่ง
เชื้อเพลิงของโครงการ จะต้องเลือกใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัย
และมีความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง โดยการสํารวจจาก
องค์ประกอบต่างๆ เช่น สภาพจราจร ถนนคับแคบ ขึ้นสะพานสูง 
ลอดใต้สะพาน ผ่านชุมชน โรงเรียน มีจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย 
รวมทั้งเสนอเส้นทางที่เหมาะสมให้โครงการพิจารณาก่อนการ
ดําเนินการขนส่ง ทั้งนี้หากพบว่าเส้นทางที่เสนอไม่เหมาะสม 
โครงการจะต้องเสนอเส้นทางที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อ
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) จัดระเบียบและเวลารับส่ง สารเคมี เชื้อเพลิงและขี้เถ้า โดย
หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและกําหนดเส้นทางการ
ขนส่งสารเคมีให้ผ่านพื้นที่ชุมชนน้อยที่สุดและให้พนักงานปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 13) ตรวจสอบเครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถ
รับ-ส่งพนักงานของโครงการเป็นประจํา หากพบว่ามีความ
บกพร่องต้องรีบดําเนินการแก้ไขก่อนนํามาใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนว
ทางการปฐมพยาบาล หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจาก
หีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 15) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องในการจัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จาํกัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.  ด้านการระบายน้ําและป้องกัน
น้ําท่วม 

1) น้ําฝนไม่ปนเปื้อนที่ตกภายในพื้นที่โครงการจะระบายลงสู่ระบบ
รางรวบรวมน้ําฝนของโครงการก่อนระบายลงสู่บ่อน้ําดิบของ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดสร้างรางระบายน้ําเสริมคอนกรีต โดยรอบบริเวณอาคารเก็บ
เชื้อเพลิง เพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่อาคารเก็บ ซึ่ง
อาจมีเศษตะกอนเชื้อเพลิงปะปนอยู่ไปยังบ่อดักเศษเชื้อเพลิง
แกลบก่อนรวบรวมน้ําดังกล่าวไปลงบ่อเก็บน้ําดิบของโครงการ
ต่อไป  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีระบบระบายน้ําฝนโดยการแยกน้ําฝนและน้ําฝนปนเปื้อน
ออกจากกัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) น้ําฝนปนเปื้อนจะถูกระบายไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 
(Insepction Pit) ก่อนระบายลงสู่บ่อน้ําดิบของโครงการต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) น้ําฝนปนเปื้อนจะถูกระบายไปยังบ่อดักน้ํามัน (Oil Separator) 
เพื่อแยกน้ํามันออกจากน้ําก่อนระบายลงสู่บ่อน้ําดิบของโครงการ
ต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) กําหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ําของ
โครงการ และบํารุงรักษาคันกั้นน้ําของโครงการตามแผนที่กําหนด
อย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) กํากับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันใน
รางระบายน้ําภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทํา
ความสะอาด และเก็บกวาดท่อระบายน้ําโครงการอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านการจัดการกากของเสีย     
8.1 ของเสียทั่วไป 1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป 

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากสํานักงาน
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 

ซัพพลาย จํากัด 
 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิด

มิดชิดและสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการเข้ามารับไปกําจัดต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) คัดแยกขยะและนําส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ส่วนขยะที่ไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ 
ให้รวบรวม ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
หลังคาปกคลุม เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วชั่วคราว ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) กําหนดให้มีการจัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตราย ภายใน
อาคาร แยกจากกันให้ชัดเจน โดยโครงการต้องจัดให้มีผู้ควบคุม
จัดการกากอุตสาหกรรมประจําโรงงาน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ส่งเสริมการนําหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การลดการเกิดของเสียที่
แหล่งกําเนิด (Reduce) การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 
และการปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วที่มีมาตรฐานในการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) กําหนดให้โครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยาย
ระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน (แบบ สก .2) และเอกสารการแจ้งเกี่ยวกับ
รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3)

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2  การจัดการเถ้า  1) จัดให้มีบ่อตกตะกอนเถ้า จํานวน 1 บ่อ และมีการนําเถ้าที่ตกตะกอน
แล้วออกจากบ่ออย่างต่อเนื่อง  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําจะทําการวิเคราะห์ความ
เป็นอันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนรวบรวมไปเก็บที่พื้นที่เก็บเถ้าเพื่อ
แจกจ่ายให้เกษตรกรนําไปใช้ปรับปรุงดิน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายเถ้า ให้กับผู้ขอรับ/หรือเกษตรกร เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ต้องมีการอบรมหรือมีเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ขอรับเถ้าทุกครั้งถึงวิธีการจัดเก็บ วิธีการใช้ ปริมาณ
การใช้ และระยะเวลาในการใช้

- เกษตรกร/ช่าวไร่ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณีที่มีการนําเถ้าไป
ใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการหยุดพักการใช้งานเป็นระยะ 
เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ้นของค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ
การตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้เถ้า

- เกษตรกร/ช่าวไร่ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

8.3 สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากกระบวนการผลิต 

1) น้ํามันที่เสื่อมสภาพหรือน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบํารุง
เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ การล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และคราบน้ํามัน
จากถังแยกน้ํา-น้ํามัน (Oil Separator) และรวบรวมเก็บไว้ในถัง
ขนาด 200 ลิตร เพื่อส่งไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการ

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีอาคารเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการเก็บพักกาก
ของเสียก่อนส่งไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งของเสียไปกําจัดให้
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่น
ของของเสียภายในบริเวณโรงงานและระหว่างการขนส่ง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการดําเนินการ
โครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่นําไป Recycle หรือส่งไป
กําจัด ปีละ 1 ครั้ง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากกระบวนการผลิต (ต่อ) 

5) วิเคราะห์ความเป็นอันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 หรือตามกฎหมายอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง หาก
พบว่าเป็นของเสียอันตรายต้องขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการนําของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่โครงการ
ตามกฎหมายกําหนด รวมทั้งบันทึก ชนิด ปริมาณกากของเสียที่
เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุผู้รับผิดชอบใน
การขนส่ง ผู้รับผิดชอบการกําจัดหรือจําหน่ายแหล่งที่ส่งไปกําจัด
หรือจําหน่าย

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9. ด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

    

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป 1) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เพื่อพิจารณานโยบายแผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุน
งานด้านความปลอดภัยโดยมีการประชุมทุก ๆ เดือน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ดําเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการและกํากับดูแลด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น การเก็บรักษา 
การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี กฎระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน
ในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย การป้องกันอันตรายจากความ
ร้อนและไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการ
ฝึกซ้อมและการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมโดยกําหนดในแผนงานประจําปี เช่น การจัดประกวด
พื้นที่ความปลอดภัย การจัด Big Cleaning and Safety Day เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทํางาน แจกจ่ายหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ  ให้พนักงาน
รับทราบอย่างสม่ําเสมอ เช่น บอร์ด วารสาร และ E-mail เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) 6) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ 
ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน หรือป้ายแสดงการชํารุดของอุปกรณ์
เครื่องมือในการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทํางานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นแก่การปฐม
พยาบาลแก่พนักงานที่เกิดการเจ็บป่วยก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษา
ยังสถานบริการสุขภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) ลดชั่วโมงการทํางานของคนงานที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความร้อน 
และสารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง รวมทั้งทําการหมุนเวียนหรือ
สับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานของคนงานดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

10) จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น 
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) จัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางาน 
เช่น การตรวจวัดระดับเสียง ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจํา
ทุกวัน พร้อมทั้งดําเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานที่
ปฏิบัติงานภายในโครงการอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 13) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพื้นที่
เก็บสารเคมี  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) 14) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สําหรับ
พนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ ระบบ
ความปลอดภัยในที่ทํางาน การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและ
ความร้อน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการ
ปฏิบัติ ที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงานทํางาน การป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 15) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทํางาน และ
โรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
ประจําทุกปี 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 16) ดําเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน 
ให้เป็นไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 17) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 ค่อยวางแผนการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ควบคุมให้มี
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพการใช้งาน
ได้ตรวจตราสภาพการทํางานและการปฏิบัติงานของคนงานแล้ว
รายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดทํารายงานและสอบสวน
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการทํางาน และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป (ต่อ) 18) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 19) จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 20) พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยประจําปี เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 21) จัดทําคู่ มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล 

1) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกําหนด
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับ
พนักงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ 
รวมทั้งการดุแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) กําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอด เวลาที่ทํางาน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให้มีการตรวจสอบและอบรม
การใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งานรวมทั้งวิธีการใช้งานและถนอม
รักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล (ต่อ) 

4) กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
และกําหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์
ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.3  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับเสียง 

1) จัดทํา Noise contour ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ หลังเปิด
ดําเนินโครงการส่วนขยายอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อกําหนดขอบเขต
และจัดทําสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดัง
มากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กํากับดูแลให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่เสียงดัง
เกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ ที่
ครอบหูหรือที่อุดหูตามระดับความดังของเสียง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีการหมุนเวียนคนงานหรือกําหนดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อเป็น
การลดระยะเวลาการสัมผัสกับเสียงดัง 

  - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) กําหนดให้มีการตรวจการได้ยินของพนักงานทุกปี เปรียบเทียบกับ
ผลการตรวจตั้งต้น (Baseline) เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินที่เสื่อมลง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ถ้าผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงให้เห็นว่ามีระดับเสียงดังเกิน
มาตรฐานโครงการจะต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีทางวิศวกรรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ออกแบบการทํางานให้มีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังน้อยที่สุด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุใน
ข้อกําหนดของอุปกรณ์ ต่างๆ  เ พื่อป้อง กันระดับเสียงจาก
เครื่องจักรที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) จัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินภายในพื้นที่อาคารโรงงานส่วน
การผลิต  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) โรงงานต้องควบคุมมิให้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานภายในโรงงานมี
ระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับเสียง (ต่อ) 

10) บริเวณปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้อง
ปิดประกาศเตือนให้ทราบถึงบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน
กําหนด

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณที่ทําการตรวจวัดต้องเป็นบริเวณที่
มีการปฏิบัติงานในสภาพการทํางานปกติ การตรวจวัดต้องเป็น
บริเวณที่มีระดับเสียงสูง ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้อง
ดําเนินการตรวจวัดเสียงตามกําหนด

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.4  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับความร้อน 

1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกําเนิดความ
ร้อนที่มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัย
ของบุคคล เช่น แผนกหม้อไอน้ํา เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มี
ความร้อนให้เป็นไปตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่
อาจสะสมในร่างกายพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.5  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมี 

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการผลิต
บริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งาน และภายในอาคารเก็บสารเคมี 
รวมทั้งมีการติดป้ายบอกอย่างชัดเจน

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีคู่มือควบคุมการหกรั่วไหลของสารเคมีและแผนป้องกัน
ระงับเหตุฉุกเฉิน และจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจําทุกปี 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดทําป้ายสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายและฉลากข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ติดบริเวณที่มีการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีมาตรการป้องกันการหกรั่วไหลและการจัดการสารเคมี 
ได้แก่ 
*  จัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภทการใช้งานและคุณสมบัติทางเคมี 
*  จัดเตรียมวัสดุดูดซับสารเคมีกรณีมีการหกรั่วไหลปริมาณ

เล็กน้อยไว้ ณ  จุดจัดเก็บสารเคมี 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมี (ต่อ)

5) อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี วิธีการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมี

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่
ทํางานเกี่ยวกับสารเคมี เช่น แว่นตากันสารเคมี ถุงมือป้องกัน
สารเคมี รองเท้าบู๊ต หน้ากากป้องกันสารเคมี เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) ควรเก็บสารตามลําดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อน
หมดอายุ ถ้าหมดอายุแล้วต้องทําลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
รวมทั้งให้ความรู้และชี้แจงอันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหล
ของสารเคมี และแนบทางแก้ไข

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจําบริเวณทีมีโอกาสเกิดการรั่วไหล
ของสารเคมี เช่น บริเวณข้อต่อ วาล์ว หรือปั๊ม เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.6  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ 

1) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานในตําแหน่งที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงอันตราย แนะนําหรือเตือนสติให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่กําหนด หรือห้ามกระทํา
การอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง 
พ.ศ. 2554

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6  ความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับป้ายและสัญลักษณ์ 
(ต่อ) 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย 
เครื่องหมาย ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.7 อุบัติเหตุ 1) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุ รวมทั้งการสอบสวน
หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําทุกครั้งที่เกิดเหตุ

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื้นที่
การทํางานที่มีความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อกําหนดประเภทอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบ

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) แบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขต
อันตราย (Hazardous Zone) ทั้ งนี้พนักงานที่ ทํางานในเขต
อันตรายจะต้องมีการสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเช่น 
หมวกนิรภัย  แว่นตากันแสง ถุงมือ รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือ
ในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่องป้องกันหูและหน้า
หน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็นระยะๆ

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทํางานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย โดยมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง 
รวมถึงเน้นเรื่องการตรวจ 5 ส. ในพื้นที่การทํางานให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยทั้งก่อนเริ่มงานและหลังเ ริ่มงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การทํางาน
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ 
กําหนดให้ทุกเครื่องจักรที่มีจุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่
อาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานต้องมีการ์ดป้องกันอันตรายรวมทั้ง
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน และห้าม พนักงานที่กําลังปฏิบัติงานถอดการ์ด
ป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามต้อง
ได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 6) ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้
เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการทํางานในที่ที่เห็นได้ง่าย เพื่อ
เตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัด
ให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจํานวน
เพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กําหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน
เรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) จัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยกําหนดให้แบบฟอร์มการรายงาน
อุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบ
อุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง 
แนวทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุนั้น โดยรวบรวมและนําเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการ 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นทาง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะมีการลงพื้นที่สํารวจจุดเกิดเหตุและ
การสอบสวนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อ
หาสาเหตุการเกิดอันตรายพร้อมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพ แวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทํางานตามที่กฎหมายกําหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบ
โดยทั่วถึงโดยกําหนดให้ในการประชุมให้ตัวแทนแต่ละแผนก/
หน่วยงาน นําเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่
เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทําการวิเคราะห์
อุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาในลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วน
ของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ แหล่งที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บ 
ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่เป็น
อันตราย สิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ 
การกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือต่ํากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจาก
พนักงาน และปัจจัยจากงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไขในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ 
หรือจัดทําแผนงานแล้วแต่กรณี

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อกําหนดด้านความ
ปลอดภัย/การทํางานของเครื่องจักร ลักษณะงานที่เป็นอันตราย 
การแก้ไขปัญหาเครื่องจักรระหว่างปฏิบัติงานโดยฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติภัยต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7 อุบัติเหตุ (ต่อ) 13) มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้ง
ที่เข้ามาใหม่และพนักงานเก่า ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยใน
การทํางาน และเข ้าใจถ ึงความหมายของอ ุปกรณ์ป ้องก ัน
อันตรายส่วนบุคคลแต่ละประเภทเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14) ส่งเสริมความตระหนักความปลอดภัยโดยการจัดก ิจกรรม
ส ัปดาห ์ความปลอดภัยในการทํางานเพื ่อเป ็นแรงกระตุ ้น
พนักงานหันมาใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการ
จัดมอบรางวัลให้แก่แผนกที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในรอบ 1 ปี 
และรางวัลสําหรับหัวหน้าแผนกดีเด่นเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และพนักงานดีเด่นเรื่องการ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงการ
จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการทํางานอย่างปลอดภัย 
เผยแพร่ให้แก่พนักงานศึกษาและปฏิบัติตาม

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 15) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจติดตามการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน และกําหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่
สวมใส ่อ ุปกรณ์ขณะปฏิบ ัต ิงานในพื ้นที ่ที ่กําหนด เช ่น การ
ตักเตือนด้วยวาจาในครั้งแรก และการลงบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งไปยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 16) ในกรณีที่มีการซ่อมแซม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ใด ๆ 
จะต้องใช้ระบบล็อคกุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) 
โดยทํา Procedure/คู่มือการปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานที่เกี ่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงทุกคนรวมทั้งตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงให้มีความปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.8  อุปกรณ์ป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

1) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพื้นที่ และเป็นไป
ตามมาตรฐานของ NFPA และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดสําหรับอุปกรณ์แต่ละชนิด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 
(1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ 
(3) สัญญาณเสียงแจ้งเหตุเตือนภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีพนักงานจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวน
พนักงานในแต่ละหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็น
ผู้ดําเนินการฝึกอบรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) กําหนดให้มีการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ
ปีละ1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยและสัญญาณ
เตือนภัยภายในพื้นที่โครงการปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับโครงการโดยประสานทํา
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการกับโรงงานข้างเคียงและชุมชนที่อยู่
ในระยะประชิดเพื่อให้เข้าร่วมฝึกซ้อมด้วยทุกครั้ง ดําเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และให้
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ร่วมกันโดยมีการกําหนดแผนไว้ พร้อมทั้งวิธีการและช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     
     
     
     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.8  อุปกรณ์ป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย (ต่อ) 

9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสม และ
พอเพียงในพื้นที่อาคารเก็บกองเชื้อเพลิงแกลบ ได้แก่ ตู้ดับเพลิง 
และอุปกรณ์ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กองเก็บเชื้อเพลิงของ
โครงการปัจจุบัน และส่วนขยาย ได้แก่ ถังดับเพลิงเคมี 2 ชุด และ
ตู้น้ําดับเพลิง 10 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย 
* สายฉีดน้ําดับเพลิงแบบสายพับ 2 เส้น ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 

½ นิ้ว) มีความยาวไม่น้อยกว่า 160 เมตร 
* หัวฉีดชนิดปรับได้พร้อมวาล์วปิด-เปิดในตัว ขนาดข้อต่อของ

หัวฉีดเท่ากับสายฉีดน้ําดับเพลิงที่ใช้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) จัดให้มีถนนตัดผ่านระหว่างอาคารกองเก็บเชื้อเพลิงในปัจจุบัน 
และส่วนขยาย เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้า-ออก โดยสะดวก 
และไม่มีสิ่งกีดขวางการจราจร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11) กําหนดแผนการตรวจสอบซ่อมบํารุงเพื่อรักษาประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบดับเพลิงบริเวณพื้นที่อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีว
มวลและระบบสายพานลําเลียง และทําการตรวจสอบซ่อมบํารุง
ตามแผนงานที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12) บรรจุแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยครอบคลุมบริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลงิ
และระบบสายพานลําเลียง ทั้งในกรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยและเพลิง
ไหม้รุนแรง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.9 แผนปฎิบัติการเหตุฉุกเฉิน 1) จัดทําแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และ
แผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดเตรียมพาหนะสํารองไว้ประจําในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้ในกรณี
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่ง
ออกเป็นแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 (รูปที่ 2) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.9 แผนปฎิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
(ต่อ) 

4) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 
โดยโครงการจะจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนี
ไฟ ปีละ 1 ครั้ง สําหรับเนื้อหาของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อย
ที่ทําการฝึกอบรม ได้แก่ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
ของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ
หนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ส่วนเนื้อหาของวิชาภาคปฏิบัติที่ทําการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย 
ได้แก่ การดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสาย
ดับเพลิง การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
สถานประกอบการ การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการหรือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อ
เกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง 

- สถานพยาบาลใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ใน
การให้ข้อมูลแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง 
และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.10 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า 1) กําหนดให้การทํางานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

3) มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมด
ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.10 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า (ต่อ) 4) มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) จัดให้มีข้อบังคับ/คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดย
สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดย
เปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรืออยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า กําหนดให้มีอุปกรณ์ชนิดที่
เป็นฉนวน ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงาน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานอื่นเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) กําหนดและดูแลมิให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็น
สื่อไฟฟ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า
เกินกว่า 50 โวลต์ โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เว้นแต่กําหนดให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็น
ฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดัน ไฟฟ้าและใช้เครื่องมือที่เป็น
ฉนวนไฟฟ้า

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10) จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่
พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อประสบ
อันตรายจากไฟฟ้า

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

11) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้า
พื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวม
ใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.10 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า (ต่อ) 12) จัดให้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้งาน รวมทั้ง
ต้องตรวจสอบ บํารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่
ผู้ผลิตกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.11 อันตรายร้ายแรง 1) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสําหรับ
พนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ (โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ความปลอดภัย)ในเชิงป้องกัน (Prevention Maintenance) 
เพื่อให้อุปกรณ์ข้างต้นทํางานได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดทําคู่มือการปฏิบัติของพนักงาน (Work instruction) ในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.12  การตรวจสุขภาพ 
ของพนักงาน 

1) กําหนดให้มีการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานในกรณี
ที่ตรวจพบหรือเกิดความผิดปกติต่อสุขภาพของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานและกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดย
กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการ
สุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจํา โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาลหรือที่ตั้งต้องตรงกับใบอนุญาต 
พร้อมทั้งให้คําแนะนําหรือรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวก่อน
เข้ารับการตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบทุกครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.12  การตรวจสุขภาพ 
ของพนักงาน (ต่อ) 

3) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพ
พนักงานประจําปีตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการเข้าตรวจค้นสารเสพติดจากพนักงานแต่
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฎหมายที่กําหนด ทั้งนี้ รายละเอียด
ของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์
หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับพนักงานทุกคน โดย
ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล ของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
สมรรถภาพการทํางานของปอด รวมถึงการตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยง สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อการ
ติดตามและเฝ้าระวังอันตรายและโรคที่เกิดจากการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) ทําการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี โดยดําเนินการตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนํามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานประจําปีในแต่ละพื้นที่ดําเนินงานโดยเฉพาะ
พื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของคนงานที่ทํางานในพื้นที่นั้น และ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวังสัมผัสสิ่ง
คุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.12  การตรวจสุขภาพ 
ของพนักงาน (ต่อ) 

7) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานกับผลการตรวจสุขภาพประจําปี
เพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลงประกอบกับความเห็นของแพทย์อา
ชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการทํางานหรือมีความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมในการทํางานต้องทําการโอนย้ายการทํางานไปยัง
แผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้รวมถึง
ทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
การทํางานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อ
พิจารณาแนวโน้มของภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการ
จัดการและทําการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่เป็นปัจจัยใน
การชี้นําไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงาน
เนื่องจากการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8) กําหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและ
ผู้รับเหมาช่วงแรงงาน (เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจําทุกวัน ) ซึ่งโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาช่วง
แรงงานในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดําเนินการซ่อมบํารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจําปี (Shutdown/Turnaround) ใน
ฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 10 ปี ภายหลังที่พนักงาน
ออกจากการทํางาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 8.1)  กรณี ที่พนักงานหรือผู้ รับเหมาช่วงแรงงานทํางานกับ
โครงการเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึก
ข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงานเมื่อ
ออกจากการทํางาน 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.12  การตรวจสุขภาพ 
ของพนักงาน (ต่อ) 

8.2)  กรณีที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึก
ข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงานให้กับ
ผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงแรงงานรายต่อไป 
หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและ
ผู้ รับเหมาช่วงแรงงาน ทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูล
สุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่
โครงการจะเลิกดําเนินการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีมีความผิดปกติ
จะต้องมีขั้นตอนของการดําเนินการ ดังนี้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 10.1)  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ถึงความจําเป็นในการตรวจซ้ํา ถ้าแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ําและแนะนํา
การดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการตรวจซ้ําในปีถัดไป 
แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจซ้ํา 
ให้ทางโครงการนําเ รื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้ํา
ยังสถานบริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพ
ครั้งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้อยู่ในการดูแล
ของทางโครงการ 

   

 10.2)  เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครั้ง
ที่ 2) ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการ
ตรวจให้พนักงานคนดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการ
ตรวจวัดซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ยังมีความ
ผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน และส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ให้ทําการโอนย้ายการทํางานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการ
ได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และกรณีที่เข้าข่ายต้อง
ได้รับค่าทดแทนจากการสูญเสียการได้ยินโครงการต้อง
ดําเนินการให้สอดคล้อง ตามที่กฎหมายกําหนด แต่หาก 

   

     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.12  การตรวจสุขภาพ 
ของพนักงาน (ต่อ) 

 พบว่าผลการตรวจซ้ําไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้า
ระวังที่จําเป็น ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ทําการตรวจวัด
สมรรถภาพการได้ยินพนักงานเป็นประจําทุกปี โดยต้อง
รายงานผลการตรวจทั้งความถี่ที่ตรวจพบความผิดปกติ 
(เฮิรตซ์) และระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL)  ทั้งหูซ้ายและหูขวา 
โดยดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจคัดกรอง
สมรรถภาพการได้ยินและแปลผล ของสํานักงานโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.13 อันตรายเนื่องจากหม้อไอน้ํา 1)  ด้านวิศวกรรม 
*  จัดให้มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) และการติดตั้งที่มีคุณสมบัติ 

ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ 
*  จัดให้มีมาตรวัดระดับน้ําและการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือน
เมื่อระดับน้ําต่ํากว่าขีดอันตราย 

*  จัดให้มีมาตรวัดความดันไอน้ํ า  (Pressure Indicator หรือ 
Pressure Gauge) และการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ 

*  จัดให้มีฉนวนที่เหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อไอน้ําและท่อที่ร้อน
ทั้งหมด 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2)  ด้านการจัดการ 
* จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการออกแบบ

รายละเอียด เพื่อศึกษา วิเคราะห์และทบทวนเพื่อชี้บ่งอันตราย
หรือค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนเริ่มดําเนินการ พร้อมทั้งหา
แนวทางป้องกัน 

*  ตรวจ และทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
*  ทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการควบคุม

ของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

     



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-159- 

ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.13 อันตรายเนื่องจากหม้อไอน้ํา 
(ต่อ) 

*  ควบคุมการทํางานของหม้อไอน้ําด้วยระบบ DCS ในกรณีที่
ระบบควบคุมการทํางานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจาก
ระดับน้ําในหม้อไอน้ําสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์กําหนดหรือแรงดันไอ
น้ําสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์กําหนดในระดับ High High Alarm จะ
ตัดระบบเชื้อเพลิงและหยุดการทํางานของหม้อไอน้ําทันที 

*  ตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ําก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ําและใน
ระบบหม้อไอน้ําตามความถี่ที่ผู้ออกแบบกําหนดเพื่อควบคุม
คุณภาพให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการ
กัดกร่อนหรือตะกรันของหม้อไอน้ํา 

*  จัดทําระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ํา การตรวจอุปกรณ์ก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ติดไว้บริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมเห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้งชี้แจงให้
เข้าใจและถือปฏิบัติ 

*  ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ําประจําปีและหลังจากมี
การซ่อมบํารุงหม้อไอน้ําทุกครั้งโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

* จัดให้มีแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) หม้อไอน้ําและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้สามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 1) กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมทุกปี และ
ให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดทําแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องในระยะ
ประชิด (0 -1 กิโลเมตร) ระยะ 1-3 กิโลเมตรและระยะ 3-5 
กิโลเมตร โดยเน้นกิจกรรมในการสื่อสารและสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในทุกแผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
เจ้าของโครงการและชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 3) ทําการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการในกิจกรรมการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและกําหนดแผนงานในปีถัด ๆ 
ไปให้มีความเหมาะสม 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ทําการประเมินผลประจําปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการ
ยอมรับต่อโครงการจากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพสังคม 
เศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น
และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 
1 ครั้ง ที่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการและชุมชนที่ดําเนินการ
เก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความ
ต้องการของชุมชน  ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  เนื่องจากการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของ
โครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA Monitoring 
Committee) จะต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ ร้องเรียน 
เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการจะต้องนําเสนอวิธีการแก้ไขและ
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนรําคาญตามช่วงเวลาที่ตกลงกัน
ระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียนพร้อมชี้แจงการดําเนินงานให้
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับข้อ
ร้องเรียน ดังรูปที่ 3 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 6) กําหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตาม
ข้อตกลงในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) ดังนี้ 
(1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่

เกิดขึ้นจริงโดยใช้ราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล 
ให้ชดใช้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) (3)  ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
3.1)  กรณีผู้ เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือไม่มีรายได้

ประจํา หากระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การทํา
มาหาได้ไป ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่
ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้ โดยคํานวณตามอัตรา
จ้างขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิลําเนาของผู้เสียหาย 
ณ วันที่ได้รับความเสียหาย 

3.2)  กรณีผู้เสียหายมีรายได้ประจํา หากระหว่างการเจ็บป่วย
ไ ม่สามารถไปทํางานได้และไม่ไ ด้ รับค่าจ้ างหรือ
ค่าตอบแทนจากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตาม
ช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปทํางานได้ โดยคํานวณ
ตามอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่ได้รับความเสียหาย

   

10.1  การเสริมสร้างความเข้าใจ
ต่อชุมชน 

1) ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมด้านมวลชน
สัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และความคืบหน้าของ
โครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดําเนินงานของโครงการ
มากยิ่งขึ้น

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) การส่งตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ปีละ 2 ครั้ง โดย
กําหนดการเข้าร่วมประชุมในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถาม และสร้างความ
เข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การติด
ประกาศ การเปิดเทปตามหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เป็นต้น โดย
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นข้อวิตกกังวล เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน โดยเฉพาะมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการต้องปฏิบัติเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจจะเกิดขึ้น

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10.1  การเสริมสร้างความเข้าใจ
ต่อชุมชน (ต่อ) 

4) ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการ
ดําเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ผู้เข้า
เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้ในโครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

10.2  การส่งเสริมอาชีพและ 
การกระจายรายได้ 

1) จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ
ของโครงการเป็นอันดับแรกหากมีตําแหน่งงานว่าง 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมของ
ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (2.1)  ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน    
 (2.2)  การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา

ภายในท้องถิ่น รวมทั้งงานกุศลต่างๆ เช่น งานทอดกฐิน 
งานทอดผ้าป่าสามัคคี 

   

 (2.3)  การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
 (2.4)  การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่น มอบ

ทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น 
   

 (2.5)  งานสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาค
ตามที่ได้รับการร้องขอ 

   

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1) ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และความคืบหน้าของโครงการ
เป็นระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการดําเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) จัดทําแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงาน
พัฒนาด้านการศึกษา และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบุ 
(1)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (2)  ผู้นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพื่อเปิด
โอกาสให้ได้ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อ
โครงการ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

(3)  การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชน
ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น ชี้แจงความก้าวหน้าของ
โครงการ โดยตรงต่อผู้นําชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชนโดยรอบ
โครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการ/กําหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยม
เยือน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการที่
อาจส่งผลกระทบหรือทําให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้ง
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้า
ร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการ
ประชุมผู้ ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้ง
ข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อ
นํามา ใช้ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้เหมาะสม 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบ
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตาม
ความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการอบรม
วิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 

   

(5)  ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมินผล
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมที่ทําต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่
ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ 
กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หรือการติดตามผลจากการดําเนินการของ
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

3) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการ และกรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
คณะกรรมการทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหา
สาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อ สื่อสารรับเ รื่องร้องเรียน ระบุ
ผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจง
การดําเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการ
ดําเนินงานรับข้อร้องเรียน  

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการ
ดําเนินโครงการ เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ผู้เข้า
เยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งบังคับใช้ในโครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) กําหนดให้มีโครงการป้ายสวย สื่อสารความเข้าใจจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์/วารสารของโครงการ หรือแผ่นพับนําเสนอข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการของโครงการที่ผ่านมา เพื่อ
แจกจ่ายให้ประชาชนและบุคคล ภายนอกได้รับทราบและเกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

6) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

7) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 
7 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชนจํานวน 31 คน และผู้แทนโครงการ 
โดยแต่งตั้งภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

8) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาค
ประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น 
และผู้แทนจากโครงการ โดยกําหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาค
ประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 
รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (1) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 31 
คน กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั้งของ
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่
เป็นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชนรอบ
ที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
รวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ประกอบด้วย

   

 ก)  ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลบอน 7 คนจาก หมู่ที่ 1 
บ้านบอน หมู่ที่ 2 บ้านบอน หมู่ที่ 3 บ้านค้อบอน หมู่ที่ 4 
บ้านห่องยูง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 6 บ้านห่อง
ขอน และหมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง 

   

 ข)  ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น 4 คน จาก-
หมู่ที่ 1 บ้านโนนกาเล็น หมู่ที่ 7 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 
บ้านโพนเมือง และหมู่ที่ 11 บ้านโปร่งคํา 

   

 ค)  ตัวแทนเทศบาลตําบลสําโรง 12 คนจากหมู่ที่ 1 บ้าน
สําโรง หมู่ที่ 2 บ้านหว่าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเทา หมู่ที่ 6 บ้าน
ผังแล้ง หมู่ที่ 7  บ้านโนนยาง หมู่ที่ 8  บ้านแคน หมู่ที่ 9  
บ้านบูรพา หมู่ที่ 10 บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริญ 
และหมู่ที่ 12 บ้านโนนสวรรค์ 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

ง)   ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไฮ 1 คนจาก
หมู่ที่ 2 บ้านน้ําเกลี้ยง 

จ)   ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลโคกก่อง 5 คน 
จากหมู่ที่ 2 บ้านแกนาคํา หมู่ที่ 3 บ้านแกนาคํา หมู่ที่ 4 
บ้านผํา หมู่ที่ 5 บ้านผํา และหมู่ที่ 6 บ้านหนองจํานัก 

ฉ)   ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลโนนโหนน 2 คน 
จากหมู่ที่ 9 บ้านหนองคูใต้ และหมู่ที่ 12 บ้านใหม่รุ่งเรือง

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (2)  กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของโครงการโดยการแต่งตั้งของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ผู้แทนภาคราชการ 
และนักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหรือ
ผู้แทน 1 คน นายอําเภอสําโรงหรือผู้แทน 1 คน นายอําเภอ
วารินชําราบหรือผู้แทน 1 คน ผู้ อํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีหรือ
ผู้แทน 1 คน อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 
คน พลังงานจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 คน และ
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหรือผู้แทน 1 คน 

   

 (3)  ผู้แทนโครงการ กรรมการผู้แทนโครงการให้มาจากผู้จัดการ
โรงไฟฟ้า  ประกอบด้วย  ตัวแทนฝ่ ายบริหาร  5  ฝ่ าย 
ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และหัวหน้าฝ่าย
ผลิต 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

9) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (5)  สําหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้นําชุมชน 
หน่วยงานราชการต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด และต้องไม่มี
บุคคลในเครือญาติทํางานอยู่ภายใต้บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

   

10)  วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่

วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้า
รับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้น
จากตําแหน่งตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 
วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหา
หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลือ อยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

 (4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้น
ตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(4.1)  ตาย 
(4.2)  ลาออก 
(4.3)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
(4.4)  คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจาก

ตําแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง 
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

(4.5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4.6)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4.7)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้น

แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 11)  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการ

ตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

(3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของโครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อติดตามผลการดําเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจาก
การดําเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหา
สิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณากําหนด
อัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 12)  ความถี่ในการประชุม 
(1) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ต้อง
มีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่าง
น้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถ
ประชุมก่อนกําหนด เวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

13) งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
มาจากงบการดําเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท ก้าวหน้า
เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัดในวงเงินขั้นต่ํา 200,000 บาท/ปี 
หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการดําเนินกิจการของ
โครงการในอัตราคงที่ 200,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือ
จากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดําเนินงานในปีถัด 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 14) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการ
เห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

15)  ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทําจดหมายแจ้ง
และเชิญคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 16) กําหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลก ร ะทบสิ่ ง แ วดล้ อ ม  (EIA Monitoring Committee) ใ น
อุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 17) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

18) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่
หน่วยงานท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบผลการดําเนินการของโครงการเป็นประจําทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

19) หลังได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานอนุมัติ/ผู้อนุญาตให้เริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานส่วนขยายแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหรือเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 3 
เดือน และให้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนภายใน 6 
เดือน เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 20) จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลสําหรับพัฒนาชุมชน
ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการโดยในช่วงเริ่มต้นมาจากการจัดสรร
วงเงินขั้นต่ํา 200,000 บาท/ปี โดยกองทุนที่เหลือจากปีก่อนหน้า
ให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้ในการดําเนินการในปีถัดไปโดยมีจํานวน
เงินคงที่ไม่ ต่ํากว่า 200,000 บาท/ปี เ พื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่
โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 

- คณะกรรมการติดตามฯ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 21) กําหนดให้มีโครงการป้ายสวย สื่อสารความเข้าใจจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์/วารสารของโครงการ หรือแผ่นพับนําเสนอข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการของโครงการที่ผ่านมา เพื่อ
แจกจ่ายให้ประชาชน ประชาชนในพื้นที่และบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบริษัทและ
ชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

22) กําหนดให้มีโครงการใกล้ชิดชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
บริษัท/รับฟังความคิดเห็นของผู้นําชุมชนและร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชนและบริษัท คนในชุมชนได้รับ
บริการด้านการแพทย์ อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

23) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

24) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการ
เห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

12.  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 1) รวบรวมสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา จากการ
รวบรวมข้อมูลโดยสถานีอนามัยบ้านโพนเมือง สถานีอนามัยตําบล
บอน สถานีอนามัยตําบลโคกก่อง และโรงพยาบาลอําเภอสําโรง 
พร้อมทั้งทําการวิเคราะห์แนวโน้มผลการเกิดโรค สรุปและวิจารณ์
ผลเปรียบเทียบแต่ละปี

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จาํกัด 

 2) ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่
เพียงพอสอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 3) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชน
และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าว
กรณีเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินของโครงการ

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 4) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมี
ของโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 5) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับหน่วย
ตรวจสุขภาพเคลื่ อนที่ ให้แก่สํ านักงานสาธารณสุขจั งหวัด
อุบลราชธานีหรือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง ผ่าน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ประชาสัมพันธ์โครงการเป็นประจําทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้า
ระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเน้นโรค
หรือที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการใน
ชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

6) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือ
ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่องอันตรายจากสารเคมีและ
มลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ โรงเรียน วัด 
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ทีมบรรเทาสาธารณภัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 7) จัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความชํานาญ โดยการอบรม
ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและจํานวนครั้งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

8) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณี
ประชาชนเกิดภาวการณ์เจ็บป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน 
พบว่า มาจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ โครงการ
จะต้องให้ความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 9) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและ
เฝ้าระวังทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 
เช่น การสนับสนุนการฝึกอบรม อสม.ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
การสนับสนุนงบประมานการศึกษาวิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มี
ความรู้ด้านเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มากขึ้น เป็นต้น

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

10) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
(NCDs) เช่น การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายให้แก่พนักงาน
ก่อน-หลังทํางาน รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่
ไม่เหมาะสมของพนักงาน และรณรงค์การงดสูบหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรคลดพุงรอบโรงงาน 
กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

13.  ด้านพื้นที่สีเขียวและ 
สุนทรียภาพ 

1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 22.83 ไร่ (ร้อยละ 15.76 ของพื้นที่
โครงการ)แสดงดัง (รูปที่ 1) ซึ่งจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้ว
รอบพื้นที่โครงการไม้ยืนต้นที่นํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงที่
เหมาะสม เช่น ต้นยูคาลิปตัส ยางนา สะเดา ตีนเป็ดน้ําและขี้เหล็ก 
โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดย
จัดสรรงบประมาณการดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น 
ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

3) ติดตั้งเครื่องวัดแรงดึงน้ําของดิน (Tensiometer) ในพื้นที่สีเขียว
และแนวกันชนของโครงการ ซึ่งทําให้สามารถบ่งชี้สภาพความชื้น
ของดินได้อย่างแม่นยํา และทําให้โครงการสามารถปรับเปลี่ยน
อัตราการให้น้ําเพื่อให้รากพืชสามารถดูดน้ําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลาดําเนินการ - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 4 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  10 ไมครอน  (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 

1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) วัดบ้านห่องยูง (A1) 
2) โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) 
3) วัดหนองเทา (A3) 
4) วัดบ้านบอน (A4) 
 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม ที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้  
(2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2.  ระดับเสียง     
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1ชั่วโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
4) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
5) ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 
6) ระดับเสียงรบกวน (บ้านห่องยูง (N3) และบ้านแคน 

(N4)) 

- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการจํานวน 
4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) บริเวณวัดบ้านห่องยูง (N1) 
2) โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (N2) 
3) บ้านห่องยูง (N3) 
4) บ้านแคน (N4) 

- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ จํานวน 2 สถานี
ดังนี้  
(รูปที่ 6) 
1) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N5) 
2) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N6) 

- ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดย
ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้ 
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคม ที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้  
(2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะกอ่สร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั กา้วหน้าเพาเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3.  ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน    

1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
2) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 
3) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 
6) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
7) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) 
8) ตะกั่ว (Pb) 
9) แคดเมียม (Cd) 
10) นิกเกิล (Ni) 
11) สารหนู (As) 
12) ทองแดง (Cu) 
13) แมงกานีส (Mn) 
14) สังกะสี (Zn) 
15) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
16) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
17) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด  

(Total Organochlorine Pesticides) ได้แก่ Aldrin, 
4, 4’ -DDT, Dieldrin, Endria, alpha-HCH, Heptachlor, 
Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B) และ 
Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer A) 

-  ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี  ดังนี้ (รูปที่ 7) 
1) SW1 : คลองร่องมะหรี่ บริเวณใกล้จุดสูบ

น้ําของโครงการ 
2) SW2 : คลองร่องมะหรี่ ด้านท้ายน้ําห่าง

จากจุดสูบน้ําของโครงการ 2.5 กิโลเมตร 
3) SW3 : คลองร่องยูง บริเวณใกล้จุดสูบน้ํา

ของโครงการ 
4) SW4 : คลองร่องยูง ด้านท้ายน้ําห่างจาก

จุดสูบน้ําของโครงการ 0.35 กิโลเมตร 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงมกราคม-มิถุนายน ตัวแทนช่วง

ฤดูแล้ง  
(2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ตัวแทนช่วงฤดูฝน 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะกอ่สร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั กา้วหน้าเพาเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4.  คุณภาพดิน    

1) ความชื้น (Moisture) 
2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
3) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) 
4) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
5) สารหนู (As)  
6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd)  
7) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
8) ตะกั่ว (Pb)  
9) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn)  
10) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
11) ซีลีเนียม (Se) 
12) สภาพการนําไฟฟ้า (Electro Conductivity, EC) 
13) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 

-  บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด  
(รูปที่ 8) ดังนี้ 
(1) พื้นที่สี เขียวบริเวณบ่อ Holding Pond 

(S1)  
(2) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเก็บเชื้อเพลิง 

(S2)  

- 1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 เมตร 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

5.  การคมนาคม     
1) บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
-  ถนนบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ -  ทุกวันและจัดทํารายงานทุก 1 เดือน ตลอดระยะ 

เวลาก่อสร้าง 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ พร้อมบันทึก สาเหตุ 
ความเสียหาย /ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สถานที่
และช่วงเวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง 

-  พื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งคนงานและ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 
 

- ทุกวันและจัดทํารายงานทุก 1 เดือน ตลอดระยะ 
เวลาก่อสร้าง 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

6.  การจัดการกากของเสีย 
1) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ

กากของเสียที่เกิดจากการดําเนินโครงการเป็นราย
เดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
-  พื้นที่โครงการ 

 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะกอ่สร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั กา้วหน้าเพาเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
7.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  กําหนดให้มีการบันทึกอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 

1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ํา 
6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

   
- พื้นที่เขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้างและ

จัดทํารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัทรับเหมา

   

8.  เศรษฐกิจ-สังคม    

1) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการ
เปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้น ปัญหาและความต้องการ
รวมถ ึง สํ า ร วจด ัชน ีค ว ามพ ึงพอ ใจของช ุมชน 
(Community Satisfaction Index) ทั ้งนี ้ การสุ ่ม
ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อม
ทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 9) ผู้นํา
ชุมชน  ผู้ นํ า ท้อง ถิ่น  หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชน
ที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่
อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด 
และโรงเรียน เป็นต้น 

-  ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (อ้างถึงรูปที่ 9) 
ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชน
ที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่
อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด 
และโรงเรียน เป็นต้น

-  สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะกอ่สร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั กา้วหน้าเพาเวอร ์ซัพพลาย จํากดั 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
9.  การมีส่วนร่วมของประชาชน    

1) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนใน
พื้นที่โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

-  ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 3 กิโลเมตร -  จัดทํารายงานทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที่ 5 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม (เลือกจุดตรวจวัดเป็น

ตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 

1) วัดบ้านห่องยูง (A1) 
2) โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) 
3) วัดหนองเทา (A3) 
4) วัดบ้านบอน (A4) 
 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน

ต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้ 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

1.2  คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด 
1)  กรณีเดินระบบปกติ 

(1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
(2)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
(3)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
(4)  ปริมาณออกซิเจน (%O2) 
(5)  อุณหภูมิของก๊าซ 
(6)  อัตราการไหลของก๊าซ 

- ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5)  
1) หม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง 
2) หม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง 

 
 

-  ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) แต่ละครั้ง
ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้ 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2)  กรณีพ่นเขม่า    
(1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5)  

1) หม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง 
2) หม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง 

-  ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) แต่ละครั้ง
ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้ 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.2  คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด (ต่อ)    
3)  ตรวจสอบประสิทธิภาพของ CEMs โดยการทดสอบ

การแปรเปลี่ยนจากการตรวจปรับเทียบเครื่อง 
(Calibration Drift Test) และการทดสอบความ
ถูกต้องสัมพันธ์ (Relative Accuracy) 

-  ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5)  
1) หม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง 
2) หม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ชม. จํานวน 1 ปล่อง 

-  ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) แต่ละครั้ง
ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ดังนี้  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้ 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2.  ระดับเสียง 
1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชม.) 
2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 ชม.) 
3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
4) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
5) ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 
6) ระดับเสียงรบกวน (บ้านห่องยูง (N3)  

และบ้านแคน (N4)) 

 
-  ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้ เคียง พื้นที่โครงการ  

จํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) บริเวณวัดบ้านห่องยูง (N1) 
2) โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (N2) 
3) บ้านห่องยูง (N3) 
4) บ้านแคน (N4) 

- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ จํานวน 2 สถานี 
ดังนี้  
(รูปที่ 6) 
1) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก (N5) 
2) ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันออก (N6) 

 
- ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 

ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศใต้ 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมที่ได้รับ

อิทธิพลจากลมทิศเหนือ 

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

3.  ทรัพยากรน้ําใช้    

1) จดบันทึกปริมาณที่สูบมาจากคลองสาธารณะเป็น
ประจําทุกเดือน 

2) รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําใช้ในกระบวนการผลิต 
(แยกเป็นน้ําดิบ น้ําประปา และน้ํา RO) และ
จัดทํารายงานสรุปปริมาณการใช้น้ํารายเดือน 

- พื้นที่โรงงาน - บันทึกทุกวันและจัดทํารายงานทุกเดือน - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

 
 



เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-182- 

ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพน้ํา    
4.1  ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 

1) บีโอดี (BOD)  
2) ซีโอดี (COD) 
3) ทีดีเอส (TDS)  

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทิ้ง ( Inspection Pit)  
บ่อที่ 1 ติดตั้ง BOD/COD 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา ทิ้ง ( Inspection Pit)  
บ่อที่ 2 ติดตั้ง TDS Online 

- ท่อระบายน้ําทิ้งจากหม้อไอน้ําติดตั้ง TDS Checker 
 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

4.2  ตรวจวัดคุณภาพน้ําฝน (เก็บตัวอย่างกลางแจ้ง)    
1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
2) ซัลเฟต (SO4

2-) 
3) ไนเตรท (NO-

3) 
 

-  ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ 
1) วัดบ้านห่องยูง (A1) 
2) โรงพยาบาลอําเภอสําโรง (A2) 
3) วัดหนองเทา (A3) 
4) วัดบ้านบอน (A4) 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ําฝน จํานวน 2 ครั้ง/ปี 
(ในช่วงที่มีฝนตก) 
1)  เดือนมิถุนายน 
2)  เดือนสิงหาคม 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

4.3  ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน    
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
2) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 
3) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 
4) บีโอดี (BOD) 
5) ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 
6) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
7) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) 
8) ตะกั่ว (Pb) 
9) แคดเมียม (Cd) 
10) นิกเกิล (Ni) 
11) สารหนู (As) 
12) ทองแดง (Cu) 
13) แมงกานีส (Mn) 
14) สังกะสี (Zn) 

-  ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 7) 
1) SW1 : คลองร่องมะหรี่ บริเวณใกล้จุดสูบน้ํา

ของโครงการ 
2) SW2 : คลองร่องมะหรี่ ด้านท้ายน้ําห่างจากจุด

สูบน้ําของโครงการ 2.5 กิโลเมตร 
3) SW3 : คลองร่องยูง บริเวณใกล้จุดสูบน้ําของ

โครงการ 
4) SW4 : คลองร่องยูง ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบ

น้ําของโครงการ 0.35 กิโลเมตร 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงมกราคม-มิถุนายน ตัวแทน

ช่วงฤดูแล้ง  
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ตัวแทนช่วงฤดูฝน 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 ทรัพยากรชีวภาพ 
ปริมาณ ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ

แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 10) 
1) คลองร่องมะหรี่ ด้านเหนือน้ําห่างจากจุดสูบน้ํา

ของโครงการ 1.40 กิโลเมตร (Bio1) 
2) คลองร่องมะหรี่ ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบน้ํา

ของโครงการ 2.50 กิโลเมตร (Bio2) 
3) คลองร่องยูง ด้านเหนือน้ําห่างจากจุดสูบน้ําของ

โครงการ 0.40 กิโลเมตร (Bio3) 
4) คลองร่องยูง ด้านท้ายน้ําห่างจากจุดสูบน้ําของ

โครงการ 0.35 กิโลเมตร (Bio4) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงมกราคม-มิถุนายน ตัวแทน

ช่วงฤดูแล้ง  
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ตัวแทนช่วงฤดูฝน 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

5. คุณภาพดินและน้ําใต้ดิน    

5.1. คุณภาพดิน    

1) ความชื้น (Moisture) 
2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
3) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) 
4) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
5) สารหนู (As)  
6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd)  
7) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
8) ตะกั่ว (Pb)  
9) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn)  
10) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
11) สภาพการนําไฟฟ้า (Electro Conductivity, EC)
12) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 2 สถานี  
(รูปที่ 8) ดังนี้ 
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อ Holding Pond (S1)  
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเก็บเชื้อเพลิง (S2)  

- ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง  
1) ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  
2) ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก 0.3-2.0 เมตร 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน    
1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
2) ค่าทีดีเอส (TDS)  
3) คลอไรด์ (Cl)  
4) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
5) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)  
6) ไนเตรท (NO-

3) 
7) ซัลเฟต (SO4

2-) 
8) เหล็ก (Fe) 
9) แคดเมียม (Cd)  
10) ตะกั่ว (Pb)   
11) สารหนู (As) 
12) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
13) แมงกานีส (Mn)  
14) ปรอท (Hg)  
15) นิกเกิล (Ni)  

- ตรวจวัดน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 2 สถานี ดังนี้ 
(รูปที่ 11) 
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อ Holding Pond (UW1)  
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเก็บเชื้อเพลิง (UW2)  

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงมกราคม-มิถุนายน ตัวแทน

ช่วงฤดูแล้ง  
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ตัวแทนช่วงฤดูฝน 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

6.  การคมนาคมขนส่ง 
1) จดบันทึกจํานวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจํา

ทุกวันเพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้าน
การจราจรของโครงการ 

 
-  พื้นที่โรงงาน 

 
- ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ําต่อไป 

-  พื้นที่โรงงาน - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผลทุก
6 เดือน 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดการของเสีย    
7.1  รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจาก
การดําเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่
นําไป recycle หรือส่งไปกําจัด เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด 
การขนส่ง และการจัดการกากของเสียที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการเป็นรายเดือน อย่างต่อเนื่อง และแจ้งผล
การจัดส่งกากองเสียอันตรายไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

-  พื้นที่โรงงาน - รวบรวมปริมาณที่เกิดขึ้น บันทึกและจัดทํา
รายงานทุกเดือน 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

7.2  ตรวจวิเคราะห์เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
(1) ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
(3) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค่าการนําไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพเทสเซียม (total K2O) 
(9) สารหนู (As) 
(10) แคดเมียม (Cd) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Cu)  
(13) ตะกั่ว (Pb)  
(14) ปรอท (Hg)  
(15) นิกเกิล (Ni)  

 
- เถ้าจากการเผาไหม้ของโครงการ 

 

 
- ทุก 3 เดือน  

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
8.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

(Working Area) 
1) ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 

 

- ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้ 
1) บริเวณอาคารกองเก็บเชื้อเพลิง (TD1) 
2) บริเวณจุดเทเชื้อเพลิงลงสู่ Hopper (TD2) 

- ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง  
 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ 
(Respirable Dust) 

- ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี ดังนี้  
1) บริเวณอาคารกองเก็บเชื้อเพลิง (RD1) 
2) บริเวณจุดเทเชื้อเพลิงลงสู่ Hopper (RD2) 

- ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง  - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

8.2 ระดับเสียง    
1) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงใน

สถานที่ทํางาน โดยทําการตรวจวัดบริเวณที่มีความ
เสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง 
จํานวน 6 สถานี ดังนี้  
1) บริเวณอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (N1) 
2) บริเวณหม้อไอน้ําชุดที่ 1 (N2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ําชุดที่ 2 (N3) 
4) บริเวณ Combustion Fan (N4) 
5) บริเวณ Flue Gas Recirculation (N5) 
6) บริเวณ Air Compressor  (N6) 

- ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) ตรวจวัดค่ าระดับ เสียง ที่ลูกจ้ างได้ รับ เฉลี่ ย
ตลอด เวลาการทํ า งานในแต่ ละ วัน  ( Time 
Weighted Average-TWA) และระดับเสียงสะสม
ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดยการเก็บตัวอย่างที่ตัว
บุคคล (Personal Sampling) ตามปัจจัยเสี่ยง 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังจาก
พนักงานที่ทํางานบริเวณพื้นที่ 6 สถานี ดังนี้  
1) บริเวณอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (N1) 
2) บริเวณหม้อไอน้ําชุดที่ 1 (N2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ําชุดที่ 2 (N3) 
4) บริเวณ Combustion Fan (N4) 
5) บริเวณ Flue Gas Recirculation (N5) 
6) บริเวณ Air Compressor  (N6) 

- ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

3) จัดทํา Noise Contour Map 
 

- พื้นที่โครงการ - ภายหลังขยายกําลังการผลิตภายใน 6 เดือน 
และทบทวนทุก 3 ปี 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 ความร้อน 
- ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้  
1) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ําขนาด 

9.9 เมกะวัตต์ (W1) 
2) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ําขนาด 

12.5 เมกะวัตต์ (W2) 
3) บริเวณหม้อไอน้ําขนาด 63 ตัน/ชั่วโมง (W3) 
4) บริเวณหม้อไอน้ําขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง (W4) 

-  ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

8.4  สถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟ้าและการทํางาน  

   

1) สาเหตุ 
2) ลักษณะการเกิด 
3) จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ํา 
6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

(1) หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (2) หยุดงานเกิน 3 วัน 
(2) สูญเสียอวัยวะ (4) ทุพพลภาพ และ (5) ตาย 

- ภายในโครงการ - เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
และจัดทํารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

8.5 การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน    
1) จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิง

เบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวน
พนักงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท 

- ภายในพื้นที่โครงการ   
 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

2) จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ - ภายในพื้นที่โครงการ   
 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ตารางที ่5 (ต่อ) รา่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษทั ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
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9. เศรษฐกิจ-สังคม    
9.1  การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบ
พื้นที่โครงการ พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสํารวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction 
Index) ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงแผนที่การ
กระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาน
ประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และ
ชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่
อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน 
เป็นต้น 

- จัดทํารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

9.2  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร - จัดทํารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

10. การประชาสัมสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชน

ในพื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร - จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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11. สาธารณสุขและสุขภาพ    
11.1  การตรวจสุขภาพของพนักงาน 
 ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจ
เลือด ตรวจไขมันและน้ําตาลในเลือด ตรวจการทํางานของ
ตับ ตรวจการทํางานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และ
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางาน และพนักงานประจํา 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

11.2  ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
(1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการทํางาน

ของปอด 
(2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน 
(3) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและ

กายภาพจากการประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบกิจการตามดุลพินิจของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ 

- พนักงานส่วนผลิต / ตามความเสี่ยง - ปีละ 1 ครั้ง
 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

11.3  รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทุก 1 ปี 

- บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

11.5  รวบรวมข้อ มูลสถิ ติภาวการณ์ เจ็บป่ วยของ
ประชาชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
และศูนย์ บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเป็นประจําทุกปี - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 

12. ระบบป้องกันอัคคีภัย    
12.1   ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคภีัยภายในโครงการ - ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายกําหนด - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 

ซัพพลาย จํากัด 
12.2    ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ

ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 
- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง - บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย จํากัด 
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ผู้เห็นเหตุการณ์ 
หัวหน้ากะ 

(ผจก.ฝ่ายผลิต) 
ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ 

(เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 

ผู้อํานวยการ 
ภาวะฉุกเฉิน 

(ผู้จัดการโรงงาน) 

ทีมอพยพ 
(ผจก.ฝ่ายสํานักงาน) 

ผู้ประสานงาน 
หน่วยงานภายนอก/ทีมประชาสัมพันธ์ภาวะฉุกเฉิน 

(ผจก.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 

 

      

รูปที่ 2 แผนปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือกดสัญญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติ

หรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะ
ฉุกเฉินนั้นหากทําได้ ถ้าไม่สามารถดําเนินการ
ได้ให้ปิดกั้นพื้นที่และแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ 

หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ยกเลิกสัญญาณเตือนภัย 

เข้าสู่ปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคมุสถานะการเดินเครื่องให้เปน็ปกติ 
และปลอดภัย 

แจ้งพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ประกาศแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบทราบ 

แจ้งพนักงานหลังจากสถานการณ์ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

จัดตั้งจุดสั่งการภาวะฉุกเฉิน และแจ้ง
ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉินสั่งการทมีตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินปฎิบัติหน้าที่ 

ไมใช 

ใช

ประสานร้องขอความช่วยเหลือ 
จากบริษัทในเครือ 

 ควบคุมสถานการณ ์

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกู้ภัย 
เพื่อค้นหาผู้สูญหาย (ถ้ามี) 

ฟื้นฟูและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคมุได้ 

ฝ่ายบุคคลประกาศพร้อม 

กดสัญญาญเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

แจ้งให้ผู้อพยพรอที่จุดรวมพลจนกว่า 
จะได้รับการยืนยันจากผู้อํานวยการ 
ภาวะฉุกเฉินว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ 

ภาวะปกติแล้ว 

แจ้งผู้อพยพรอฟังประกาศ และให้การ
สนับสนุนหากมีการร้องขอตามความจําเป็น 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานภายนอก  

ไม่ใช ่ (ยอดไม่ครบ)

ใช (ยอดครบ) 

บันทึกสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแกไ้ข 

เพื่อไม่ให้เกิดซ้ํา 

รายงานผลให้ 

ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉินทราบ 

ควบคุมสถานการณ์ 
ควบคมุได้ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เข้าสู่ปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคมุไม่ได้

1. แจ้งทีมประชาสัมพันธ์ภาวะฉุกเฉิน  
2.จัดตั้งห้องบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 

ตามคู่มือการสื่อสาร 
3. ควบคมุสั่งการระงับเหตุ ประเมินผล

สถานการณ์และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเป็นระยะ 

เข้าสู่ปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินระดับที่ 3 

ควบคมุไม่ได้

สอบสวน/วเิคราะห์สาเหต ุ

จัดทํารายงานชี้แจงความเสียหาย 

 

หน่วยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อําเภอ  
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง เช่น 

อําเภอใกล้เคียง เป็นต้นต้น

ผอ.ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 

(นายอําเภอสําโรง) 

ผู้ว่าราชการจังหวดัอุบลราชธาน ี
โทร  0 4534 4664 

หน่วยงานดับเพลิงจังหวัดอุบลราชธานี 
โทร 199, 0 4524 5500

ควบคมุสถานการณ ์

สามารถควบคุมได้ 

 
การอพยพเรียบร้อยหรือไม่

 สถานีตํารวจ 

1. สถานีตํารวจภูธรอําเภอสําโรง          โทร. 0 4530 3083 

2. สถานีตํารวจภูธรอําเภอวารินชําราบ    โทร. 0 4532 1215 

 สถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลสําโรง             โทร 0 4530 3102 

2. โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์                     โทร. 0 4532 1173 

 หน่วยงานดับเพลิง 
1. สถานีดับเพลิงอบต.บอน  โทร. 0 4525 2718 
2. สถานีดับเพลิงทต.สําโรง  โทร. 0 4530 3099

3. สถานีดับเพลิงอําเภอวารินชําราบ  โทร. 0 4524 6060
4. องค์การบริหารส่วนตําบลบอน 

5. เทศบาลตําบลสําโรง 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็น

 โทร. 0 4525 2718
 โทร. 0 4530 3122 

 โทร. 0 4521 2834 
 

แจ้งรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด 
ให้ทีมสนับสนุนทราบ 

ผู้นําทางทําการอพยพพนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่จุดรวมพล 

พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อ 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน
 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วดําเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เก่ียวข้อง ภายใน 1 วัน 

เพ่ือดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปช้ีแจงการดาํเนินการแก้ไขพรอ้มแจ้งกลบั 
ผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานักงาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  

    ฝ่ายส่ิงแวดล้อม/CSR 
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-3190000, 

089-9461665 

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

-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพ่ือดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลดําเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหากําหนดมาตรการเร่งด่วน
ภายใน 1-2 วันทําการ 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปญัหา
ไม่ได้ในระยะส้ัน ให้ดําเนินการแจง้ให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ทราบทุก 7 วัน 

จนกวา่จะดาํเนินการแก้ไขแลว้เสร็จ 

บันทึกและจดัเก็บข้อร้องเรียนและ 
วิธีการแก้ไขข้อรอ้งเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แจ้งผล/นําเสนอการแก้ไข 

ปัญหาในการประชุม 
แจ้งผล 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 

แก้ไขเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา  
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รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 
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รูปที่ 9 แผนทีส่ํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดน้ําใต้ดิน 
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  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล์ 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด 
1. คุณอรรถพล เจตินัย 
 (ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
2. คุณวิมลมาศ วังสาลุน 
 (เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์) 

 

73 หมู่ 8 ตําบลบอน  
อําเภอสําโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท์  :  089 9461665 
 
โทรศัพท์  :  089 2831764 

attaponqa@gmail.com 
 
wimonmasqa@gmail.com 

บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
1. คุณกนกพล มหันต์ 
 (ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
2. คุณณัฐธิดา จันทรมนตรี 
 (ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม) 

 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์  :  02-373-7799      
              ต่อ 3110 
โทรศัพท์  :  02-373-7799     
               ต่อ 3302 
โทรสาร  :  02-373-7979  

kanokphon.m@tet1995.com  
 
nattida.c@tet1995.com  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




