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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
ต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล 

บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด อยู่ในกลุ่มบริษั ท 
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 2 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งน า
ชานอ้อยที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานน้ าตาลและใบอ้อยจากเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยมาผลิตไอน้ า
และไฟฟ้าเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ซึ่งเริ่มเปดดด าเนินการ
โรงงานผลิตน้ าตาลทรายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ 3-11(3)-1/15 บร ความเป็นมา
ของโรงงานและการอนุญาตประกอบกิจการมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ปี พ.ศ. 2506 เริ่มก่อตั้งในนามบริษัท โรงงานน้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ ากัด เพ่ือประกอบ
ธุรกิจโรงงานผลิตน้ าตาลทรายแดง มีก าลังการผลิตที่ได้รับอนุญาตเท่ากับ 3,003 ตันต่อวัน  

2)  ปี พ.ศ. 2529 บริษัท โรงงานน้ าตาลสหไทยรุ่งเรือง (2506) จ ากัด ได้เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและเปลี่ยน
ชื่อเป็นบริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว  

3)  ปี พ.ศ. 2541 ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานโดยเพ่ิมก าลังแรงม้าของหม้อไอน้ า จ านวน 3 เครื่อง 
92,620 แรงม้า (หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และขนาด 
120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) โดยไม่เพ่ิมก าลังการผลิต  

4)  ปี พ.ศ. 2546 ได้รับอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (อ้างถึงหนังสือ  
ที่ พน0504/1160-02) ซึ่งอนุญาตให้ผลิตพลังงานเพ่ือประกอบกิจการผลิตน้ าตาลทราย โดยมีเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 12,500 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 10 เมกะวัตต์) และ ขนาด 3,125 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 
2.5 เมกะวัตต์) รวม 2 เครื่อง โดยอนุญาตถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2550 รวมทั้งได้รับอนุญาตให้เพ่ิมประเภท  
การประกอบกิจการผลิต และจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าตามประเภทหรือชนิดโรงงาน ล าดับที่ 88 โดยไม่ต้องเพ่ิม
เครื่องจักรไปจากเดิมท่ีได้รับอนุญาต  

5)  ปี พ.ศ. 2546 ได้ก่อตั้งบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยในเครือ 
บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือด าเนินกิจการซื้อขายน้ าตาล  

6)  ปี พ.ศ. 2552 บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ตามระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551 

7)  ปี พ.ศ. 2553 บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BRR) ได้โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ 
บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด (BSF) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาล
ทรายขาว 
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8)  ปี พ.ศ. 2553 อ้างถึงหนังสือ ที่ สกพ 5502/0926 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง ขอให้จัดส่ง
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนและมาตรการปรับปรุงค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานของบริษัท โดยได้ข้อสรุปว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 88 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 
จึงจัดเป็นโรงไฟฟ้าเก่า ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
ซึ่งก าหนดเกณฑ์การควบคุมค่าฝุ่นละอองไว้ไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และบริษัทยังเข้าข่ายต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังนั้นนับจากวันที่ สกพ. มีหนังสือแจ้งให้ทราบ  
ให้บริษัทจัดท ารายงาน EIA ประเภทโครงการโรงไฟฟ้า เสนอต่อ คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 1 ปี 
และให้ยื่นรายงาน EIA ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วต่อ สกพ. ภายใน 2 ปี 
พร้อมทั้งให้บริษัทเสนอแผนการด าเนินงานและมาตรการปรับปรุงปริมาณของสารเจือปนในอากาศให้สามารถ
ควบคุมค่าฝุ่นละอองไว้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภายในระยะเวลา 4 ปี (นับตั้งแต่วันที่บริษัท
ได้รับใบอนุญาตจาก กกพ.) เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป  

9)  ปี พ.ศ. 2554 อ้างถึงหนังสือ ที่ สกพ. 5502/2623 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอทราบ
สถานะการจัดท าและยื่นขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ให้บริษัทจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประเภทโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนและส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใน 1 ปี 
นับจากวันที่ สกพ. มีหนังสือแจ้งให้ทราบ (อ้างถึงหนังสือที่ สกพ 5502/0926 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553) 
สกพ. จึงขอให้บริษัท แจ้งสถานะการจัดท าและยื่นขอความเห็นชอบรายงาน  EIA เพ่ือ สกพ. จะได้สรุปการ
ด าเนินงานและเสนอต่อ กกพ. ต่อไป  

10)  ปี พ.ศ. 2555 อ้างถึงหนังสือ ที่ บร.039/2555 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง รายงานความ
คืบหน้าการจัดท า EIA เพ่ือประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า โดย บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
ได้มอบหมายให้ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งมีแผนงานที่จะส่งรายงานฯ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ กระบวนการศึกษาไม่แล้วเสร็จและไม่ได้
จัดส่งรายงานฯ เข้าส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

11) ปี พ.ศ. 2556 อ้างถึงหนังสือ ที่ สกพ 5502/5729 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอทราบ
สถานะการจัดท าและยื่นขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามหนังสือที่ สกพ 5502/0926 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 ได้แจ้งมติ
จาก กกพ. ให้บริษัทจัดท ารายงาน EIA และส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ กกพ. มีหนังสือแจ้งให้ทราบ และตามหนังสือที่ สกพ. 5502/2623  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ได้ขอให้บริษัทแจ้งสถานะการจัดท ารายงานและยื่นขอความเห็นชอบรายงาน EIA 
ตามมติดังกล่าว ครั้งที่ 1 ขณะนี้ได้พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่
วันที่แจ้งมติ กกพ. บริษัทยังไม่ได้ด าเนินการตามมติ ส านักงาน กกพ. จึงขอทราบสถานะการจัดท าและยื่นขอ
ความเห็นชอบรายงาน EIA พร้อมเหตุผล เพื่อส านักงาน กกพ. จะได้สรุปผลการด าเนินงานและเสนอต่อ กกพ. 
ต่อไป  
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ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ ของ บริษัท น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด อยู่ระหว่างรอข้อมูลที่จะเพ่ิมเติม เพ่ือน าไป
ปรับปรุงรายงานให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตใหม่และเมื่อโรงงานปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงจะด าเนินการ  
ส่งรายงาน EIA เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (อ้างถึงหนังสือที่BRR.007/2556  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556)  

12)  ปี พ.ศ. 2557 อ้างถึงหนังสือ ที่ สกพ 5502/11404 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง ติดตาม
เอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน แจ้งขอให้บริษัทชี้แจงสถานะและเหตุแห่งการล่าช้าของการจัดท ารายงาน EIA พร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ ที่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ กกพ. เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว  

ทั้งนี้ บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท า EIA ตามมติของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน โดยได้ลงพ้ืนที่ รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ าผิวดิน  
การคมนาคม การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย ด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย ตลอดจนผลกระทบ
ต่าง ๆ และประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว 2 ครั้ง และเนื่องจากโครงการก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงเครื่องจักร จึงส่งผลท าให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบรายงานฯ ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นโครงการจึง 
ขออนุญาตเลื่อนก าหนดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกไป โดยเมื่อโครงการเสร็จสิ้นการ
ปรับปรุงเครื่องจักรแล้ว จะด าเนินการส่งรายงานทันที (อ้างถึงหนังสือที่ BSF.017/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2558)   

13)  ปี พ.ศ. 2558 บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ได้ยื่นขอขยายก าลังการผลิตใหม่ เนื่องจากการ
ได้รับอนุญาตให้เพ่ิมก าลังการผลิตจาก 12,000 เป็น 17,000 ตันอ้อยต่อวัน ตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่ อก 0609/3253 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) 
ออกหนังสือรับรอง ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีสิทธิขยายก าลังการผลิตโรงงานน้ าตาล จากก าลัง
การผลิต 12,000 ตันอ้อย/วัน เป็น 23,000 ตันอ้อย/วัน (อ้างถึงหนังสือท่ี อก 0609/3280 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2558) โดยการด าเนินการปัจจุบัน โรงงานผลิตน้ าตาลได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเพ่ือเป็นวัตถุดิบป้อนเ  
ข้าสู่กระบวนการผลิต จากข้อมูลรายงานการผลิตอ้อยและน้ าตาลทรายฉบับปดดหีบ ส านักบริหารอ้อยและ
น้ าตาลทราย (http://www.ocsb.go.th/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562) และข้อมูลปีการผลิต 2561/62 
ซึ่งเป็นข้อมูลการผลิตปีล่าสุด พบว่า ในปีการผลิต 58/59 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเฉลี่ย 16,354 ตันอ้อย/วัน  
ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ได้รับอนุญาต คือ 12,000 ตันอ้อย/วัน ส่งผลให้โครงการต้องติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ าเพ่ิม 1 ชุด (ขนาด 4 เมกะวัตต์) ในปี พ.ศ. 2559 โดยไม่ได้รับอนุญาต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปริมาณความต้องการใช้ไอน้ าและไฟฟ้าของโรงงานผลิตน้ าตาล 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าชีวมวลติดตั้งหม้อไอน้ า 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด ขนาด 60  
ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และ ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า 
3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 
1 ชุด) แต่เนื่องจากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้ผลิตพลังงาน
ควบคุมโดยให้ผลิตพลังงานเพื่อประกอบกิจการผลิตน้ าตาลทราย ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1)  เครื่องจักรตามใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม คือ ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ าหมายเลข 89292 
ใช้กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมายเลข M903330 ขนาด 12,500 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 10 เมกะวัตต์) 
หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38  

 

http://www.ocsb.go.th/%20เข้าถึง
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2)  เครื่องจักรตามใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม คือ ชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอน้ าหมายเลข 69183 
ใช้กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมายเลข M573018 ขนาด 3,125 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์) 
หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38 

ดังนั้นโครงการจึงส ารองการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าขนาด 4 เมกะวัตต์ ท าให้มีก าลัง
การผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับอนุญาตจาก 12.5 เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นเป็น 16.5 เมกะวัตต์ แต่ก าลัง 
การผลิตสุทธิสูงสุดที่สามารถผลิตได้เท่ากับ 11 เมกะวัตต์ 

ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด  
มีแผนจะเพ่ิมก าลังการผลิต โดยจะมีการใช้งานหม้อไอน้ า จ านวน 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด, 
ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และ ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) และมีการใช้งานเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าเพ่ิมจาก 2 ชุด เป็น 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ 
จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด) โดยไม่มีการติดตั้งหม้อไอน้ าหรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ าเพ่ิมเติม ท าให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 16.5 เมกะวัตต์ แต่ก าลังการผลิตสุทธิสูงสุดที่
สามารถผลิตได้เพ่ิมข้ึนจาก 11 เมกะวัตต์ เป็น 14.5 เมกะวัตต์  

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โครงการต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่  
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้ก าหนดให้กิจการหรือการด าเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกประเภท  
ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ 
พิจารณา โดยบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
(บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าเสนอต่อ สผ. ต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์การจัดท ารายงาน 

 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท ารายงาน ดังนี้ 

 1)  เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด าเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียดต่างๆ 
ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเปรียบเทียบ
ปัจจุบันและหลังเพิ่มก าลังการผลิต  

 2)  เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงในด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งชี้
ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
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 3)  จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

 4)  เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของโครงการปัจจุบันและภายหลังเพ่ิมก าลัง
การผลิตต่อพ้ืนที่ศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดเพ่ือให้การปฏิบัติตามมาตรการเป็นแผนที่สามารถป้องกันและลดปัญหาได้ทั้ง
พ้ืนที่ภายหลังการเพ่ิมก าลังการผลิต 

5)  เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ตั้งโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของ บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ตั้งอยู่เลขที่ 237 
หมู่ 2 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนการผลิตของโรงงาน
น้ าตาล โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 665.21 ไร่ แบ่งพ้ืนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานน้ าตาล 631.48 ไร่ และ
พ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 33.73 ไร่ พ้ืนที่ของโครงการมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังรูปที่ 
2.1-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ จรดพ้ืนที่โรงงานน้ าตาล ถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์และถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(ปลูกอ้อยและนาข้าว) 

ทิศใต ้ จรดพื้นที่โรงงานน้ าตาล ถัดไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกอ้อย ยางพารา และนาข้าว) 

ทิศตะวันตก จรดพ้ืนที่โรงงานน้ าตาล ถัดไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์และพ้ืนที่เกษตรกรรม  
(ปลูกอ้อย ยางพารา และนาข้าว)  

ทิศตะวันออก จรดพ้ืนที่โรงงานน้ าตาล ถัดไปเป็นพ้ืนที่วัดสาวเอ้และชุมชนบ้านสาวเอ้ รวมถึงพ้ืนที่
เกษตรกรรม (ปลูกอ้อย) 
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รูปที่ 2.1-1 รูปที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 

 เนื่องจากพ้ืนที่โรงไฟฟ้ามีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตน้ าตาล รวมทั้งตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่
โรงงานน้ าตาล โดยมีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้า 33.73 ไร่ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
โครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2-1 รูปที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-2 

ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ   

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ปัจจุบนั หลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

ไร่ ตารางเมตร ร้อยละ ไร่ ตารางเมตร ร้อยละ 
1. อาคารหม้อไอน้ า 5.31 8,496 15.74 5.31 8,496 15.74 
2. ลานกองชานอ้อย 1 16.06 25,696 47.62 16.06 25,696 47.62 
3. ลานกองชานอ้อย 2 1.75 2,800 5.19 1.75 2,800 5.19 
4. พื้นที่กองใบอ้อย 0.75 1,200 2.22 0.75 1,200 2.22 
5. อาคารเก็บชานอ้อย 1.73 2,768 5.13 1.73 2,768 5.13 
6. อาคารโรงไฟฟ้า 0.60 960 1.78 0.60 960 1.78 
7. พ้ืนท่ี Cooling tower 0.04 64 0.12 0.04 64 0.12 
8. แนวตาข่ายชะลอลม 1.69 2,704 5.01 1.69 2,704 5.01 
9. พ้ืนท่ีสีเขียว 1.03 1,648 3.05 1.84 2,944 5.46 
10. พ้ืนท่ีว่างและอื่น ๆ 4.77 7,632 14.14 3.96 6,336 11.73 

รวมพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 33.73 53,968 100 33.73 53,968 100 
ที่มา :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาลในภาพรวม 
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รูปที่ 2.2-2 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงไฟฟ้าในโรงงานน้ าตาล 
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2.3 เครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต 

1) เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตไอน้ าและไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ปัจจุบันโรงไฟฟ้าชีวมวลติดตั้งหม้อไอน้ า 3 ชุด (ขนาด 
40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และ ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) 
และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ านวน  
1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด) แต่เนื่องจากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน อนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมโดยให้ผลิตพลังงานเพ่ือประกอบกิจการผลิตน้ าตาลทราย  
ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

(1)  เครื่องจักรตามใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม คือ ชุดที่ 1 เครื่องกังหันไอน้ าหมายเลข 
89292 ใช้กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมายเลข M903330 ขนาด 12,500 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 10  
เมกะวัตต์) หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38  

(2)  เครื่องจักรตามใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม คือ ชุดที่ 2 เครื่องกังหันไอน้ าหมายเลข 
69183 ใช้กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมายเลข M573018 ขนาด 3,125 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์) 
หมายเลขทะเบียน 33-311-012-38 

ดังนั้นโครงการจึงส ารองการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าขนาด 4 เมกะวัตต์ ท าให้มี
ก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับอนุญาตจาก 12.5 เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นเป็น 16.5 เมกะวัตต์  
แต่ก าลังการผลิตสุทธิสูงสุดที่สามารถผลิตได้เท่ากับ 11 เมกะวัตต์ 

ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 
จ ากัด มีแผนจะเพ่ิมก าลังการผลิต โดยจะมีการใช้งานหม้อไอน้ า จ านวน 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 
1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) และมีการใช้งาน 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าเพ่ิมจาก 2 ชุด เป็น 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ขนาด  
4 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด) โดยไม่มีการติดตั้งหม้อไอน้ าหรือ  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าเพ่ิมเติม ท าให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 16.5 เมกะวัตต์ แต่ก าลัง 
การผลิตสุทธิสูงสุดที่สามารถผลิตได้เพ่ิมข้ึนจาก 11 เมกะวัตต์ เป็น 14.5 เมกะวัตต์ สรุปได้ดังตารางท่ี 2.3-1  



-11- 

ตารางท่ี 2.3-1 อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ 
อุปกรณ์/เคร่ืองจักร ปัจจุบนั ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

1. หม้อไอน้ าและระบบบ าบัด 
    มลพิษอากาศ 

จ านวน 3 ชุด 
ชุดที ่1 หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ช่ัวโมง 

และ Multi-Cyclone  
ชุดที่ 2 หม้อไอน้ าขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง  

Multi-Cyclone และ ESP 
ชุดที่ 3 หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง  

Multi-Cyclone และ ESP 

 จ านวน 3 ชุด 
ชุดที่ 1 หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ช่ัวโมง 

Multi-Cyclone และ ESP1/ 
ชุดที่ 2 หม้อไอน้ าขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง  

Multi-Cyclone และ ESP 
ชุดที่ 3 หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง  

Multi-Cyclone และ ESP 
2. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ 
   กังหันไอน้ า  

จ านวน 3 ชุด 
ชุดที่ 1 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์  
ชุดที่ 2 ขนาด 4 เมกะวัตต์1/ (ส ารองใช้งาน) 
ชุดที่ 3 ขนาด 10 เมกะวัตต์  

จ านวน 3 ชุด 
ชุดที่ 1 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์  
ชุดที่ 2 ขนาด 4 เมกะวัตต์1/ 

ชุดที่ 3 ขนาด 10 เมกะวัตต์   
3. หอหล่อเย็น จ านวน 4 ชุด 

ชุดที่ 1 ขนาด 2,430 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดที่ 2 ขนาด 3,240 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดที่ 3 ขนาด 3,240 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดที่ 4 ขนาด 3,240 ตัน/ช่ัวโมง 

จ านวน 4 ชุด 
ชุดที่ 1 ขนาด 2,430 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดที่ 2 ขนาด 3,240 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดที่ 3 ขนาด 3,240 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดที่ 4 ขนาด 3,240 ตัน/ช่ัวโมง 

4. หม้อแปลงไฟ จ านวน 8 ชุด 
ขนาด 1,250 kVA จ านวน 1 ชุด 
ขนาด 2,000 kVA จ านวน 7 ชุด 

จ านวน 9 ชุด 
ขนาด 1,250 kVA จ านวน 1 ชุด 
ขนาด 2,000 kVA จ านวน 8 ชุด 

5. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า จ านวน 5 ชุด 
ชุดที่ 1 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  
ชุดที่ 2 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  
ชุดที่ 3 ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. 
ชุดที่ 4 ขนาด 40-45 ลบ.ม./ชม.  
ชุดที่ 5 ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 

จ านวน 5 ชุด 
ชุดที่ 1 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  
ชุดที่ 2 ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  
ชุดที่ 3 ขนาด 30 ลบ.ม./ชม. 
ชุดที่ 4 ขนาด 40-45 ลบ.ม./ชม.  
ชุดที่ 5 ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 

6. ถัง Deaerator ขนาด 125 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด ขนาด 125 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 
7. ถังเก็บน้ า Condensate จ านวน 3 ชุด  

ขนาด 2,000 ลบ.ม. จ านวน 2 ชุด 
ขนาด 4,000 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 

จ านวน 3 ชุด  
ขนาด 2,000 ลบ.ม. จ านวน 2 ชุด 
ขนาด 4,000 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 

8. เชื้อเพลิง   
8.1 ปริมาณการใช้ชานอ้อย ประมาณ 2,091.6 ตัน/วัน ประมาณ 2,091.6 ตัน/วัน 
8.2 ปริมาณการใช้ใบอ้อย ประมาณ 410.64 ตัน/วัน ประมาณ 410.64 ตัน/วัน 

หมายเหตุ :  1/ ติดต้ังก่อนได้รับอนุญาตซ่ึงในครั้งนี้ไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันโครงการด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร 
ในส่วนเพิ่มก าลังการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ที่มา :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 
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2) กระบวนการผลิตไอน้ าและไฟฟ้า 

 รูปแบบแผนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด จะด าเนินการเดินระบบในช่วงหีบอ้อยเท่านั้น ส่วนช่วงละลายน้ าตาลจะรับไอน้ าและ
ไฟฟ้าจากบริษัทในเครือฯ การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) 
แบบกังหันไอน้ า หลักการท างานของกังหันไอน้ า ใช้หลักการขยายตัวของไอน้ าที่มีความดันและอุณหภูมิสูง  ๆ 
ผ่านกังหันไอน้ าที่มีต่อแกนร่วมกับแกนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2.3-1 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1) การล าเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ า  

โครงการมีการใช้ชานอ้อยและใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีใช้
เชื้อเพลิงชานอ้อยร้อยละ 100 และกรณีใช้เชื้อเพลิงชานอ้อยร้อยละ 90 และใบอ้อยร้อยละ 10 

(1)  กรณี ใช้ชานอ้อยร้อยละ 100 เป็นเชื้อเพลิง (ใช้เฉพาะหม้อไอน้ าขนาด 120  
ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) ชานอ้อยจะถูกล าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ าโดยตรงด้วยระบบสายพาน
ล าเลียง (Belt Conveyer) ในกรณีที่มีปริมาณชานอ้อยมากเกินความต้องการใช้งานส าหรับหม้อไอน้ าจะ
ล าเลียงไปเก็บไว้ที่ลานกองชานอ้อยต่อไป โดยใช้ระบบสายพานล าเลียงแบบปดดคลุม  

(2)  กรณีใช้ชานอ้อยร้อยละ 90 ใบอ้อยร้อยละ 10 เป็นเชื้อเพลิง (ใช้ในหม้อไอน้ าขนาด 
40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) ใบอ้อยที่ถูกขนส่งเข้าสู่โรงงานด้วย
รถบรรทุกมีลักษณะเป็นม้วน เมื่อรถบรรทุกผ่านเครื่องชั่งน้ าหนักแล้ว จะน าม้วนใบอ้อยลงบริเวณพ้ืนที่ 
สับใบอ้อย ก่อนใช้รถคีบ คีบใบอ้อยใส่ด้านบนของเครื่องสับใบอ้อย เพ่ือให้มีขนาดเล็กลง ก่อนล าเลียงไปผสม
กับชานอ้อยที่สัดส่วน 90:10 (ใช้ชานอ้อยร้อยละ 90 และใบอ้อยร้อยละ 10 โดยค านวณที่สัดส่วนของพลังงาน
ความร้อนของเชื้อเพลิง) จากนั้นจึงล าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ า 

 2.2) กระบวนการผลิตไอน้ า  

  การเริ่มเดินเครื่องจะจุดเตาในห้องเผาไหม้จากช่องจุดเชื้อเพลิง จากนั้นจะท าการเปดด  
พัดลมดูดอากาศเข้าสู่เตาและเปดดพัดลมระบายอากาศเสียออกตามล าดับ แล้วจึงป้อนเชื้อเพลิงให้มีปริมาณ
สมดุลกับปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไป 

(1) ระบบการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ อุปกรณ์ในการเผาไหม้แบบตะกรับ (stoker)  
มีลักษณะเป็นตะกรับเหล็กทนไฟที่หล่อขึ้นมาให้มีช่องว่างจ านวนมากเพ่ือให้อากาศส าหรับการเผาไหม้ไหลผ่าน
พ้ืนที่รองรับเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงจะเริ่มเผาไหม้ระหว่างที่ เชื้อเพลิงลอยอยู่ในห้องเผาไหม้ ซึ่งถูกป้อนโดยลม
และเผาไหม้ต่อจนสมบูรณ์  

 ทั้งนี้ ในกระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิและอากาศส่วนเกินตามค่าการ
ออกแบบ โดยในระหว่างการเผาไหม้มีการพ่นอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทางช่องอัดอากาศด้านล่างโดยใช้พัดลม
หลัก (Force Draft Fan) ท าหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่าน Air Heater ที่อยู่ในช่องอากาศเสีย
เพ่ืออุ่นอากาศให้ร้อน อากาศนี้จะถูกอัดผ่านช่องอัดอากาศด้วยปริมาณเกินความต้องการในการเผาไหม้ 
(Excess Air) ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้วยังเป็นการหล่อเย็นตะกรับเพ่ือไม่ให้หลอมละลาย ขณะเดียวกัน
ยังเป็นการเพิ่มอุณภูมิอากาศท าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ให้ดีขึ้นด้วย เรียกว่า อากาศปฐมภูมิ นอกจากนี้ 
ยังมีอากาศอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า อากาศทุติยภูมิ ซึ่งปล่อยเข้าเหนือตะกรับ (Overfire Air) ภายในห้องเผาไหม้
เพ่ือเพ่ิมอากาศให้มากพอ (Excess Air) ส าหรับเผาไหม้สารอินทรีย์ที่คงเหลือจากการเผาไหม้แผงตะกรับและ
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ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของส่วนระเหยและคาร์บอนคงที่ ท าให้เกิดการ
เผาไหม้อย่างสมบูรณ์และลอยตัวขึ้นสูงในห้องเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง 

    ส าหรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ มี 2 ประเภท ได้แก่ เถ้าหนัก (Bottom Ash) ซึ่งแยก
ได้ที่บริเวณใต้ตะกรับเตาเผาของหม้อไอน้ า และเถ้าเบา (Fly Ash) ซึ่งแยกได้จากระบบบ าบัดมลพิษอากาศ 
โครงการมีวิธีการจัดการเถ้า ดังนี้ 

(1.1) เถ้าหนัก (Bottom Ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นจะ
ตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ า จะถูกล าเลียงผ่านทางสายพานล าเลียงเถ้า (Ash Conveyer) ที่มีน้ าอยู่ 
(ส าหรับการป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในหม้อไอน้ า  ท าให้เถ้ามีลักษณะกึ่งเปียก ไม่เกิดการ 
ฟุ้งกระจาย) และถูกล าเลียงออกมาลงไปยังสายพานซึ่งเป็นระบบปดด ท าหน้าที่รวมเถ้าทั้งหมดไปยังไซโล 
เก็บเถ้าเพ่ือรอการขนย้าย 

(1.2) เถ้าเบา (Fly Ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ า ซึ่งถูกดักจับด้วยเครื่อง
ดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclones) และเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) จะถูกล าเลียง โดย 
ชุดสะพานล าเลียงแบบโซ่ลากมีลูกคราด ซึ่งจะเป็นระบบปดด และมีการสเปรย์น้ าภายในสายพาน ให้เถ้า 
มีลักษณะกึ่งเปียก ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย จากนั้นล าเลียงออกมาลงไปยังสายพานซึ่งเป็นระบบปดด ท าหน้าที่รวม
เถ้าท้ังหมดไปยังไซโลเก็บเถ้าเพ่ือรอการขนย้าย 

 (2)  ระบบผลิตไอน้ า หม้อไอน้ าของโรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นท่อน้ า ซึ่งอาศัยการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน้ าภายในท่อกับก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ ซึ่งอยู่ภายนอกท่อ โดยกระบวนการเผาไหม้ไอน้ า
เริ่มต้นจากการป้อนน้ าผ่าน Deaerator เข้าสู่ Boiler เพ่ืออุ่นน้ าให้ร้อนขึ้นแล้วส่งไปยัง Steam Drum เพ่ือแยก
น้ าออกจาก Saturated Steam ส่วนที่เป็นน้ าจะถูกส่งไปยังผนังท่อ ซึ่งเป็นท่อรอบเตาที่มีการถ่ายเทความ
ร้อนกับก๊าซร้อนจากห้องเผาไหม้ ท าให้น้ ากลายเป็นไอน้ าแรงดันปานกลาง ซึ่งจะถูกส่งขับเคลื่อนกังหันไอน้ า 
และส่งไอน้ าแรงดันต่ าไปยังโรงงานน้ าตาลเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป 

 (3)  การผลิตไฟฟ้า ไอน้ าความดันปานกลางที่ได้จากหม้อไอน้ าจะถูกส่งมายังกังหันไอน้ า 
(Steam turbine) ซึ่งปัจจุบันด าเนินการผลิตจ านวน 2 ชุด ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า ขนาด 2.5  
เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต ไอน้ าจะถูกส่งมาที่
กังหันไอน้ า (Steam turbine) เพ่ิมอีก 1 ชุด (รวมเป็น 3 ชุด) ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า ขนาด 2.5 
เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด จากนั้นไอน้ า 
จะผ่านกังหันจะท าให้กังหันหมุนปั่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) เพ่ือผลิตเป็นไฟฟ้าต่อไป 
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2.4 เชื้อเพลิง 

 แหล่งพลังงานในการผลิตไอน้ าและไฟฟ้า คือ ชานอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาล 
และใบอ้อยจากพ้ืนที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อย ทั้งนี้เมื่อกระบวนการผลิตน้ าตาลเดินระบบเต็มก าลังการผลิต
จะมีความต้องการอ้อยเป็นวัตถุดิบ จาก 20,500 ตัน(อ้อย)/วัน เพ่ิมเป็น 23,000 ตัน(อ้อย)/วัน เมื่อผ่าน
กระบวนการหีบอ้อยแล้วจะได้ชานอ้อยเป็นผลิตผลพลอยประมาณ 5,740 ตัน/วัน เพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 
6,440 ตัน/วัน (เพ่ิมข้ึน 700 ตัน/วัน)  

 โครงการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าในช่วงหีบอ้อยเท่านั้น ปัจจุบันมีการใช้ชานอ้อย
ประมาณ 2,091 ตัน/วัน และใช้ใบอ้อยประมาณ 905 ตัน/วัน (ใช้ชานอ้อยร้อยละ 90 และใบอ้อยร้อยละ 10 
โดยค านวณที่สัดส่วนของพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิง) ซึ่งภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตปริมาณการใช้ 
ชานอ้อยและใบอ้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งโครงการได้ท าการขายชานอ้อยให้บริษัทฯ ในเครือใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ าและไฟฟ้า ซึ่งด าเนินการจัดส่งชานอ้อยให้บริษัทในเครือฯ ในช่วงหีบอ้อยเท่านั้น 
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2.4-1 และตารางท่ี 2.4-2 

 ชานอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาลมีปริมาณเพียงพอต่อการด าเนินการผลิตไฟฟ้าของ
โครงการ และการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ในเครือ ส าหรับชานอ้อยที่เหลือใช้จะถูกเก็บส ารองไว้ที่ลาน/อาคาร
กองชานอ้อยของโครงการ ซึ่งชานอ้อยที่เหลือส่วนหนึ่งถูกส ารองไว้ใช้ในกรณีที่ผลผลิตอ้อยจากชาวไร่ขาด
แคลนในบางช่วงท าให้ปริมาณชานอ้อยและใบอ้อยในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าและส ารองไว้ใช้ 
ในการ start up ระบบผลิตไอน้ าและไฟฟ้าในปีต่อไป ส าหรับระยะเวลาการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใน  
แต่ละปีมีความสอดคล้องกับปริมาณชานอ้อยที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตน้ าตาลและใบอ้อยจากเขตส่งเสริม
การปลูกอ้อย 

 

 

 

รูปที่ 2.3-1 ผังกระบวนการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าของโครงการ   
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ตารางท่ี 2.4-1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 

รายละเอียด 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

ปัจจุบัน (ตัน/วัน) 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต  

(ตัน/วัน) 
ชานออ้ย ใบอ้อย ชานออ้ย ใบอ้อย 

ช่วงหีบออ้ย 
1. บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด 

1.1 หม้อไอน้ า ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง 353.28 169.20 353.28 169.20 
1.2 หม้อไอน้ า ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง 504.72 241.68 504.72 241.68 
1.3 หม้อไอน้ า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง 1,233.60 - 1,233.60 - 

รวมการใช้เชื้อเพลิงของโครงการ (ตัน/วัน) 2,091.6 410.88 2,091.6 410.88 
2. บริษัทฯ ในเครือของบริษัท น้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากดั 

2.1 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด 527.76 252.48 527.76 252.48 
2.2 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ ากัด 660.72 316.32 660.72 316.32 
2.3 บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จ ากัด 702.96 336.48 702.96 336.48 
รวมการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ในเครือ (ตัน/วนั) 1,891.44 905.28 1,891.44 905.28 

3. ขนสง่ชานออ้ยให้บริษัทในเครอืฯ (ตนั/วัน)1/ 1,513.15 - 2,269.73 - 
รวมการใช้เชื้อเพลิงท้ังหมด (ตัน/วัน) 5,496.19 1,316.16 6,252.77 1,316.16 

หมายเหตุ : 1/ ขนส่งชานอ้อยให้บริษัทในเครือใช้ในช่วงละลายน้ าตาลและชว่งปดดหีบ 
ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด, 2562 

ตารางท่ี 2.4-2 ความเพียงพอของพ้ืนที่จัดเก็บชานอ้อย 

รายละเอียด 
ปริมาณการใช้ชาน

อ้อยปัจจุบนั 
ปริมาณการใช้ชานอ้อย

ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
การใช้เชื้อเพลิงทั้งหมด (ตัน/วัน) 5,496.19 6,252.77 
ชานอ้อยท่ีเกิดขึ้น (ตัน/วัน) 5,740 6,440 
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือ (ตัน/วัน) 243.81 187.23 
ปริมาณชานอ้อยคงเหลือใช้ในฤดูหีบอ้อยถัดไป (ตัน/ฤดูกาล) 36,571.2 28,084.8 

ความสามารถในการกองเก็บชานอ้อยของโครงการ (ตัน) 181,373 181,373 
ที่มา :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 

2.5 สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าโดยสารเคมีส่วนใหญ่ใช้เพ่ือป้องกันตระกรันและการเกิดสนิม 
ทั้งในหม้อไอน้ าและหอหล่อเย็น เช่น โซเดียมโพลีฟอสเฟต สารเร่งปฏิกิริยาโซเดียมซัลไฟท์ สารประกอบเอมีน
โซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและ
สารเคมแีสดงดังตารางท่ี 2.5-1 
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      ตารางท่ี 2.5-1 ปริมาณการใช้วิธีการขนส่ง/การเก็บกักและการใช้ประโยชน์ของสารเคมีท่ีใช้ในโครงการ 

        ที่มา :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 
 

  

 

วัตถุดิบ/สารเคมี/ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่การขนส่ง 
(เท่ียว/ปี) 

ปัจจุบนั 
ตัน/ป ี

หลังขยาย 
ตัน/ป ี

ปัจจุบนั หลังขยาย 

1. โซเดียมโพลีฟอสเฟต (Sodium 
Polyphosphate : (NaPO3)n 

- ป้องกันการเกิดสนิมและ
ตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ 

4.5 5.0 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุงขนาด 25 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุกและจัดเก็บในพื้นที่ส าหรับเก็บสารเคมีของ
แผนกหม้อไอน้ า 

รถบรรทุก 1 1 

2. Catalysed sodium sulfite 
ประกอบด้วย 
(1) Sodium sulfite (Na2SO3) 
(2) Cobalt sulfate (CoSO4) 

- สารช่วยไม่ให้หม้อไอน้ า
เกิดสนิมและตะกรัน 

1.5 1.65 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุงขนาด 50 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุกและจัดเก็บในพื้นที่ส าหรับเก็บสารเคมีของ
แผนกหม้อไอน้ า 

รถบรรทุก 1 1 

3. Beutralizing Amines 
ประกอบด้วย 
(1) Morpholine (C4H9NO) 
(2) Cyclohexylamine (C6H13N) 

- ป้องกันการเกิดตะกรัน
สนิมและการกัดกร่อนของ
ผิวโลหะบนหม้อไอน้ า 

1.6 1.75 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุงขนาด 50 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุกและจัดเก็บในพื้นที่ส าหรับเก็บสารเคมีของ
แผนกหม้อไอน้ า 

รถบรรทุก 1 1 

4. โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(Sodium hydroxide : NaOH) 

- ใช้ ในการล้ างตะกรัน ใน
หม้อไอน้ า 

0.53 0.6 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 200 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุกและจัดเก็บในพื้นที่ส าหรับเก็บสารเคมีของ
แผนกหม้อไอน้ า 

รถบรรทุก 1 1 



 

-17- 

2.6 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ผลิตไอน้ าและไฟฟ้าส่งให้โรงงานผลิตน้ าตาลในช่วงหีบอ้อย
เท่านั้น ส่วนช่วงละลายน้ าตาลโรงไฟฟ้าจะไม่มีการด าเนินการผลิตแต่จะรับไอน้ าและไฟฟ้าจากบริษัทฯ  
ในเครือ และจัดส่งให้โรงงานผลิตน้ าตาล รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.6-1 

2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

1) ระบบหอหล่อเย็น ระบบหอหล่อเย็นของโครงการเป็นระบบปดด ประกอบด้วย เครื่องควบแน่น 
(Condenser) และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ขนาด 2,430 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และขนาด 3,240 
ตัน/ชั่วโมง จ านวน 3 ชุด ติดตั้งเพ่ือช่วยลดความร้อนของน้ าระบายความร้อนจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ
กังหันไอน้ า ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตไม่มีการติดตั้งระบบหล่อเย็นเพิ่มแต่อย่างใด 

2) ระบบควบคุมการผลิต  โรงไฟฟ้าจัดเตรียมแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรของโครงการ
เพ่ือป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต รวมทั้งเพ่ือบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและอยู่ในสภาพที่ ใช้งาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระบบควบคุมการผลิตของโครงการในส่วนเครื่องจักรใหญ่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ  
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ DCS (Distributed Control System) ผ่านคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม (Control 
Room) ในการควบคุมและตรวจสอบการท างานของระบบต่าง ๆ ของโครงการทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 
ยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าควบคุมและจดบันทึกค่าควบคุมต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โครงการได้มีการประชุมรวม
ผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและวิศวกรทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือติดตามงานการผลิตโดยใช้ระบบ KPI (Key Performance 
Indicator) ที่ได้ก าหนด ค่าควบคุมตา่ง ๆ มาประเมิน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่อไป 

3) ระบบไฟฟ้าส ารอง ในกรณีระบบการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าของโครงการเกิดเหตุขัดข้อง ไม่สามารถ
ใช้งานได้ โครงการจะประสานงานกับบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์ จ ากัด  บริษัท 
บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ และยังสามารถประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส าหรับจ่ายไฟฟ้าไปตามภาระใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโรงงานน้ าตาลเป็นการชั่วคราว จนกระทั่งโครงการเริ่มเดิน
ระบบการผลิตอีกครั้งเพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติ 
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ตารางท่ี 2.6-1 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (Mode of Operation) 

Mode of Operation 
ปัจจุบนั ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

ผลิต/รับซ้ือ 
ใช้ภายในโรงไฟฟ้า 
ในโรงงานน้ าตาล 

ใช้ในโรงงาน
น้ าตาล 

ผลิต/รับซ้ือ 
ใช้ภายในโรงไฟฟ้า 
ในโรงงานน้ าตาล 

ใช้ในโรงงาน
น้ าตาล 

1. ผลิตไฟฟ้า (เมกะวัตต์) 
1.1 ช่วงหีบอ้อย  

 โรงไฟฟ้าในโรงงานน้ าตาล 11 2 9 14.5 2 12.5 
 รับไฟฟ้าจากบริษัทในเครือฯ  7.2 - 7.2 7.2 - 7.2 

รวม 18.2 2 16.2 21.7 2 19.7 
1.2 ช่วงละลายน้ าตาล 

 รับไฟฟ้าจากบริษัทในเครือฯ 7.2 - 7.2 7.2 - 7.2 
รวม 7.2 - 7.2 7.2 - 7.2 

2. ผลิตไอน้ า (ตัน/ชั่วโมง) 
2.1 ช่วงหีบอ้อย 

 โรงไฟฟ้าในโรงงานน้ าตาล 195 115 80 195 107 88 
 รับไอน้ าจากบริษัทในเครือฯ 94 94 - 104 104 - 

รวม 289 209 80 299 211 88 
2.2 ช่วงละลายน้ าตาล 

 รับไอน้ าจากบริษัทในเครือฯ 90 - 90 90 - 90 
รวม 90 - 90 90 - 90 

  ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562
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2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานน้ าตาลดังนั้นในการบริหารจัดการและการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็นระบบเสริมในการผลิต 
ทั้งนี้โรงไฟฟ้าได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.8-1 และดังรูปท่ี 
2.8-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตารางท่ี 2.8-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ าตาล 
ระบบ 

สาธารณูปโภค 
ปริมาณ 

การด าเนินการ 
ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

1. โรงงานน้ าตาล 
1.1 ชานอ้อย 1. โรงงานน้ าตาลจัดส่งชานอ้อย 

   ประมาณ 5,740 ตัน/วัน 
 

1. โรงงานน้ าตาลจัดส่งชานอ้อย 
   ประมาณ 6,440 ตัน/วัน 

ปัจจุบันโรงงานน้ าตาลจัดส่งชานอ้อย
ให้กับโรงไฟฟ้าในปริมาณวันละ 5,740 
ตัน/วัน และภายหลังเพิ่มก าลังการผลิต
จะจัดส่งในปริมาณวันละ 6,440 ตัน/วัน 
โดยโรงไฟฟ้าเป็นผู้ด าเนินการส่งขาย
ชานอ้อยให้กับบริษัทในเครือฯ รวมทั้ง
พัฒนาระบบล าเลียงและพื้นที่กักเก็บ
ชานอ้อยให้สามารถป้องกันและลด
ผลกระทบทั้ งด้านฝุ่นละอองและน้ า
ชะลานกองเก็บชานอ้อยเพือ่ป้องกันการ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

1.2 น้ าประปา1/ 1. โรงงานน้ าตาลจัดส่ง
น้ าประปาให้ 6.45 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

1. โรงงานน้ าตาลจัดส่ง
น้ าประปาให้ 6.3 ลูกบาศก์
เมตร/วัน 

โรงงานน้ าตาลจะจัดส่งน้ าประปาเพื่อใช้
ในกิจการของโรงไฟฟ้า ตามปริมาณที่
ต้องการ 

1.3 น้ า RO 1. ใช้ประมาณ 234 ลูกบาศก์
เมตร/วัน รวมกับน้ า 
condensate จาก
กระบวนการผลิตน้ าตาล 
ก่อนส่งให้ โรงไฟฟา้ชีวมวล
ในโรงงานน้ าตาล 

1. ใช้ประมาณ 234 ลูกบาศก์
เมตร/วัน รวมกับน้ า 
condensate จากกระบวน 
การผลิตน้ าตาล กอ่นส่งให้ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงาน
น้ าตาล 

โรงงานน้ าตาลจะจัดส่งน้ าRO เพื่อใช้ใน
กิจการของโรงไฟฟ้า  ตามปริมาณที่
ต้องการ 

1.4 ระบบบ าบัด 
     น้ าเสีย 

1. รับน้ าทิ้งจากโครงการ
ประมาณ 234.47 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ส่งไปยังระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงาน
น้ าตาล 

1. รับน้ าทิ้งจากโครงการ
ประมาณ 234.65 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ทั้งน้ีน้ าทิ้งต้องผ่าน
การตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งให้ได้มาตรฐาน
ตามทีก่ าหนดกอ่นส่งไปยัง
บ่อพกัน้ าทิ้งของโรงน้ าตาล 

โรงงานน้ าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย/
น้ าทิ้งโดยการออกแบบพิจารณาปริมาณ 
น้ าเสีย/น้ าทิ้ง ที่ เกิดจากกิจกรรมของ
โรงไฟฟ้าร่วมด้วยเพื่อให้ครอบคลุมและ
การท างานของระบบมีประสิทธิภาพ
โดยโรงไฟฟ้าท าการจัดส่งน้ าเสีย/น้ าทิ้ง
เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียทางท่อ 
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ตารางท่ี 2.8-1 (ต่อ) การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ าตาล 
ระบบ 

สาธารณูปโภค 
ขนาดก าลังการผลติหรือความสามารถในการรองรับ 

การด าเนินการ 
ปัจจุบัน หลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล 
2.1 ไอน้ า 1. ฤดูหีบอ้อย 195 

ตัน/ชั่วโมง 
1. ฤดูหีบอ้อย 195 ตัน/ชั่วโมง 

 
รับผิดชอบผลิตและจัดส่ งไอ น้ า ให้
โรงงานน้ าตาล ตามปริมาณที่โรงงาน
น้ าตาลต้องการ  

2.2 ไฟฟ้า 1. ฤดูหีบอ้อย 11 เมกะวัตต ์    
(1.1 ส่งให้โรงงานน้ าตาล 9 เม
กะวัตต ์
1.2 ใช้ในโครงการ 2  
เมกะวัตต์) 

1. ฤดูหีบอ้อย 14.5 เมกะวัตต์ 
(1.1 ส่งให้โรงงานน้ าตาล 12.5 
เมกะวัตต ์
1.2 ใช้ในโครงการ 2 เมกะวัตต์) 

 

รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้โรงงานน้ าตาล
ตามปริมาณที่โรงงานน้ าตาลต้องการ  

2.3 จ าหน่าย 
     ชานอ้อยให ้ 
     บริษัทใน 
     เครือฯ2/  

1. ส่งชานอ้อยใช้ในช่วงหีบออ้ย 
1,891.44 ตัน/วัน 

2. ขนส่งชานอ้อยใช้ในช่วง
ละลายน้ าตาลและปดดหีบ 
1,513.15 ตัน/วัน 

1. ฤดูหีบอ้อยใช้ในช่วงหีบออ้ย 
1,891.44 ตัน/วัน 
2. ขนส่งชานอ้อยใช้ในช่วง

ละลายน้ าตาลและปดดหีบ 
2,269.73 ตัน/วัน 

จ าหน่ายชานอ้อยเพื่อใช้ในช่วงหีบอ้อย 
ละลายน้ าตาล และช่วงปดดหีบ ของ
บริษัทในเครือฯ 

3. บริษัทในเครือฯ2/ 
3.1 ไอน้ า 1. ฤดูหีบอ้อย บริษัทในเครือ   

 ส่งไอน้ าให้โรงงานน้ าตาล  
 94 ตัน/ชั่วโมง 

2. ฤดูละลายน้ าตาลบริษัท 
 ในเครือ ส่งไอน้ าให้โรงงาน 
 น้ าตาล 90  ตัน/ชั่วโมง 

1. ฤดูหีบอ้อย บริษัทในเครือ   
 ส่งไอน้ าให้โรงงานน้ าตาล  
 104 ตัน/ชั่วโมง 

2. ฤดูละลายน้ าตาลบริษัท 
 ในเครือ ส่งไอน้ าให้โรงงาน 
 น้ าตาล 90 ตัน/ชั่วโมง 

ผลิตและจัดส่งไอน้ าให้โรงไฟฟ้าและ
โรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงาน
น้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด  

3.2 ไฟฟ้า 1. ฤดูหีบอ้อย บริษัทในเครือ  
 ส่งไอน้ าให้โรงงานน้ าตาล  
 7.2 เมกะวัตต ์

2. ฤดูละลายน้ าตาลบริษัท 
 ในเครือ ส่งไอน้ าให้โรงงาน  
 น้ าตาล 7.2 เมกะวัตต ์

1. ฤดูหีบอ้อย บริษัทในเครือ   
 ส่งไอน้ าให้โรงงานน้ าตาล  
 7.2 เมกะวัตต ์

2. ฤดูละลายน้ าตาลบริษัท 
 ในเครือ ส่งไอน้ าให้โรงงาน 
 น้ าตาล 7.2 เมกะวัตต ์

ผลิตและจัดส่งไฟฟ้าให้โรงงานน้ าตาล 
ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

หมายเหตุ :  1/ ภายหลังเพิ่มก าลังการผลิตจะมกีารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรท าให้จ านวนพนกังานลดลงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ าลดลง 
  2/ บริษัทในเครือ คือ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จ ากัด (BEC) บริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์ จ ากัด (BPC) และบริษัท บุรีรัมย์พาวเวอร์พลัส จ ากัด (BPP) 
ที่มา :   บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562
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รูปที่ 2.8-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและโรงงานน้ าตาลและบริษัทฯ ในเครือ  

บ่อเก็บน้ าดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบบ าบดัน้ าเสีย 

อาคารส านักงาน 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลิง 

ระบบผลิตน้ าประปา 

ระบบผลิตน้ าอ่อน 

อาคาร/ลาน            
กองชานอ้อย 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 

ไฟฟ้าใช้ในโรงงานน้ าตาล 

น้ าเสีย/น้ าระบายทิ้ง 

โรงงาน               
ผลิตน้ าตาล ไอน้ าแรงดันต่ า 

 

จ าหน่ายให้          
บริษัทฯ ในเครือ 

 เชื้อเพลิง 
 

บริษัทฯ ในเครือ1/ 

ออ  

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

 

ไฟฟ้า 3/ 

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

ไอน้ าแรงดันต่ า 2/ 

  

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

ไอน้ าแรงดันต่ า 4/ 

 

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

การด าเนินการในปัจจุบันมีพนักงาน 129 คน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีพนักงานประมาณ 126 คน 
(ลดลง 3 คน) ช่วงละลายน้ าตาลมีพนักงานประมาณ 118 คน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต จะมีพนักงานประมาณ 
92 คน (ลดลง 26 คน) ซึ่งไม่มีการเดินหม้อไอน้ า จึงด าเนินการซ่อมแซม/บ ารุงเครื่องจักร ทั้งนี้กรณีที่จ านวน
พนักงานลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายพัฒนาและเพ่ิมความสามารถให้กับพนักงานให้สามารถท างานได้
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น จึงปรับพนักงานให้ไปท างานใน
บริษัทในเครือมากขึ้น 

2.10 มลพิษและการควบคุม 

1) มลพิษทางอากาศ 

ในระยะก่อสร้าง มลพิษหลักทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากการเตรียมพ้ืนที่ การขุดหรือ
ถมดิน การปรับระดับและบดอัดดิน ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดข้ึน เช่น ลักษณะและขนาด
ของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการ
ได้ก าหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่
ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจ ากัดความเร็วของรถต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
และลดผลกระทบดังกล่าว ก าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปดดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่หรือการฟุ้งกระจายและห้ามเผาท าลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ก่อสร้าง 

ในระยะด าเนินการ มลพิษทางอากาศของโครงการจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังนี้  

(1)  แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เกิดจากการเดินเครื่องหม้อไอน้ าซึ่งใช้ชาน
อ้อยและใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง โครงการมีการเดินเครื่องจักรหลักช่วงฤดูหีบอ้อยเท่านั้น มลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการเดินเครื่องหม้อไอน้ าของโครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง และมลสารประเภทก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ปนมากับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน
ห้องเผาไหม้ของชุดหม้อไอน้ า โดยปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งหม้อไอน้ า 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน  
1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต
โครงการไม่มีการติดตั้งหม้อไอน้ าเพ่ิมแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ โครงการได้เลือกใช้อุปกรณ์บ าบัดมลพิษทางอากาศ 2 ระบบ ด าเนินการต่ออนุกรมกัน ได้แก่ 
ระบบดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclone System) และระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic 
Precipitator, ESP) โดยปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclone System) จ านวน 
3 ชุด และระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator ; ESP) จ านวน 2 ชุด (ส าหรับหม้อ 
ไอน้ าขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง และขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง) ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตโครงการจะท าการติดตั้ง
ระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator ; ESP) เพ่ิมจ านวน 1 ชุด ส าหรับหม้อไอน้ า
ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง  
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(2)  แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่ไม่ใช่การเผาไหม้ โครงการมีแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีไม่ใช่การ
เผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

(2.1) ฝุ่นละอองจากการขนส่งใบอ้อยซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าของ
โครงการ ด าเนินการขนส่งโดยรถบรรทุก ซึ่งรถบรรทุกจะท าการชั่งน้ าหนักและกองเก็บไว้ที่ลานกองเก็บใบอ้อย 
ส าหรับการขนส่งใบอ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาขนส่งในการจัดหารถบรรทุก
ใบอ้อยและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการป้องกันการฟุ้งกระจายใน
ระหว่างการขนส่ง 

(2.2) ฝุ่นละอองจากการขนส่งชานอ้อยให้บริษัทในเครือฯ ด้วยรถบรรทุก โครงการจะ
ด าเนินการจ าหน่ายชานอ้อยให้บริษัทในเครือฯ ประมาณ 1,513.15 ตัน/วัน หรือประมาณ 126 คัน/วัน ซ่ึงจะ
เป็นความรับผิดชอบของบริษัทในเครือฯ ในการจัดหารถบรรทุกและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ
ก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการป้องกันการฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง 

(2.3) ฝุ่นละอองจากที่เกิดจากการขนส่งเถ้าด้วยรถบรรทุก เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
จะถูกล าเลียงด้วยระบบสายพานล าเลียงแบบปดดท าหน้าที่รวมเถ้าทั้งหมดไปยังไซโล โดยจะใช้รถบรรทุกเปล่า
วิ่งไปยังไซโล จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ท าการเปดดวาล์วเพ่ือปล่อยเถ้าลงสู่รถบรรทุกของสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ที่มารอรับขี้เถ้า โดยก าหนดให้รถบรรทุกที่เข้ามาขอรับขี้เถ้าทุกคันต้องมีผ้าใบคลุมให้เรียบร้อย เพ่ือป้องกัน 
เถ้าฟุ้งกระจายในระหว่างขนย้าย 

2) เสียงและการควบคุม 

  โรงไฟฟ้ามีเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบ
กังหันไอน้ า ทั้งนี้โครงการได้ก าหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและก าหนดให้ต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวนี้  
จะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางครั้งเท่านั้นเพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจน
บันทึกค่าตรวจวัด ทั้งนี้ โครงการได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากความดังของเสียงตั้งแต่ 
ต้นทาง โดยติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงดังภายในอาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้โครงการได้
ก าหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานบริเวณริมรั้วโรงงานไม่เกิน 
70 เดซิเบลเอ 

3) น้ าเสีย/น้ าทิ้งและการจัดการ 

     แหล่งก าเนิดน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงไฟฟ้า จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ น้ าเสียที่เกิดขึ้นจาก
ส านักงาน และน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตมีการจัดการน้ าเสียตามลักษณะของน้ าเสียในแต่ละแหล่งก าเนิด
เพ่ือบ าบัดให้เหมาะสมก่อนน าน้ าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออก
สู่ภายนอก แสดงดังตารางท่ี 2.10-1 
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ตารางที่ 2.10-1 ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า  

   รายการ 

ปริมาณน้ า (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ 
ช่วงหีบอ้อย ช่วงละลายน้ าตาล 

ปัจจุบนั 
หลังเพ่ิมก าลัง 

การผลิต 
ปัจจุบนั 

หลังเพ่ิมก าลัง 
การผลิต 

น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง 
1. ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงงานน้ าตาล          

1.1  น้ าเสียจากอาคารส านักงาน 9.2 - 8.68 - 7.4 - 4.68 - ระบบบ าบดัน้ าเสียส าเร็จรูป 
1.2  น้ าเสียในแผนกต่าง ๆ ในโรงงานน้ าตาล 38.6 - 39.6 - 34.84 - 33.4 - รวบรวมสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียและตรวจสอบคุณภาพ

น้ าทิ้ง โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง กรณีที่
คุณภาพน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดจะถูกสูบ
เข้าบ่อพักน้ าทิ้ง แต่หากคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จะสูบกลับไปบ าบัดใหม่อีกครั้งที่
บ่อบ าบัดไร้อากาศบ่อที่ 1 (Anaerobic Pond No.1) 
โดยน้ าทิ้งจากบ่อพักน้ าทิ้งที่ผ่านมาตรฐานจะหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ในการฉีดพรมชานอ้อย รดน้ าต้นไม้ใน
พื้นที่สีเขียวของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้าต่อไป 

1.3  น้ าเสียจากการล้างหม้อตม้ หม้อเคี่ยว 1/ 94.8 - 106.5 - 45.93 - 50.5 - 
1.4  น้ าเสียจากการล้างพื้น/เครื่องจักร 38 - 42.5 - 38 - 42.5 - 
1.5  น้ าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น - 20.52 - 20.52 - 10.44 - 10.44 
1.6  น้ าเสียจากระบบกรองทราย  

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

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

รวมน้ าเสีย/น้ าท้ิงของโรงงานน้ าตาล 238.10 461.52 254.78 461.52 177.42 262.44 182.33 262.44  
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ตารางที่ 2.10-1 (ต่อ) ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า 

รายการ 

ปริมาณน้ า (ลบ.ม./วัน) 

การจัดการ 
ช่วงหีบออ้ย ช่วงละลายน้ าตาล 

ปัจจุบัน 
หลังเพ่ิมก าลงั 

การผลติ 
ปัจจุบัน 

หลังเพ่ิมก าลงั 
การผลติ 

น้ าเสยี น้ าท้ิง น้ าเสยี น้ าท้ิง น้ าเสยี น้ าท้ิง น้ าเสยี น้ าท้ิง 
2. ปริมาณน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโรงไฟฟ้า          

 2.1  น้ าระบายทิ้งจากหอหล่อเยน็ - 0.47 - 0.65 - - - - ร วบ ร วม เข้ า สู่ บ่ อ ต ร วจ ส อ บ คุ ณ ภ าพ น้ า ทิ้ ง 
(Inspection pit) และท าการตรวจสอบค่า TDS ด้วย
ระบบ TDS Checker กรณี ที่ พบว่ากรณี ค่ า  TDS 
เป็นไปตามมาตรฐาน จะสูบลงบ่อพักน้ าทิ้ งและ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการรดน้ าต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้าต่อไป แต่หาก
พบว่า TDS ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะรวบรวมและ
ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

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

 2.3  น้ าเสียจากลานกองชานอ้อย 
    (กรณีฝนตก) 

585 - 585 - 585 - 585 - ติดตั้งระบบรวบรวมน้ าฝนที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ดังกล่าว
โดยมีบ่อตกตะกอน โดยในช่วงระยะเวลา 15 นาที
แรกของช่วงฝน (ซึ่งเป็นระยะเวลาการรวมตัวของน้ า
จากลานกองต่าง ๆ มายังบ่อตกตะกอน) ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าโดยสูบน้ าจากบ่อดักตะกอนไปยังระบบบ าบัด
น้ าเสียของโรงงานน้ าตาล 

 2.4  น้ าเสียจากพนักงานโรงไฟฟ้า 5.16 - 5.0 - 4.72 - 3.68 - ระบบบ าบดัน้ าเสียส าเร็จรูปและรวบรวมเข้าระบบ
บ าบัดน้ าเสียโรงงานน้ าตาล 

รวมน้ าเสยี/น้ าท้ิงของโรงไฟฟ้า 590.16 234.47 590 234.65 589.72 - 588.68 -  
รวมน้ าเสีย/น้ าท้ิงท้ังหมด 828.26 695.99 844.78 696.17 767.135 262.44 771.01 262.44  

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

 (1) ระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจากกิจกรรม
การก่อสร้างและของเสียจากพนักงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

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

1.2)  ของเสียที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานก่อสร้างซึ่งมีจ านวนพนักงานสูงสุด  
50 คน เกิดขึ้นประมาณ 56.5 กิโลกรัม/วัน (พิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน 
อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.  2560 ส่วนขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) โดยของเสียดังกล่าวส่วนใหญ่
ประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก และเศษกระดาษ โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด าและถัง
ขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปดดมิดชิดวางกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ เพ่ือรองรับ 
ของเสียที่เกิดขึ้นและก าหนดให้มีการคัดแยกประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการก าจัด ทั้งนี้เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ
ได้ออกหนังสือรับรองให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเรียบร้อยแล้ว  

(2)   ระยะด าเนินการ   

 ของเสียในช่วงด าเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน 
และของเสียจากการผลิต มีรายละเอียดดังนี้  

2.1)  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากอาคารส านักงาน ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานสูงสุด 129 คน 
ท าให้มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นประมาณ 0.15 ตัน/วัน และภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีจ านวนพนักงาน 
126 คน คาดว่าจะมีประมาณปริมาณมูลฝอยทั่วไปประมาณ 0.14 ตัน/วัน (พิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ที่ 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.  2560 
ส่วนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ) ทั้งนี้โครงการ
ได้จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยทั่วไปโดยแยกประเภทของถังขยะให้เป็นไปตามหลัก 3R คือ ของเสียทั่วไป  
ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน าไปวางตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ 

  2.2)  ของเสียจากกระบวนการผลิต  

    (1) เถ้าลอย (fly ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ า ซึ่งถูกดักจับด้วยเครื่อง
ดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclones) และเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) เมื่อมีการเดินระบบ
หม้อไอน้ าจะเกิดเถ้า ปัจจุบันมีประมาณ 8.3 ตัน/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีปริมาณเถ้าลอยเกิดขึ้น
เท่าเดิม เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงและการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเถ้าลอยที่เกิดข้ึนจะ
ถูกล าเลียงไปยังไซโลเก็บเถ้าเพ่ือรอการขนย้าย 
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    (2) เถ้าหนัก (bottom ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้น
จะตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ า เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอน้ าจะเกิดเถ้า ปัจจุบันมีประมาณ 12.44 
ตัน/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีปริมาณเถ้าหนักเกิดขึ้นเท่าเดิม เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงและการ
ผลิตไอน้ าและไฟฟ้าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเถ้าจะถูกล าเลียงผ่านทางสายพานล าเลียงเถ้า (Ash 
Conveyer) ที่มีน้ าอยู่ (ส าหรับการป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในหม้อไอน้ า  ท าให้เถ้ามีลักษณะ 
กึ่งเปียก ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย) และถูกล าเลียงออกมาลงไปยังสายพานซึ่งเป็นระบบปดด ท าหน้าที่รวมเถ้า
ทั้งหมดไปยังไซโลเก็บเถ้าเพ่ือรอการขนย้าย 

2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โครงการมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนั้นจะท าการส ารวจหาชนิดและจ านวนของ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละแผนกเป็นอันดับแรก ก่อนท าการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล ก าหนดมาตรฐานการใช้และจัดท าป้ายเตือน การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึง
ความส าคัญในการใช้งาน ตลอดจนก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

2) อุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัย โครงการได้ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับ
อัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบระบบน้ าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยจะอ้างอิงตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ทั้งนี้ การออกแบบ
และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะอ้างอิงตามมาตรฐานข้อก าหนดทางราชการ 

3) การตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อน
รับเข้าท างาน และส าหรับพนักงานประจ าการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และจดบันทึกและ
รวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อก าหนดกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

4) สถิติอุบัติเหตุ จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ พบว่า การเกิดอุบัติเหตุของบริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสาเหตุจากการท างานในลักษณะไม่ถูก
การยศาสตร์ (Ergonomics) หรือการกระท าที่ไม่ปลอดภัย/สภาพแวดล้อมการท างานไม่ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่แต่ละแผนก ซึ่งระดับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกัน ได้แก่ ท าให้เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะ
บางส่วน ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งการหยุดงานเกิน 3 วัน และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 
อย่างไรก็ตาม จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีการบันทึกสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน  
ซ่ึงโครงการมีการจัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน 

5) การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยท า
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก าหนด
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
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การบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ) 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

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

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

2.12 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน  

1) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

แผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรม
หรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา เช่น กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้าน
สุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน/
นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการจ าแนกกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก ่

(1)  ประเภทกิจกรรมวันส าคัญประจ าปี  

(2)  ประเภทกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

(3)  ประเภทกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

(4)  ประเภทกิจกรรมบริจาค-สนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

2)  การรับเรื่องร้องเรียน 

การด าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท าแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ก าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการได้รับ
ข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มีระบบ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหาจาก
การด าเนินงานของโครงการ ซึ่งมีระบบการติดต่อสื่อสารและการด าเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็น
ระบบ แสดงดังรูปที่ 2.12-1 โดยขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน มีดงันี้ 
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(1)  มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

(2)  ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

(3)  จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส านักงานโครงการ  

(4)  การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น 

ก) การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 

ข) การท าบันทึกข้อความ 

ค) การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.13 พื้นที่สีเขียว 

 ปัจจุบันโครงการมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นประมาณ 1.03 ไร่ (ร้อยละ 3.06 ของพ้ืนที่โครงการ) 
ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น 1.84 ไร่ (ร้อยละ 5.47 ของพ้ืนที่โครงการ)  
แสดงดังรูปที่ 2.13-1 โดยต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้น ามาปลูกในพ้ืนที่โครงการ
เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่จัดหาได้ง่ายในพื้นที่ท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็น
แนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือลดมลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงานไปยัง
พ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งมีความเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตย์ 
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รูปที่ 2.12-1 ขัน้ตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน 
จากผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกโครงการ ผา่นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (ตลอด 24 ช่ัวโมง) ดังนี้ 

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

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

1-2 วันท าการ 

1-2 วันท าการ 

แจ้งผู้ร้องเรียน 
เพื่อรับทราบ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแกไ้ขข้อร้องเรียน 

แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรยีน 
ทราบข้อเท็จจริง หรือแจ้งวิธีการ 

แก้ไขข้อร้องเรียน 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด าเนินการแกไ้ข 

ของโครงการ 

 
 พิจารณาข้อร้องเรียน 

แล้วด าเนินการตามกรณ ี

1 วัน  

บันทึกข้อร้องเรียน 

ไม่ได้มสีาเหตุจากโครงการ 

โครงการด าเนินการแก้ไข 
หรือควบคุมปญัหา 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และก าหนดแผนงานการแกไ้ข 

ปัญหาโดยเร็ว  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

มีสาเหตุเกดิจากโครงการ 

 

กรณีแกไ้ขปัญหาไมไ่ด้ในระยะสั้น  
ให้ด าเนินการแจ้งใหผู้้ร้องเรยีน/
คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1/ 
ทราบความคืบหนา้ทุก ๆ 7 วัน 

แจ้งผล 

ตรวจสอบ 

1/ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

ประกอบดว้ย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ 
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รูปที่ 2.13-1 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 
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3.  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

3.1 คุณภาพอากาศ 

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

 1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

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

  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.330 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้น 
ของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านสาวเอ้ (A4) ในเดือนช่วงเดือน
มีนาคม 2561 มีค่า 0.167 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50.61 ของค่ามาตรฐาน 

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

       จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศของลมทิศใต้ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน)
พบว่า วัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2) 
มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.006-0.0015 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.007-0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และครั้งที่ 2  
ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณภาพอากาศของลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มีนาคม)
พบว่าวัดศิลาเรือง (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.043-0.068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โรงเรียนบ้านสระประค า (A2)  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.047-0.063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร วัดหนองไผ่ (A3) มีค่าอยู่ ในช่วง 0.044-0.083 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และวัดบ้านสาวเอ้ (A4) 0.061-0.096 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 0.120 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้น  
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านสาวเอ้ (A4) ในเดือน
กันยายน 2560 มีค่า 0.020 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของค่ามาตรฐาน  

3)   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

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

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

4)   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

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

5)   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

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

 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.320 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยบริเวณท่ีมีค่าความเข้มข้นของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดบ้านสาวเอ้ (A4) ในเดือนมีนาคม 2561 มีค่า 
0.0184 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.1-1 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

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

2. โรงเรียนบ้านสระ  
    ประค า (A2) 

23-24/09/60 0.016 0.006 0.016 0.011-0.020 0.0009-0.0120 
24-25/09/60 0.011 0.005 0.014 0.009-0.021 0.0019-0.0151 
25-26/09/60 0.021 0.006 0.016 0.008-0.022 0.0024-0.0098 
26-27/09/60 0.013 0.008 0.014 0.009-0.023 0.0019-0.0094 
27-28/09/60 0.022 0.010 0.014 0.009-0.021 0.0038-0.0103 
28-29/09/60 0.016 0.006 0.013 0.009-0.019 0.0038-0.0098 
29-30/09/60 0.020 0.009 0.012 0.008-0.017 0.0019-0.0105 
ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.011-0.022 0.005-0.010 0.012-0.016 0.008-0.023 0.0009-0.0151 
24-25/03/61 0.085 0.057 0.007 0.005-0.010 0.0024-0.0094 
25-26/03/61 0.062 0.047 0.007 0.005-0.008 0.0019-0.0068 
26-27/03/61 0.086 0.063 0.005 0.003-0.006 0.0023-0.0073 
27-28/03/61 0.086 0.061 0.005 0.004-0.008 0.0023-0.0056 
28-29/03/61 0.087 0.061 0.004 0.002-0.005 0.0015-0.0064 
29-30/03/61 0.058 0.048 0.005 0.004-0.006 0.0015-0.0055 
30-31/03/61 0.065 0.053 0.004 0.002-0.006 0.0021-0.0055 
ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.058-0.087 0.047-0.063 0.004-0.007 0.002-0.010 0.0015-0.0094 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป ี
ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

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

4. วัดบ้านสาวเอ้ 
(A4) 

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

มาตรฐาน 0.3301/ 0.1201/ 0.3001/ 0.7802/ 0.3203/ 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

    2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ใน
เวลา 1 ชั่วโมง 

    3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ในบรรยากาศทั่วไป 

ที่มา :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากดั, 2562 
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3.2 ระดับเสียง 

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

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนบริเวณบ้านที่ใกล้กับพ้ืนที่โครงการมากที่สุด พบว่า วัดศิลาเรือง 
(N1) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 46.5-64.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) อยู่ในช่วง 66.5-111.5 เดซิเบลเอ วัดหนองไผ่ (N2) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
อยู่ในช่วง 48.4-66.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 67.3-98.3 เดซิเบลเอ วัดสาวบ้านเอ้ 
(N3) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 61.5-69.7 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) อยู่ในช่วง 82.0-108.1 เดซิเบลเอ บ้านโนนกลาง (N4) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
อยู่ในช่วง 45.6-66.1 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 76.2-98.8 เดซิเบลเอ 

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

ล าดับที ่ สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน 
(L90) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr) 

ระดับเสียง 
สูงสุด 
(Lmax) 

1. วัดศิลาเรือง (N1)  
 

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

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

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

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

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

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 39.4-65.7 37.7-54.6 50.4-55.5 78.4-94.0 
ค่ามาตรฐาน1/ - - 70 115 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

ล าดับที ่ สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 
ระดับเสียง 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Leq 1 hr) 

ระดับเสียง 
พ้ืนฐาน 
(L90) 

ระดับเสียง 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(Leq 24 hr) 

ระดบัเสียง 
สูงสุด 
(Lmax) 

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

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

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

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

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

ค่าต่ าสุด-สูงสุด 47.8-60.8 43.2-53.7 53.5-56.6 79.9-92.3 
ค่ามาตรฐาน1/ - - 70 115 

มาตรฐาน  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

 

 



 

-42- 

3.3   คุณภาพน้ าผิวดิน  

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

1)   คลองลึก (คลองขม้ิน) ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.8 กิโลเมตรบริเวณบ้านหนองดุมน้อย 
(SW1) 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.07 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 8.1 NTU ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 88 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
มีค่าเท่ากับ 3.27 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างทั้งหมด (Total 
Hardness) มีค่าเท่ากับ 31.8 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) มีค่า
น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0015 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.001 
มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 14.15 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
แมงกานีส (Mn) ค่าเท่ากับ 0.26 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) ค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 1.3 x 102 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสารฆ่า
ศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของคลองลึก (คลองขม้ิน) บริเวณบ้านหนองดุม
น้อย กับมาตรฐานควบคุมแหล่งน้ าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิว
ดินประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิว
ดินประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองลึก (คลองขม้ิน) บริเวณดังกล่าวมีฝายน้ าล้นกั้นลักษณะน้ าในคลองค่อนข้างนิ่ง
และสภาพโดยทั่วไปของล าคลองปกคลุมด้วยพืชน้ าที่ข้ึนคอนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทรายปนโคลนที่
เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งน้ าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซาก
สัตว์ ในแหล่งน้ านั้น จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ านั้นต่ า 
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2)  คลองขม้ิน ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2)  

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

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของคลองขมิ้น บริเวณบ้านโศกนาค กับมาตรฐาน
ควบคุมแหล่งน้ าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 และ 
ประเภทที่ 4 ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 
เนื่องจากคลองขมิ้น บริเวณดังกล่าวมีฝายน้ าล้นกั้นลักษณะน้ าในคลองค่อนข้างนิ่งและสภาพโดยทั่วไปของ  
ล าคลองปกคลุมด้วยพืชน้ าที่ขึ้นคอนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทรายปนโคลนที่เกิดจากการทับถมของ
ซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งน้ าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ในแหล่งน้ านั้น 
จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ านั้นต่ า  

3)  คลองขม้ิน ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3) 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 6.81 ความขุ่น (Turbidity) มีค่า
เท่ากับ 8.2 NTU ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเท่ากับ 72 มิลลิกรัม/ลิตร ออกซิเจนละลายน้ า (DO)  
มีค่าเท่ากับ 3.89 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอดี (BOD) มีค่าเท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างทั้งหมด (Total 
Hardness) มีค่าเท่ากับ 37.9 มิลลิกรัม/ลิตร ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มีค่าน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์(Cr6+) มีค่า
น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.0021 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 
0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 0.001 
มิลลิกรัม/ลิตร โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 10.81 มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
แมงกานีส (Mn) ค่าเท่ากับ 0.22 มิลลิกรัม/ลิตร สังกะสี (Zn) ค่าน้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร แบคทีเรีย 
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าเท่ากับ 2.2 x 103 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร และสาร
ฆ่าศัตรู พืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้ งหมด (Total rganochlorine Pesticides) มีค่าน้อยกว่า 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตร 
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 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของคลองขมิ้น บริเวณบ้านโนนมาลัย กับ
มาตรฐานควบคุมแหล่งน้ าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีค่าต่ ากว่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 เนื่องจากคลองขมิ้น บริเวณดังกล่าวมีฝายน้ าล้นกั้นลักษณะน้ าในคลองค่อนข้างนิ่งและสภาพ
โดยทั่วไปของล าคลองปกคลุมด้วยพืชน้ าที่ขึ้นคอนข้างหนาแน่น พ้ืนท้องน้ าเป็นดินทรายปนโคลนที่เกิดจาก
การทับถมของซากพืช ซากสัตว์ ซึ่งแบคทีเรียในแหล่งน้ าจะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์  
ในแหล่งน้ านั้น จะเห็นได้ว่าค่าบีโอดีค่อนข้างสูง และค่าออกซิเจนละลายน้ าในแหล่งน้ านั้นต่ า 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1/ 

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

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

19. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

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

ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1/ 

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

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

- Aldrin µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
- cis-Chlordane µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- Trans-Chlordane µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- 4, 4’ -DDE µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- 4, 4’ -DDT µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0 
- Dieldrin µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.1 
- Endrin µg/L <0.01 <0.01 <0.01 Not detectable Not detectable 
- alpha-HCH µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.02 ไม่เกิน 0.02 
- Heptachlor µg/L <0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 0.2 
- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer B) µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
- Heptachlor-exo-epoxide (cis-isomer A) µg/L <0.01 <0.01 <0.01 - - 
มาตรฐาน :  1/   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
หมายเหตุ  :  สถานีเก็บตวัอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก ่

1)   คลองลึก (คลองขมิ้น) ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองดุมน้อย (SW1) 
 2)   คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 
 3)   คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.0 กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3) 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

 1)  ครั้งที่ 1 ในระหว่างเริ่มต้นโครงการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อการก าหนดขอบเขตการศึกษาและ
แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน 
ครั้งที่ 1 คือ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษาได้รับทราบ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อ
โครงการ และเพ่ือเปดดโอกาสให้ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ สมาคมชาวไร่ อ้อยบุรีรัมย์ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  และ
ภายหลังจากการจัดประชุมโครงการได้ปดดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โดยจัดท า
รายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งข้อคิดเห็น และค าชี้แจงของหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 

 2)   การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส ารวจและรับฟัง
ความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบ ที่
ด าเนินการส ารวจและรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการ
ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในระดับหน่วยงานราชการและผู้น าชุมชน 2) การสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถาม 
เป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยในการส ารวจ
จะมุ่งเน้นไปที่ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยท าการส ารวจเมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2561 จ านวน  
24 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 689 ตัวอย่าง ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่าชุมชนบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการปัจจุบันประสบปัญหาด้านสังคม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหายาเสพติด รองลงมาปัญหาการลักขโมย 
และปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาการว่างงาน/การประกอบอาชีพ 
รองลงมาปัญหาความยากจน และปัญหารายได้ต่ า ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหา
เขม่า/ควัน รองลงมาปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาเสียงดังรบกวน โดยปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน จากการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการ ผู้น า
ชุมชน และครัวเรือนจะน ามาผนวกรวมกับการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการ เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป 

 3)   ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมท าร่างรายงาน วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นใน 
ครั้งที่ 2 คือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
ครบสมบูรณ์ของร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง และ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยโครงการก าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สมาคม
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ชาวไรอ้อยบุรีรัมย์ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ทั้งนี้ โครงการจะด าเนินการแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการจัดประชุม และเผยแพร่
เอกสารโครงการภายใน 15 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะน าความคิดเห็นประเด็น
ห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานและจัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งความเห็นและค าชี้แจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 15 วันหลังจัดประชุม 
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ตารางท่ี 4-1 แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1. การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ์ กันยายน-ตุลาคม 2560 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้ประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียด
เบื้องต้นของโครงการ 

- จัดท าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ 
เอกสารก าหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

2. การเข้าพบหน่วยงานราชการ               
และการประชาสัมพันธ์โครงการ 

1-3 พฤศจิกายน 2560 - เพื่อเผยแพร่ข้อมลูรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

3. การเข้าพบ ผู้น าชุมชน และการ
ประชาสมัพันธ์โครงการระดับครัวเรือน 

6-8 พฤศจิกายน 2560 - เพื่อเผยแพร่ข้อมลูรายละเอียดโครงการ - ผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

4. ส่งหนังสือเชิญประชุม ครั้งท่ี 1  
และปดดประกาศเชิญประชุม ครั้งที่  1  

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

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน
สถานที่ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า เป็นต้น  

5. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 1 

 

22 พฤศจิกายน 2560 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลต่อ 
การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

6. ปดดประกาศสรุปผลการประชุมรบัฟัง 
ความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

4-7 ธันวาคม 2560 - น าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน 
ได้เสียในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดย 
น าประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบกับการก าหนดขอบเขตและ
แนวทางในการศึกษาพร้อมทั้งค าช้ีแจง 

- จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความคิดเห็น และค าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้ทราบ 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

7. ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณค์วาม
คิดเห็น ตัวแทนหน่วยงานราชการ 

9-12 มกราคม 2561 - เพื่อประสานงานและก าหนดวันเวลาในการเข้าพบ/สัมภาษณ์
ความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อนัดวันเวลาในการเข้าพบ/
สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

8. สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหนว่ยงาน
ราชการ 

23-25 มกราคม 2561 - เพื่อเป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการ
ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วย
ราชการ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

9.  สัมภาษณค์วามคิดเห็นครัวเรือน/ 
ผู้น าชุมชน 

3-7 เมษายน 2561 - เพื่อเป็นการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการ
ประเมินและการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชน  

10. ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  8-12 กรกฎาคม 2562 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น าชุมชนและประสานงานให้ผู้น า
ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

11. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น               
(ครั้งท่ี 2) ต่อร่างมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และร่างมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

15 สิงหาคม 2562 - เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบสมบูรณ์ของร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ รวมถึงน าเสนอ
ข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

12. ปดดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 2  27-30 สิงหาคม 2562 - น าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยน าประเด็นห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาและมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมมาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 

- จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและค าช้ีแจงของ
หน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนรับทราบ 

ที่มา : จากการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562
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การประชาสัมพนัธ์ระดับครัวเรือน 

  

ส่งหนังสือเชิญประชุม คร้ังที่ 1 

  

การจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 

  

การจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็น คร้ังที่ 1 
รูปที่ 4-1 การปฏิบัติงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่งสรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  

สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

  

  

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

  การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้น ามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและน ามากลั่นกรองประเด็น
สิ่งแวดล้อมต่างๆเพ่ือท าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางท่ี 5-1 

ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภมูิ
ประเทศ 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากการด าเนินในครั้งนีม้ีการติดตั้งระบบ
บ าบัดมลพิษอากาศเพิ่มเติมภายในพื้นที่โรงงานเดิม   

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจากที่ตั้งโครงการไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามที่กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างเนื่องจากการเพิ่มก าลังการผลิตของ
โครงการ มีการติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษอากาศ (ESP) 
ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าฝนปนเปื้อน จึงต้องมี
การขุดหน้าดินท าให้มีที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน
จึงมีกิจกรรมที่ต้องมีการน าดินมาปรับระดับพื้นที่ของ
โครงการ ส าหรับระยะด าเนินโครงการไม่มีการใช้ดิน
เป็นตัวกลางในการบ าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ  
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการน าน้ าท้ิงที่ผ่าน
การบ าบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งมาใช้ในการรด
พื้นที่สีเขียวในพ้ืนท่ีโครงการ  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4 คุณภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการเผาไหม้เช้ือเพลิง จากชานอ้อย
และใบอ้อยที่เกิดจากการเดินหม้อไอน้ าจ านวน 3 ชุด  
จึงมีผลกระทบจากการเผ้าไหม้เช้ือเพลิง โรงไฟฟ้า 
จะท าการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพอากาศให้
ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งแหล่งก าเนิดมลพิษที่อยู่โดยรอบ
ในพื้ นที่ ศึกษา และฝุ่นละอองจากพื้ นที่ กองเก็บ
เชื้อเพลิง 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
1.5 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ าผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ ามีการพิจารณา
ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ าเสีย/น้ าระบาย
ทิ้งของโครงการ ความเพียงพอของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสีย การจัดการน้ าทิ้ง 
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ าของแหล่ง
น้ าท่ีอยู่ใกล้เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด 
ให้ ชัดเจนเพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ าใต้ดินมีการ
พิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าจากบ่อน้ า
บาดาลที่อยู่ภายในพื้นที่โรงงานน้ าตาล มาใช้เพื่อ
อุปโภคในพื้นที่ของส านักงาน นอกจากนี้การออกแบบ
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึม
สังเคราะห์ที่ใต้พื้นระบบบ าบัดด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ 
High density polyethylene : HDPE เพื่ อป้องกัน
ไม่ให้น้ าเสียในระบบบ าบัดปนเปื้อนกับน้ าใต้ดินและ
ป้องกันการซึมของน้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่ องจากมีผลกระทบ 
จากการการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด 
ให้ ชัดเจนเพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 เสียง แหล่งก าเนิดเสียงจากการติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ รวมทั้งการทดลองเดินเครื่องจักร ส าหรับระยะ
ด าเนินการกิจกรรมการผลิตอาจก่อให้เกิดเสียงดัง จาก
เครื่องจักร เช่น บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ห้อง
คอนโทรลเทอร์ไบน์ ซึ่งเสียงจากกิจกรรมการผลิตอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู้ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด 
ให้ ชัดเจนเพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8 กากของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการจะด าเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ก าจัดสิ่ งปฏิ กูลหรือวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ ว พ .ศ . 2548 
นอกจากนี้โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่
แหล่งก าเนิด และการป้องกันมลพิษ มาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการของเสียของโครงการ กลยุทธ์ในการแยก
ของเสียหรือลดของเสียที่แหล่งก าเนิด ซึ่งมีการน า 
ของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับน าไปใช้
ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถลด
ปริมาณของวัตถุดิบที่น ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่
สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะท า
การส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการเพื่อรับไปก าจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชัด เจน เพื่ อก าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร 
และพรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืชเกษตรและพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่  อ้อย ข้าว เป็นต้น การประเมิน 
ผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบกจะด าเนิน
การศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด 
ให้ ชัดเจนเพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2.2 ทรัพยากร
ชีวภาพในน้ า 

กิจกรรมระยะด า เนิ น โครงการ  อาจก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ า ซึ่งจะมีผลท าให้
เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน 
(พืชและสัตว์) สัตว์หน้าดิน และปลา เป็นต้น 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด 
ให้ ชัดเจนเพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2560 จากข้อก าหนด
ดั งกล่ าวการด า เนิ นงานของโครงการไม่ ขั ดกับ
ข้อก าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังจังหวัดบุรีรัมย์แต่
อย่างใด โดยการประกอบกิจการโรงงานล าดับที่ 11 
(3) และ 11(4) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ และโรงงานล าดับที่ 88 (2) การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน มิได้อยู่ในข้อห้ามตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงฯ แต่ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
กิจการอื่นตามข้อ 6 ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) 
วรรคหนึ่ง ดังนั้น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
ทั้ งนี้ ต้ องปฎิ บั ติ ให้ เป็น ไปตามกฏหมายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องด้วย  

ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่ ต้ องวิ เคราะห์ /
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่จะท าการ
ก่อสร้างภายหลั งเพิ่ มก าลั งการผลิ ต
ด าเนินการสอดคล้องหรือไม่ 

3.2 คมนาคมขนส่ง โครงการใช้ชานอ้อยและใบอ้อยมาเป็นเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไอน้ าและไฟฟ้า ซึ่ งที่ตั้ งโครงการอยู่ ในพื้นที่
โรงงานน้ าตาล จึงมีความมั่นคงของแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อ
ใช้ในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเช้ือเพลิง
เข้าสู่พื้ นที่ เนื่ องจากการขนส่งชานอ้อยใช้ระบบ
สายพานล าเลียงและขนส่งใบอ้อยจากพื้นที่ส่งเสริม
การปลูกอ้อยของโรงงานน้ าตาล 

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องท าการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการด าเนินโครงการซึ่งต้องท าการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด 
ให้ ชัดเจนเพื่อก าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
3.3 การใช้น้ า โรงงานน้ าตาลไม่มีการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 

โดยจะสะสมน้ าดิบจากน้ าฝนภายในโรงงานคือพื้นที่
การระบายน้ าตามแนวรางระบายน้ า  พื้นที่สีเขียว
บางส่วน และพื้นที่บ่อเก็บน้ าต่าง ๆ ทั้งนี้แหล่งการ 
ใช้น้ าของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า เป็นการใช้น้ า
แหล่งเดียวกัน ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรน้ าใช้ในที่นี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวม
ของความต้องการใช้น้ าของพื้นที่ในปัจจุบัน รวมถึง
ความต้องการใช้น้ าของทั้งสองโครงการที่ เพิ่มก าลัง 
การผลิต 

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

3.4 การระบายน้ า
และการป้องกัน 
น้ าท่วม 

การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าไม่ส่งผลให้ระบบระบายน้ า
และการจัดการน้ าฝนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ 
โรงงานน้ าตาลได้ออกแบบระบบระบายน้ าฝนแยกออก
จากระบบรวบรวมน้ าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบ
ระบายน้ าฝนออกเป็น 2 ส่วน เพื่อความเหมาะสมใน
การจัดการ ได้แก่ ระบบระบายน้ าฝนที่ไม่มีโอกาส
ปนเปื้อนและระบบระบายน้ าฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน 
โดยได้ท าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่ จะใช้ในการ
พิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทาง
การระบายน้ าที่เหมาะสม และผนวกรวมพื้นที่ส่วนที่
เป็นพื้นที่ของโรงไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

3.5 การเกษตรกรรม พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า ประเด็น
น้ าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรม เนื่องจากน้ าท้ิงจากโครงการโดยส่วนใหญ่
เป็นน้ าท่ีผ่านการหล่อเย็นและน้ าที่เกิดจากการล้างพื้น/
อุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและรวบรวมเข้า
สู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection pit) และ
ท าการตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker 
ในกรณีที่พบว่าค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐานจะสูบ
เข้าบ่อพักน้ าท้ิง ในกรณีที่พบว่าค่า TDS ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน จะรวบรวมเข้าบ่อ emergency และติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เข้ามารับไปก าจัด  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของโครงการ พบว่า กิจกรรมของโครงการ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อพืชผลทางด้านเกษตรกรรม คือ 
สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อ 
ไอน้ าที่ใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิง ได้แก่ ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความ
เข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหนึ่งและมีระยะ
การสัมผัสที่มากพออาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง 
นอกจากน้ี ก๊าซดังกล่าวอาจท าปฏิกิริยากับความชื้นใน
บรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อพืชได้เช่นกัน 

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เค ร าะห์ ใน ร าย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก 
มีผลกระทบจากการการด าเนินโครงการ 
ซึ่ งต้ อ งท าก ารวิ เค ราะห์ ผ ล กระท บ 
ในรายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อก าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ 

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

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

4.2 อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

โครงการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการจัดการให้มีเครื่องป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน 
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือ
และเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยา่งถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือลดผลกระทบด้าน
สุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดตั้งป้ายเตือน การจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานเพื่อเป็น
การป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

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

4.3 สุนทรียภาพ
และการท่องเที่ยว 

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

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  
  

4.4 สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีปริมาณจราจร
เพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิง/ลานกองชานอ้อยและฝุ่นละออง
จากการขนส่งและเสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรม 
การผลิตของโครงการ รวมทั้งน้ าเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือ
สภาวะความเครียดในการด ารงชีวิต 

ประ เด็ นผลกระทบ ฯ  ที่ ต้ อ งท าก าร
วิ เคราะห์ ในรายละเอี ยด เนื่ อ งจากมี
ผลกระทบจากการด า เนิ น โครงการ 
ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบฯ  
ในรายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ 
เฉพาะที่เหมาะสมต่อไป 
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 5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน 

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

5.2   ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ 

 แนวความคิดในการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ จะใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แบบ Steady-
state plume dispersion ที่ US.EPA ก าหนดให้เป็น Preferred regulation model ที่ใช้ในการประเมินผล
กระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการเคลื่อนที่และกระจายตัวของมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
(Near-field) ในทุกสภาพพ้ืนที่และลักษณะอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้งานแบบจ าลองฯ จะด าเนินการ
ตามแนวทางการใช้แบบจ าลองเพ่ือประเมิน การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ที่จัดท าโดยส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกิดจาก
การด าเนินโครงการจะต้องมีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ก าหนดไว้ส าหรับ
มลพิษนั้น ๆ 

 ประเภทของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Model Selection) บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย
แบบจ าลอง AERMOD (The American Meteorological Society/Environmental Protection Agency 
Regulatory Model Improvement Committee’s Dispersion Model) เป็นแบบจ าลองที่ถูกพัฒนาขึ้น
โดยคาดหมายว่าจะน ามาใช้แทนแบบจ าลอง ISC โดยในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) 

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ 
ในการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน (Surface 
Meteorological Data) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Meteorological Data) และข้อมูล
ลักษณะผิวพ้ืน (Surface Data) ซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวจะต้องมีการจัดเตรียมและประมวลผลโดย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ AERMET เวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนน าไปใช้ในการประเมินการแพร่กระจายของ
แบบจ าลอง AERMOD  
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 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง
ระบายหม้อน้ าของโครงการ จะสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ าของโรงงานน้ าตาล  และ
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศประเภทรถบรรทุกอ้อย และแหล่งก าเนิดแบบพ้ืนที่ ของโครงการภายหลังเพ่ิม
ก าลังการผลิตแสดงดังตารางท่ี 5.2-1 ถึงตารางท่ี 5.2-3 และรูปที่ 5.2-1 

ผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการ กรณีด าเนินการปกติ(ช่วงหีบอ้อย) ร่วมกับการพ่นเขม่าตาม
อัตราการระบายของโครงการภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต แสดงดังตารางที่ 5.2-4 ถึง ตารางที่ 5.2-6 และ 
รูปที่ 5.2-2 มีรายละเอียดดังนี้  

1) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
122.16 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 292850E 1684550N บริเวณภายในพ้ืนที่ของโรงงาน
น้ าตาล 

  ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 7.66 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 293250E 1684450N บริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 2 บริเวณ
ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ  

2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 57.32 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 292850E 1684550N บริเวณภายในพื้นที่ของโรงงานน้ าตาล 

 ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 82.61 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 292850E 1684550N บริเวณภายในพื้นที่ของโรงงานน้ าตาล 

 ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 2.22 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 293250E 1684450N บริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 2 บริเวณ
ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่โครงการ  

3) ฝุ่นละออง (TSP) 

 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 51.88 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 292850E 1684550N บริเวณภายในพื้นที่ของโรงงานน้ าตาล 

 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 3.01 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนที่พิกัด 292750E 1684450N บริเวณภายในพื้นที่ของโรงงานน้ าตาล 

 อย่างไรก็ตาม ภายหลังขยายก าลังการผลิตโครงการมีจะด าเนินการติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้า
สถิตย์เพ่ือดักฝุ่นจากกระบวนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าและจะควบคุมค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายก าหนด 
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ตารางท่ี 5.2-1 แหล่งก าเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิต 

หมายเหตุ :  1/ ข้อมูลจากรายการค านวณระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
      2/ ข้อมูลจากผลตรวจวัดปล่อง ปี พ.ศ. 2562 (เน่ืองจากผลตรวจวัดมีข้อมูลอุณหภูมิและอัตราการไหลที่ใกล้เคียงรายการค านวณฯ ของโครงการมากท่ีสุด) 
      3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่องทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 
ที่มา :    บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 

 

 

 

 

 

แหล่งก าเนดิ 

ข้อมูลของปล่องระบาย ข้อมูลของอากาศที่ระบายออกปล่อง  ข้อมูลอัตราระบายมลพิษออกปล่อง 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  

(m) 

ความสูง  
(m) 

อุณหภูม ิ1/ 

(K) 
ความเร็ว 2/ 

(m/s) 

อัตรา 
การไหล 1/ 
(Nm3/s) 

ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศ 
TSP 
(g/s) 

SO2 
(g/s) 

NOx 
(g/s) TSP 

(mg/Nm3) 
SO2 

(ppm) 
NOx 

(ppm) 
1. หม้อน้ าชุดที่ 1 (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง)            

- กรณีเดินเครื่องปกติ 2.60 36.00 453 9.54 25.87 79 21 114 2.04 1.42 5.55 
- กรณีพ่นเขม่า 2.60 36.00 453 9.54 25.87 104 - - 2.69 - - 

2. หม้อน้ าชุดที่ 2 (ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง)            
- กรณีเดินเครื่องปกติ 2.60 36.50 453 9.49 38.80 79 21 114 3.07 2.13 8.32 
- กรณีพ่นเขม่า 2.60 36.50 453 9.49 38.80 104 - - 4.04 - - 

3. หม้อน้ าชุดที่ 3 (ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง)            
- กรณีเดินเครื่องปกติ 3.50 36.50 453 10.26 77.61 76 12 114 5.90 2.44 16.65 
- กรณีพ่นเขม่า 3.50 36.50 453 10.26 77.61 90 - - 6.98 - - 

ค่ามาตรฐาน 3/ 120 60 200 - - - 



 

-62- 

ตารางท่ี 5.2-2 จ านวนรถขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ใช้ส าหรับการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 

รายละเอียด 
จ านวน 
(คัน/วัน) 

1.  จ านวนรถบรรทุกทีเ่ข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 
- รถบรรทุก 4 ล้อ 116  
- รถบรรทุก 6 ล้อ 458 
- รถบรรทุก 10 ล้อ 771 

รวม 1,345 
ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 

ตารางท่ี 5.2-3 พ้ืนที่ทีใ่ช้ส าหรับการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 

รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนที ่

(ไร่) (ตารางเมตร) 
1. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 1 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ 11.25 18,000 
2. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 2 บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 8.13 13,008 
3. ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ 3 บริเวณสมาคมชาวไร่อ้อย 3.44 5,504 

รวม 22.82 36,512 
หมายเหตุ : ระยะทางที่วิ่งในพื้นที่โครงการมากที่สุด (ไป-กลับ) ประมาณ 4.43 กิโลเมตร/วัน 
ที่มา : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด, 2562 

 

รูปที่ 5.2-1 ลานจอดรถขนอ้อยทีใ่ช้ส าหรับการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ 
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ตารางท่ี 5.2-4 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจ าลองฯ 

ความเข้มขน้สูงสุด 122.16 140.56 7.66 
พิกัด 292850E 1684550N 293250E 1684450N 
บริเวณ ภายในพื้นที่โรงงานน้ าตาล พื้นที่ลานจอดรถขนส่งวัตถุดิบ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดศิลาเรือง 22.29 40.69 0.23 
2. โรงเรียนบ้านสระปะค า 17.75 36.15 0.35 
3. วัดหนองไผ ่ 26.30 44.70 0.51 
4. วัดบ้านสาวเอ ้ 76.06 94.46 3.04 
จุดสังเกตหลัก    
5. บ้านโนนกลาง 38.22 56.62 0.72 
6. บ้านสามศลิา 27.45 45.85 0.12 
7. วัดบ้านโศกดู ่ 23.64 42.04 0.32 
8. วัดสุทธาราม 18.79 37.19 0.08 
9. บ้านเมืองกับ 18.73 37.13 0.09 
10. โรงเรียนบ้านหนองดมุหัวช้าง 25.52 43.92 0.13 
11. วัดเนรัญญิวราราม 13.96 32.36 0.24 
12. บ้านคูบอน 16.89 35.29 0.17 
13. บ้านหนองสนวน 23.86 42.26 0.12 

มาตรฐาน 320 57 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ 

   ในบรรยากาศท่ัวไป 
ท่ีมา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 5.2-5 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจ าลองฯ 

ความเข้มขน้สูงสุด 57.32 86.32 35.35 51.35 2.22 
พิกัด 292850E  

1684550N 
292850E  

1684550N 
293250E 

1684450N 
บริเวณ ภายในพื้นที ่

โรงงานน้ าตาล 
ภายในพื้นที ่

โรงงานน้ าตาล 
พื้นที่ลานจอดรถ
ขนส่งวัตถุดิบ 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ      
1. วัดศิลาเรือง 6.18 35.18 0.78 16.78 0.05 
2. โรงเรียนบ้านสระปะค า 4.72 33.72 1.82 17.82 0.08 
3. วัดหนองไผ ่ 7.06 36.06 1.46 17.46 0.12 
4. วัดบ้านสาวเอ ้ 22.30 51.30 4.79 20.79 0.72 
จุดสังเกตหลัก      
5. บ้านโนนกลาง 10.83 39.83 1.95 17.95 0.17 
6. บ้านสามศลิา 6.90 35.90 0.53 16.53 0.03 
7. วัดบ้านโศกดู ่ 6.85 35.85 0.97 16.97 0.07 
8. วัดสุทธาราม 5.36 34.36 0.73 16.73 0.02 
9. บ้านเมืองกับ 6.48 35.48 0.70 16.70 0.02 
10. โรงเรียนบ้านหนองดมุหัวช้าง 6.03 35.03 0.57 16.57 0.03 
11. วัดเนรัญญิวราราม 3.34 32.34 1.03 17.03 0.05 
12. บ้านคูบอน 4.28 33.28 0.76 16.76 0.04 
13. บ้านหนองสนวน 7.25 36.25 0.61 16.61 0.03 

มาตรฐาน 7801/ 3002/ 1002/ 
หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ในเวลา 1 ชั่วโมง 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
ท่ีมา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 5.2-6 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการของฝุ่นละออง (TSP) 

รายละเอียด 

ความเข้มขน้ของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ฝุ่นละออง (TSP) 

24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจ าลองฯ 
รวมกับความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจ าลองฯ 

ความเข้มขน้สูงสุด 51.88 218.88 3.01 
พิกัด 292850E 1684550N 292750E 1684450N 
บริเวณ ภายในพื้นที่โรงงานน้ าตาล ภายในพื้นที่โรงงานน้ าตาล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
1. วัดศิลาเรือง 1.21 168.21 0.13 
2. โรงเรียนบ้านสระปะค า 3.23 170.23 0.20 
3. วัดหนองไผ ่ 2.02 169.02 0.31 
4. วัดบ้านสาวเอ ้ 14.16 181.16 2.65 
จุดสังเกตหลัก    
5. บ้านโนนกลาง 3.38 170.38 0.42 
6. บ้านสามศลิา 1.00 168.00 0.11 
7. วัดบ้านโศกดู ่ 1.69 168.69 0.36 
8. วัดสุทธาราม 1.32 168.32 0.06 
9. บ้านเมืองกับ 1.25 168.25 0.06 
10. โรงเรียนบ้านหนองดมุหัวช้าง 1.01 168.01 0.08 
11. วัดเนรัญญิวราราม 1.85 168.85 0.13 
12. บ้านคูบอน 1.35 168.35 0.10 
13. บ้านหนองสนวน 1.13 168.13 0.07 

มาตรฐาน 3301/ 1001/ 
หมายเหตุ :  1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ท่ัวไป 
ท่ีมา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 5.2-2 ต าแหน่งความเข้มข้นสูงสุดจากการคาดการณ์ผลกระทบของโครงการ 
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5.3  ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการด าเนินโครงการในที่นี้เป็นการค านึงถึงผลกระทบใน
ภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง อีกทั้งได้ค านึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันร่วมด้วย 
(ก่อนเพ่ิมก าลังการผลิต) ดังนั้นการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงจึงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้าง 
(การติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษอากาศ (ESP) และปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย) มุ่งเน้นศึกษาที่พ้ืนที่อ่อนไหวซึ่งอยู่
ใกล้กับพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการมากที่สุด คือ บริเวณวัดสาวเอ้ มีระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง (ระบบบ าบัด
มลพิษอากาศ) ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 200 เมตร และระยะด าเนินการ มุ่งเน้นศึกษาที่ พ้ืนที่อ่อนไหว 
ซึ่งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่การผลิตของโครงการมากที่สุด คือ บริเวณวัดบ้านสาวเอ้ มีระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 
(เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า) ที่ใกล้ที่สุดของโครงการไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 120 เมตร ซึ่งการ
ประเมินผลกระทบครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ผลการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่ 
24-31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยทั่วไป (Leq 
24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการซึ่งผลการประเมิน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ระยะก่อสร้าง ระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (บริเวณวัดสาวเอ้) ที่อยู่ใกล้เคียงแนวการก่อสร้าง โดยมี
ระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) 
เรื่อง ระดับเสียงรบกวน ที่ก าหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการ
ก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ า 

2) ระยะด าเนินการ ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) ที่วัดบ้านสาวเอ้ หลังเปดดด าเนินโครงการไม่
เปลี่ยนแปลงไป (ระดับเสียงทั่วไปที่ตรวจวัดล่าสุดที่วัดบ้านสาวเอ้ เมื่อที่ 24-31 มีนาคม พ.ศ. 2561 คือ 65.7 เดซิ
เบลเอ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.86 ของค่ามาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไปก าหนดที่ 70 เดซิเบลเอ ส่วนการ
ประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานค่า
ระดับเสียงรบกวนก าหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) โดยระดับเสียงรบกวนที่เกินมาตรฐานนั้นเกิดขึ้นเพียง 44 ครั้งเท่านั้น 
จากการตรวจวัดทั้งหมด 672 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 6.55) ทั้งนี้ โครงการจะก าหนดมาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบ
จากการด าเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมเสียงตั้งแต่การควบคุม
และลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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5.4   ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า 

 1)  ระยะก่อสร้าง น้ าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากห้องน้ า-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง และน้ าเสียจาก
กิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่มีจ านวน
คนงานสูงสุดประมาณ 50 คน โดยน้ าเสียที่เกิดข้ึนคาดการณ์จากร้อยละ 80 ของน้ าใช้ ซึ่งมีประมาณ 2.8 ลูกบาศก์
เมตร/วัน บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตามสัดส่วนคนงานให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีการจัดเก็บสิ่งปฎิกูลทุกครั้งที่ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลใกล้เต็มความสามารถ
ในการกักเก็บมีถังรองรับสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจ านวนคนงานก่อสร้างเพ่ือรองรับของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปก าจัดต่อไป ส าหรับน้ าทิ้งจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น น้ าที่ใช้ล้างท าความ
สะอาด เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณน้อยและมีปริมาณที่ไม่แน่นอน เนื่องจากการก่อสร้างโครงการจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 
น้ าทิ้งในส่วนนี้จะถูกปล่อยให้ซึมลงไปในพ้ืนดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ส าหรับน้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการ
ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดท าและสร้างรางระบายน้ าชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้ าถาวร เพ่ือ
ระบายน้ าฝนที่ตกในพื้นที่โครงการลงสู่บ่อเก็บน้ าดิบของโครงการต่อไป ดังนั้น กิจกรรมที่เกิดข้ึนในระยะก่อสร้างจึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินในระดับต่ า 

 2) ระยะด าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  ความเพียงพอของระบบบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากในบริเวณพ้ืนที่โรงงานน้ าตาลมีพ้ืนที่บางส่วนที่
เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า โดยแยกพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกันบางส่วนซึ่งรวมถึงระบบบ าบัดน้ าเสียด้วย โดยน้ าเสียจากกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปแล้ว จะถูกรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลซึ่งมีความสามารถระบบ 1,800 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตไอน้ าและไฟฟ้าประมาณ 234 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลัง 
การผลิตมีปริมาณเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ( Inspection pit) ของ
โรงไฟฟ้า เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งในกรณีที่น้ าทิ้งได้มาตรฐานที่ก าหนดจะระบายไปยังบ่อพักน้ าทิ้งของโรงงาน
น้ าตาล แต่ในกรณีที่น้ าทิ้งไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนดโครงการจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
pond) เพ่ือติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก าจัดต่อไป 

  (2)  ประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสีย การตรวจสอบค่าการออกแบบระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียของ
วิศวกรวิชาชีพของโรงงานน้ าตาล โดยพิจารณาค่าการออกแบบของโครงการเปรียบเทียบกับค่าการออกแบบที่
แนะน าโดยสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เรื่อง ค่าก าหนด การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย, 2540 
พบว่า ค่าการออกแบบของระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลมีความสอดคล้องกับค่าการออกแบบที่แนะน าไว้ 

  (3) การป้องกันกลิ่นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ผลกระทบจากกลิ่นเนื่องจากการออกแบบเป็นระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลเป็นระบบแอนแอโรบิกนั้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมีย่อมมีปัญหาเรื่องกลิ่น แต่อย่างไร
ก็ตาม ในขั้นตอนการออกแบบเพ่ือปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ด าเนินการในปัจจุบันโดยได้ทบทวนรายละเอียด
ระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งน้ าวนกลับจากบ่อแฟคคัลเททีฟ บ่อที่ 1 (Facultative Pond No.1) มาช่วยก าจัดแก๊ส H2S 
(Alkaline Water Recirculation) ซ่ึงน้ าจะมีสภาพความเป็นด่างอ่อน ๆ เมื่อผสมกับแก๊ส H2S ซึ่งมีความเป็นกรด
ก็จะกลายเป็นกลางไปได้ และช่วยลดแก๊ส H2S ท าให้กลิ่นเหม็นลดลง ทั้งนี้โครงการยังได้ก าหนดให้มีบ่อกรด-ด่าง 
(Used caustic) จ านวน 2 บ่อ เพ่ือรับน้ าเสียจากน้ าใช้ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว (เป็นน้ าทีใ่ช้สารเคมี กรดไฮโดรคลอริก
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการล้างเครื่องจักร) (จะท าการล้างทุก 40 วัน) โดยท าหน้าที่เติมอากาศเพ่ือย่อยสลาย
สารอินทรีย์และท าหน้าที่แยกสลัดจ์ด้วยการตกตะกอนภายในถังเดียวกันเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดกลิ่นอีกด้วย 
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  (4)  การจัดการน้ าทิ้ง น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งและสามารถระบายทิ้งลงแหล่งน้ าสาธารณะได้ อย่างไรก็ตามโครงการจะไม่มีการระบาย  
น้ าทิ้งดังกล่าวออกสู่ภายนอกหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

  (5)  การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน โดยก าหนดให้มีการรองก้นบ่อและ
ขอบบ่อด้วยพลาสติก HDPE หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าเพ่ือป้องกันการรั่วโดยก าหนดให้มีการออกแบบ
ขอบบ่อบ าบัดน้ าเสียต่าง ๆ มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) อีกท้ังเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ 
โครงการก าหนดให้มีบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณรอบพ้ืนที่บ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ือตรวจสอบการ
รั่วซึมของบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า 

5.5  ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ า 

 การศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตในน ้า (ระบบนิเวศน์สัตว์น้ า) ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพ
ลงก์ตอนสัตว์สัตว์หน้าดิน เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อ
นิเวศวิทยาทางน้ าจากการด าเนินโครงการ โดยด าเนินการศึกษาจ านวน 3 จุด ประกอบด้วย คลองลึก (คลองขม้ิน) 
ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 3 ,000 เมตร คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 3 ,800 เมตร และ 
คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ ประมาณ 4,200 เมตร เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน ้า (ระบบนิเวศน์สัตว์น้ า) บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ท าการศึกษา ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์สัตว์หน้าดิน และวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
ต่อนิเวศวิทยาสัตว์น้ าจากการด าเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ าในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินสถานภาพ ศักยภาพ ผลกระทบทางด้านนิเวศวิทยาสัตว์น้ าที่จะเกิดข้ึน
จากการด าเนินโครงการ 

5.6 ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก 

ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ตั้งโครงการมิได้อยู่ใกล้หรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่
อย่างใด ทั้งนี้พ้ืนที่ศึกษาอยู่ในอ าเภอคูเมือง และอ าเภอแคนดง สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่
บ้านพักอาศัย โดยพรรณไม้ที่พบบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นชุมชนไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือมีกลุ่มสังคมพืชป่าไม้
ที่สลับซับซ้อน และมีบางส่วนที่มีพ้ืนที่เป็นสภาพป่า แต่ไม่ได้ถูกก าหนดเป็นอุทยาน วนอุทยาน และเขตอนุรักษ์  
ซึ่งการด าเนินโครงการไม่ได้ขยายขอบเขตพ้ืนที่ จากเดิมแต่อย่างใด รวมทั้งการด าเนินการของโครงการเป็น
อุตสาหกรรมด้านการเกษตร กล่าวคือ ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และการขยายพ้ืนที่ส่งเสริมการ  
ปลูกอ้อย ส าหรับการด าเนินโครงการได้ก าหนดให้เกษตรกรคู่สัญญาทราบว่าต้องไม่รุกล้ าพ้ืนที่ป่าในการเพาะปลูก 

5.7   ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ท าการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบน ทางหลวงหมายเลข 
4060 2074 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองที่สามารถเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่โครงการได้ โดยจะท าการ
ประเมินเพ่ือคาดการณ์ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปดดด าเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 
และนอกชั่วโมงเร่งด่วน เพ่ือคาดการณ์ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หรือไม่กรณีมีโครงการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้ก าหนดมาตรการ
ด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด 
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5.8  ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า 

        1)  ระยะก่อสร้าง การใช้น้ าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณสูงสุด 3.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการก าหนดให้
บริษัทรับเหมาจัดหามาให้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการมีบ่อเก็บน้ าดิบ และใช้น้ าฝนที่รวบรวมได้ภายใน
บ่อเก็บน้ าดิบเป็นแหล่งน้ าใช้ในช่วงก่อสร้าง ส าหรับน้ าดื่มส าหรับคนงานก่อสร้างจะใช้น้ าดื่มบรรจุขวดซึ่งก าหนดให้
บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ าที่โครงการใช้ในช่วงก่อสร้างเป็นคนละแหล่งกับน้ าใช้
ชุมชน ซึ่งชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่จะใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นคาดว่า
ผลกระทบต่อผู้ใช้น้ าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 2)  ระยะด าเนินการ โครงการจะใช้น้ าจากโรงงานน้ าตาล เนื่องจากส่วนของกิจกรรมการผลิตน้ าตาลและ
การผลิตไอน้ าและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน โดยรับน้ าจากบ่อเก็บน้ าดิบ มาใช้ในช่วงฤดูฝนเพ่ือมา
ปรับปรุงคุณภาพก่อนน าไปใช้เองในโรงน้ าตาลและอีกส่วนหนึ่งให้กับ โครงการ และ บริษัทในเครือ จึงสรุปว่า 
แหล่งการใช้น้ าของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า เป็นการใช้น้ าแหล่งเดียวกับในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการประเมิน 
ความเพียงพอของทรัพยากรน้ าใช้ในที่นี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของความต้องการใช้น้ าของพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
รวมถึงความต้องการใช้น้ าของทั้งสองโครงการที่เพ่ิมก าลังการผลิตมีรายละเอียดดังนี้  

 (1) ความต้องการใช้น้ าของโรงงานน้ าตาลและโรงไฟฟ้า ส าหรับปริมาณความต้องการใช้น้ าในช่วง
ระยะด าเนินการของโรงงานน้ าตาลร่วมกับโรงไฟฟ้า พบว่า ช่วงหีบอ้อยในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ าใน
กระบวนการผลิตประมาณ 2,611 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตมีความต้องการใช้น้ าใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมมากข้ึนเป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับช่วงละลายน้ าตาลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ า
ในกระบวนการผลิตอยู่ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตจะมีความต้องการใช้น้ าใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนในช่วงละลายน้ าตาลเป็น 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

 (2) แหล่งน้ าใช้ โรงงานน้ าตาลไม่มีการสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติภายนอก เนื่องจากมีการสะสม
น้ าดิบจากพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถสะสมน้ าได้ กล่าวคือพ้ืนที่การระบายน้ าตามแนวรางระบายน้ า พ้ืนที่สีเขียว
บางส่วน และพ้ืนที่บ่อเก็บน้ าต่างๆ โดยโครงการมีบ่อเก็บน้ าดิบ จ านวน 13 บ่อ ความจุประมาณ 1,300,000 
ลูกบาศก์เมตร 

5.9  ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

  การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย การด าเนินกิจกรรมของโครงการจะมีของเสียเกิดขึ้น  
2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิตและของเสียจากอาคารส านักงาน ซึ่งโครงการจะด าเนินการ  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่แหล่งก าเนิดและการป้องกันมลพิษมาประยุกต์ใช้
กับการจัดการของเสียของโครงการ กลยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลดของเสียที่แหล่งก าเนิด ซึ่งมีการน าของเสียที่
แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับน าไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่
น ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็จะท าการส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเพ่ือรับไปก าจัดต่อไป ส าหรับรายละเอียดการจัดการของเสียแต่ละประเภทในระยะ
ด าเนินการของโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน หรือของเสียจากอาคารส านักงาน 
โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียที่มีฝาปดดมิดชิดแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่ วไป ของเสีย 
รีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะน าไปวางตามสถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ และของเสีย
จากการผลิต และของเสียจากการผลิต โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย  
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ทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยก
แต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปดดมิดชิด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการน าไปก าจัดด้วยวิธีการ  
ที่เหมาะสม ทั้งนี้โครงการจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้บ าบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีก าจัดเพ่ือ  
ขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะจัดท าเอกสารก ากับการขนส่ง ให้กับผู้ขนส่ง
และผู้รับก าจัดก่อนที่จะน าของเสียออกจากพ้ืนที่โครงการ  

5.10  ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 โครงการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 2 ครั้ง ครอบคลุมพ้ืนที่
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ซึ่งครั้งแรกเป็นการชี้แจงขอบเขตการศึกษา และครั้งที่ 2 เป็นการชี้แจง 
ผลการศึกษา และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการได้น าข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปก าหนดเป็นมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม และนอกจากนี้  โครงการได้มีการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม เพ่ือศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงการต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในพ้ืนที่
ศึกษา การศึกษารายละเอียดส่วนนี้แบ่งการพิจารณาเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ส่วนแรกพิจารณาในภาพรวมระดับ
จังหวัดและอ าเภอ และส่วนที่สองพิจารณาแยกในระดับพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ อ าเภอคูเมืองและอ าเภอแคนดง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยท าการศึกษาสภาพทั่วไปและลักษณะชุมชน การปกครอง ประชากรจ านวนประชากรในพ้ืนที่อัตรา  
การเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากร ตลอดจนสภาพสังคม เช่น จ านวนสถาบันการศึกษา ระดับ
การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ลักษณะความสัมพันธ์ในชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ 

5.11   ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย 

 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาในประเด็นที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วง
ก่อสร้างของโครงการเป็นการปรับปรุงระบบบ าบัดมลพิษอากาศ โดยโครงการจะก าหนดมาตรการในการควบคุม
การก่อสร้างให้ครอบคลุมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงด าเนินการโดยปกติพนักงานจะท างานภายในห้องควบคุม
และติดตั้งระบบปรับอากาศเพ่ือป้องกันเสียงและความร้อนจากกระบวนการผลิต ยกเว้นกรณีที่ต้องออกนอก
ห้องควบคุมซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนัก โดยโครงการได้จัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนินการทั้งในส่วนของการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการท างาน เช่น ระดับเสียง แสงสว่าง 
ความร้อน เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับพนักงานและที่ติด
ตั้งอยู่บริเวณโครงการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างสม่ าเสมอ  

5.12   ผลการศึกษาด้านสุขภาพ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า สุขภาพของคนเรานั้นมีความเชื่อมโยงและไม่
สามารถแยกออกจากองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะแวดล้อม
ทางสังคม ความเป็นเมือง สารเคมี สิ่งคุกคามต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยมองผลกระทบทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพจาก
ปัจจัยก าหนดสุขภาพในด้านต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจ
มีผลต่อสุขภาพ โดยพิจารณาถึงสิ่งคุกคามสุขภาพ โอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และน าไปสู่การจัดท า
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
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 โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด จะน าชานอ้อยของ
โรงงานน้ าตาล บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด และใบอ้อยจากพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย มาผลิตไอน้ าและ
กระแสไฟฟ้าเพ่ือใช้ในโรงน้ าตาล โดยโรงไฟฟ้าจะผลิตไอน้ าและไฟฟ้าจ าหน่ายให้โรงงานน้ าตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย
เท่านั้น ปัจจุบันโรงไฟฟ้าชีวมวลติดตั้งหม้อไอน้ า 3 ชุด (ขนาด 40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด, ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง 
จ านวน 1 ชุด และ ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า 3 ชุด (ขนาด 
2.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด) ทั้งนี้ 
เนื่องจากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้ผลิตพลังงานเพ่ือประกอบกิจการ
ผลิตน้ าตาลทราย โดยมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 12,500 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 10 เมกะวัตต์) และขนาด 
3,125 กิโลโวลต์แอมแปร์ (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์) รวม 2 ชุด ดังนั้นโครงการจึงส ารองการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ าขนาด 4 เมกะวัตต์ ท าให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับอนุญาตจาก 12.5  
เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นเป็น 16.5 เมกะวัตต์ แต่ก าลังการผลิตสุทธิสูงสุดที่สามารถผลิตได้เท่ากับ 11.5 เมกะวัตต์ 
ภายหลังเพิ่มก าลังการผลิตโครงการมีแผนจะเพ่ิมก าลังการผลิต โดยจะมีการใช้งานหม้อไอน้ า จ านวน 3 ชุด (ขนาด 
40 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด ขนาด 60 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด และ ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 1 ชุด) และ
มีการใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ าเพ่ิมจาก 2 ชุด เป็น 3 ชุด (ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด 
ขนาด 4 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด และขนาด 10 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด) โดยไม่มีการติดตั้งหม้อไอน้ าหรือเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า ท าให้มีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 16.5 เมกะวัตต์ และก าลังการผลิตสุทธิสูงสุดที่
สามารถผลิตได้เพ่ิมข้ึนจาก 11 เมกะวัตต์ เป็น 14.5 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้  กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดโครงการกิจการ หรือ
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มกราคม 2562 ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้าน
และครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยใช้ แนวทาง การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) และแนวทาง
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ กระทรวงสาธารณสุข (2552) โดยการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายก าลังการผลิตของโครงการต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบและพนักงานของ
โครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ระยะก่อสร้าง ท าการประเมินผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้น เช่น ฝุ่นละออง 
ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง ขยะมูลฝอย น้ าเสีย และอุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น
และท าการประเมินผลกระทบต่อพนักงานก่อสร้าง ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดข้ึน เช่น ฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง 
ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการท างาน เป็นต้น 
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 2) ระยะด าเนินการ  ท าการประเมินผลกระทบผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
มลพิษทางอากาศจากการเดินเครื่องหม้อไอน้ า ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ กลิ่นจากลานกองชานอ้อย ระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิต และความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น และท าการประเมินผลกระทบต่อพนักงานของโครงการ ผลกระทบที่ส าคัญที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น ฝุ่นละอองในพ้ืนที่ท างาน ระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิต การได้รับความร้อน และอุบัติเหตุจากการ
ท างาน เป็นต้น 

ทั้งนี้ การประเมินและการคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพมีแนวทางและขั้นตอนการศึกษา ประกอบด้วย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การคาดการณ์และแจกแจงลักษณะของผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 
การจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบ และการจัดท ามาตรการลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ  เพ่ือ
จัดล าดับปัญหาความรุนแรงของผลกระทบ รวมทั้งก าหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5.13   การประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง  

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงาน
น้ าตาล ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการด าเนินโครงการ บริษัทที่ปรึกษา 
ได้ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย  
การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เป็นแนวทางในการประ เมิน 
เพ่ือจัดล าดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อบุคคล ผลกระทบต่อชุมชน 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน  
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6. ร่างแผนปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนปฏิบัติการทั่วไป 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของ บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด โดยจะมีก าลัง
การผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 14.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขท่ี 237 หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน 
ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2) ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติ 

3) บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน หน่วยงานอนุญาตของโครงการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีการบ ารุงรักษาดูแลการท างานของระบบหล่อเย็นให้อยู่
ในสภาพทีใ่ช้งานได้ดีเป็นประจ าและมีความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

5) กรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มี
การร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการด าเนินโครงการ ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบทุกครั้ง เพ่ือ
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

6) ในกรณีที่บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  
ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต
ด าเนินการ ดังนี้ 
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6.1)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

6.2)   หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาต (หรือประสานงานแจ้ง บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด) จัดส่งรายงานการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวมายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติอนุญาตให้มีการเปลี่ ยนแปลง  
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการด าเนินการของโครงการบริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

8) เมื่อโครงการฯ ด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบาย
สารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ ากว่าให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

9) ถนนสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพ้ืนที่โครงการให้โครงการด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

10) ก าหนดให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็น
เอกสาร พร้อมกับข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด ต่อหน่วยงานของรัฐก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการ
ไว้ 2 ครั้งต่อปี โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายใน
เดือนกรกฎาคม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 
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6.2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ซึ่งมีก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 16 เมกะวัตต์ แต่ก าลังการผลิต
สูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 14.5 เมกะวัตต์ ได้จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการ (Action plan) ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่
ละด้านทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการโดยสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและข้อคิดเห็นที่ ได้จากการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรูปแบบการน าเสน อ
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์พ้ืนที่เป้าหมายวิธีการด าเนินการระยะเวลาด าเนินการงบประมาณ/
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณผู้รับผิดชอบและการประเมินผลประกอบด้วยแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้อง
ยึดถือปฏิบัติ มีทั้งสิ้น 13 แผน ได้แก่ 

 1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 

 2) แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง 

 3) แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 

 4) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าผิวดิน 

 5) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 6) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม 

 7) แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

 8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 

 9) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 10) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 12) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

 13) แผนปฏิบัติการด้านด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 

 โดยแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมข้างต้น สรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 
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 ตารางท่ี 6.2-1 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของ บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด โดยจะมีก าลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ 14.5  
เมกะวัตต์  ตั้ งอยู่ เลขที่  237 หมู่  2  บ้ านสาวเอ้  ต าบลหิ น เหล็กไฟ  
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์  จ ากัด น ารายละเอียดมาตรการใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้
รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third 
Party) เพื่อด าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
หน่วยงานอนุญาตของโครงการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทราบ ทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคม
อุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 4) ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด มีการบ ารุงรักษาดูแลการท างานของ

ระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจ าและมีความปลอดภยัตอ่
ผู้ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการด าเนิน
โครงการ ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบทุกครั้ง เพื่อประสานความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6)  ในกรณี ที่บริษัท โรงงานน้ าตาลบุ รีรัมย์  จ ากัด  มีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
ไว้แล้ว ให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6.1)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 
ไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับ
ให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ทราบ 
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 ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 6.2)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต (หรือประสานงานแจ้ง บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 
จ ากัด) จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติอนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบรุีรัมย์ จ ากัด 

 7)  กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการด าเนินการของโครงการบริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบรุีรัมย์ จ ากัด 

 8)  เมื่อโครงการฯ ด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การ
ระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ ากว่าให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบรุีรัมย์ จ ากัด 

 9)  ถนนสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านพื้นที่โครงการให้โครงการด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบรุีรัมย์ จ ากัด 

 10) ก าหนดให้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการเป็น
เอกสาร พร้อมกับข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนด ต่อหน่วยงานของรัฐก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการไว้ 2 ครั้งต่อปี โดยให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือนกรกฎาคม และเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคม
ของปีถัดไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และด าเนินการ 

- บริษัท โรงงาน
น้ าตาลบรุีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 
   ในบรรยากาศ 

1) ฉีดพรมน้ าในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน
พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า -บ่าย) 
ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก 

- ถนนเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน
เศษหินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน 

- ถนนเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ตรวจสอบ บ ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่ก าหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะน าการบ ารุงรักษาของ
แต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ควบคุมมิให้มีการก าจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ควบคุมและจ ากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และ
การเกิดอุบตัิเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปดดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก
เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองส าหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างให้เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ท าความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ในฤดูฝนให้ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง  - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2. ระดับเสียงทั่วไป 1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ด าเนินการ
เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง และครอบหู 
ลดเสียงส าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียง
ดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ)ขึ้นไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. ระดับเสียงทั่วไป (ต่อ) 3) ตรวจสอบ บ ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ

ก่อสร้างตามระยะเวลาที่ก าหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะน าการบ ารุงรักษาของ
แต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน
พื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตามการจ าแนกพื้นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- พื้นทีก่่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการก่อนการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติการตามมาตรการลดผลกระทบด้าน
เสียงอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ก าหนดแผนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มี
เสียงดังท างานในเวลาพร้อมกัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะชุมชนอย่างสม่ าเสมอตอลด
ระยะเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบด้านเสียงท่ีได้รับจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการพร้อมทั้งหาแนวทางในการก าหนดมาตรการลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3. น้ าใช้ 1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ าใช้ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอโดยไม่รบกวนแหล่งน้ าดื่ม-น้ าใช้ของชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4. อุทกวิทยาน้ าผิวดิน 
   และคุณภาพน้ าผิวดิน 

1) ก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกสุขาภิบาล ส าหรับคนงาน
ก่อสร้างอย่างน้อย 15 คนต่อ 1 ห้อง พร้อมทั้งติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดเตรียมระบบบ าบบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากคนงาน
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. ด้านอุทกวิทยา 
   และคุณภาพน้ าใต้ดิน 

1) ห้ามสูบน้ าใต้ดินมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดเตรียมห้องสุขาที่ถูกสุขาภิบาล ส าหรับคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 15 
คนต่อ 1 ห้อง พร้อมทั้งติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียที่
เกิดขึ้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

6. คมนาคม 1) ก าหนดให้รถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปกคลุม 
ส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการล่วงหล่นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดระบบทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้ารักษา
ความปลอดภัยในการอ านวยความสะดวกและดูแลรถที่เข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่
โครงการโดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่  ประสานงานกับ
ต ารวจทางหลวง และต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่
โครงการโดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับ
ต ารวจทางหลวง และต ารวจจากสถานีต ารวจในพื้นที่เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน (07.00-09.00 น. 
และ 16.00-19.00 น.) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) อบรมพนักงานขับรถในการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของพื้นผิวจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. การระบายน้ า และ 
   ป้องกันน้ าท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน้ าช่ัวคราวในแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน้ า
ถาวร เพื่อรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่เข้าสู่บ่อเก็บน้ าดิบของโรงงาน
น้ าตาลต่อไป   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น้ าฝน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้มีบ่อตกตะกอนดินและทรายที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อ
ป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ าเมื่อพบการ
สะสม 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8. การจัดการของเสีย 
 

1) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร 
พร้อมฝาปดดมิดชิดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง และติดต่อให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขนไปก าจัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส าหรับ
เศษวัสดุหรือของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณาน ากลับมา 
ใช้ใหม่หรือจ าหน่ายให้กับกน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีพนักงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9. อาชีวอนามัยและ  
   ความปลอดภัย 

1) โครงการต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยกับบริษัทรับเหมาไว้ในสัญญาว่าจ้างโดยต้องครบอคลุมประเด็น 
ในด้านต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองความปลอดภัยของคนงานที่ปฎิบัติงานใน
โครงการ ระเบียบการปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของคนงานก่อสร้าง ในการอยู่ร่วมกับชุมชนเพื่อมิก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ต่อชุมชน รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
ตลอดจนขอ้บังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. อาชีวอนามัยและ  
    ความปลอดภัย (ต่อ) 

2) โครงการต้องก ากับดูแลให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เช่น กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 และประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานที่มีความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยคอยดูแลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท างาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ท้ังในส่วนอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง 
ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพท่ีไม่เป็นอันตรายในการท างาน โดยวิเคราะห์งานเพื่อ
ช้ีบ่งอันตราย รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการท างานอย่าง
ปลอดภัย รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับลักษณะงาน หากพบความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นจะต้องรายงาน
และเสนอแนะ แนวทางแก้ไขให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างทราบและด าเนินการ
แก้ไขทันที) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง/หัวหน้างาน และลูกจ้าง/พนักงาน ทุกคน
ได้รับการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพื่ อให้บริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง
ในกรณีที่รับลูกจ้าง/พนักงานเข้าท างาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานท่ีท างาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้าง/
พนักงานทุกคนก่อนการเริ่มท างาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดให้มีกฎระเบียบความปลอดภัยระบบ work permit ในพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) จัดให้มีแผนปฎิบัติการฉุกเฉินในระยะก่อสร้างและจัดให้มีการอบรมคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานให้ทราบถึงขั้นตอนตามแผนปฎิบัติการฉุกเฉิน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. อาชีวอนามัยและ  
   ความปลอดภัย (ต่อ) 

7) จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง /บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักร 
และเขตหวงห้าม/พื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย จะต้องมี
การกั้นแบ่งเขตพื้นท่ีให้ชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับคนงาน/พนักงานให้
เหมาะสมกับลักษณะของงานและมีความเพียงพอ พร้อมทั้งก าหนด
กฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
เคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเช้ือเพลิง
และต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 3 กิโลกรัม อย่างน้อย 1 เครื่อง ใน
ทุกๆ จุดที่มีการเช่ือมโลหะงานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวท าละลายที่ไวไฟ
หรือติดไฟ/พื้นที่ปฎิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดอัคีภัย หรือบริเวณที่มีการ
จัดเก็บวัตถุไวไฟ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) การท างานที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องจัดให้มี
นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง และม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ก าหนดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบหา
สาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานโดยรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล 
สาเหตุความเสียหายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็นข้อก าหนด
ในมาตรการความปลอดภัยต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้างตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั้งรถฉุกเฉิน 1 คน ไว้ประจ าพื้นที่หากพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยจะต้องมารับการวินิจฉัย และการรักษาที่ห้องพยาบาลใน
พื้นที่ก่อสร้างก่อน หากไม่สามารถรักษาพยาบาลได้ ให้จัดส่งไปยัง
โรงพยาบาลหรือสถานรักษาพยาบาลของเอกชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
10. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้า

ท างานเป็นอันดับแรก ยกเว้นผู้เข้ามาท างานในต าแหน่งเช่ียวชาญอาจใช้
แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องท าการตรวจสอบประวัติแรงงานก่อน
เข้าท างาน รวมทั้งจัดท าประวัติคนงานก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
และหากมีการร้องเรียนทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหา 
แนวทางแก้ไขทันทีหากพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียนและแจ้งกลับให้
ชุมชนทราบถึงข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดยทันที 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบและหาทางแก้ไข
ทันทีหากพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียน และแจ้งกลับให้ชุมชนทราบถึง
ข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาโดยทันที ตามผังการด าเนินการรับข้อ
ร้องเรียน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งก ากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกท่ีดินของบุคคลอื่น
โดยเด็ดขาด   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ตรวจตราดูแลไม่ให้คนงานของบริษัทก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น  
ลักทรัพย์ ยาเสพติด และการพนัน เป็นต้น โดยมีการก าหนดกฎระเบียบ 
และการลงโทษท่ีชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยและการทะเลาะ
วิวาท ตลอดจนปัญหาต่อคนในชุมชนรอบข้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11.การประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชน 

1) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์โครงการแก่ ชุมชนบริเวณพื้นที่ โครงการ 
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับรายละเอียดการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งเพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 
โดยแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนท าการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ด าเนินการทราบถึงช่องทางการร้องเรียนและ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้างและแจ้งความก้าวหน้า
ของการด าเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่
เกิดจากการด าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพ้ืนท่ีตั้งโครงการและชุมชน เพื่อน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการโดยระบุข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่นช่ือโครงการ
แผนการก่อสร้างโครงการบริษัทผู้ รับเหมาบริษัทเจ้ าของโครงการ 
ผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

12. สาธารณสุขและสขุภาพ 1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ โดยด าเนินการ เช่น จัดหาน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคแก่
คนงานก่อสร้าง การจัดการของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุพ์าหะของโรค 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการ
จัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฎิบัติงานภายในโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. สาธารณสุขและสขุภาพ 

(ต่อ) 
3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ 

รวมทั้งจัดเตรียมหรือประสานงานกับโรงงานน้ าตาล ให้จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้
ประจ าตลอดเวลาส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหากมีการใช้แรงงานต่างด้าว
ที่ถูกกฎหมายใหจัดท าประวัติทะเบียนของคนงานต่ างด้าว พร้อมทั้ ง
ประสานงานเพื่อแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ เช่น สาธารณสุขจังหวัด 
รวมถึงให้พิจารณาข้อมูลทางด้านสุขภาพก่อนรับเข้าท างาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

13. พ้ืนที่สีเขียว 
และสนุทรียภาพ 

1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 1.84 ไร่ (ร้อยละ 5.46 ของพื้นที่
โครงการ) แสดงดังรูปที ่1 ซึ่งจะท าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่
โครงการ ไม้ยืนต้นที่น ามาปลูกก าหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
เช่น ต้นพิกุล ต้นสนประดิพัทธ์ และต้นยางนา โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ช้ัน
เรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) บ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น  

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย ์จ ากัด เปน็ผู้รับผิดชอบการปฏบิัติตามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
และก ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัตติามาตรการที่เกีย่วขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ     
1.1 การควบคุมอัตราการ

ระบายมลพิษทางปล่อง
ระบายอากาศ 

1)  ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ (ที่
สภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry basis) มีค่าควบคุมแต่
ละปล่องหม้อน้ า กรณีเดินเครื่องปกติ ดังนี้ 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (1.1) หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ช่ัวโมง (หม้อไอน้ าชุดที่ 1) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 79 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 2.04 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 5.55 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 21 ส่วนในล้านส่วน (อัตรา

การระบาย 1.42 กรัม/วินาที/ปล่อง 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (1.2) หม้อไอน้ าขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง (หม้อไอน้ าชุดที่ 2) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 79 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 3.07 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 8.32 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ไม่เกิน 21 ส่วนในล้านส่วน (อัตรา

การระบาย 2.13 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (1.3) หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง (หม้อไอน้ าชุดที่ 3) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 76 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 5.90 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 16.65 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 12 ส่วนในล้านส่วน(อัตรา

การระบาย 2.44 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 

2)  ก าหนดให้ท าการพ่นเขม่า (Soot Blow) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 
โดยใช้ไอน้ า ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย
อากาศ (ที่สภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry basis) มีค่า
ควบคุมแต่ละปล่องหม้อน้ า กรณีเดิน เครื่องพ่นเขม่า ดังนี ้

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (2.1) หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ช่ัวโมง (หม้อไอน้ าชุดที่ 1) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 104 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 2.04 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 5.55 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 21 ส่วนในล้านส่วน (อัตรา

การระบาย 1.42 กรัม/วินาที/ปล่อง 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (2.2) หม้อไอน้ าขนาด 60 ตัน/ช่ัวโมง (หม้อไอน้ าชุดที่ 2) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 104 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 4.04 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 8.32 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ไม่เกิน 21 ส่วนในล้านส่วน (อัตรา

การระบาย 2.13 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 (2.3) หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง (หม้อไอน้ าชุดที่ 3) 
ก) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (อัตรา

การระบาย 6.98 กรัม/วินาที/ปล่อง) 
ข) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 114 ส่วนในล้านส่วน 

(อัตราการระบาย 16.65 กรัม/วินาที/ปล่อง)  
ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 12 ส่วนในล้านส่วน(อัตรา

การระบาย 2.44 กรัม/วินาที/ปล่อง) 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

    3)  ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบการระบายสารมลพิษจากปล่องอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring : CEMs) ปล่อง 1 – 3  

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 

4)  ควบคุมค่าความช้ืนของเช้ือเพลิงในการป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของ 
หม้อไอน้ าไม่เกินร้อยละ 50 หากพบว่าค่าความช้ืนของชานอ้อยท่ีมีค่าสูง
กว่าที่ก าหนดโครงการจะด าเนินการประสานงานกับโรงงานน้ าตาลใน
การควบคุมการผลิตในขั้นตอนการหีบอ้อยในการควบคุมค่าความช้ืนให้
เป็นไปตามค่าควบคุมเพื่อลดความช้ืนของชานอ้อย และก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบอุณหภูมิการเผาไหม้ชานอ้อยทุกช่ัวโมง 

- หม้อไอน้ า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5)  จัดท าวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเครื่องโดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงรักษาระบบบ าบัด
มลพิษทางอากาศ 

- ระบบบ าบัดมลพิษ   
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6)  จัดท าแผนบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
หม้อน้ า ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบทุกส่วน  
เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะช ารุด
เสียหายในระหว่างการผลิต 

- ระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7)  หาก ESP ใดขัดข้องจนประสิทธิภาพลดลง โครงการต้องลดก าลังการผลิต
ของ Boiler เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นไม่ให้เกินค่าที่ก าหนด แต่ถ้า ESP 
เกิดขัดข้องจนไม่สามารถท างานได้ทั้งระบบ โครงการต้องหยุดเดินระบบ
หม้อน้ า โดยการหยุดป้อนชานอ้อยเข้าห้องเผาไหม้ของหม้อน้ า 

- ระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8)  จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศให้มีจ านวนเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้องได้ทันที 

- ระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติงานประจ า 
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล ส าหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (พ.ศ. 2545) หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
    

10) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินเครื่องของโครงการเพื่อให้พนักงาน
เดินเครื่องใช้เป็นแนวทางในการท างาน 

- ระบบบ าบัดมลพิษ
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ท าการประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศปีละ  
1 ครั้ง โดยการเก็บตัวอย่างอากาศก่อนผ่านการบ าบัดและหลังการ
บ าบัดค านวณประสิทธิภาพของการบ าบัด 

- ระบบบ าบัดมลพิษ 
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) จัดท าเอกสารขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกรณีระบบควบคุม
มลพิษขัดข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปดดด าเนินการ เพื่อสามารถควบคุม
และเฝ้าระวังการเดินเครื่องให้มีค่าคุณภาพอากาศที่ระบายออกปล่อง
อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตลอดเวลา 

- ระบบบ าบัดมลพิษ 
  ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

1.2 พ้ืนที่เก็บเถ้าและการ 
     ขนส่งเถ้า 

1) ป้องกันไม่ให้เถ้า (Ash) ฟุ้งกระจายในระหว่างขนถ่ายไปยังไซโลเก็บเถ้า  - พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบดักเถ้าด้วยน้ าอยู่เสมอ เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของเถ้าจากห้องเผาไหม้ 

- พื้นที่เกบ็เถ้า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้มีเกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องมารับเถ้าทุกวัน หากในกรณีไม่มี 
รถของเกษตรกรมารับ โครงการต้องจัดให้มีรถบรรทุกของโครงการ 
อย่างน้อย 1 คัน เพื่อบรรทุกเถ้าไปกองยังพื้นที่ของบริษัท บุรีรัมย์ วิจัย
และพัฒนาอ้อย จ ากัด 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) รถบรรทุกที่เข้ามารับขนเถ้าต้องมีวัสดุรองพื้นที่บรรทุก มีกรุแผงข้างและ
ฝาท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและ 
ตกหล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าช่ังน้ าหนักรถเปล่าที่ห้องช่ัง 
แล้วน ารถเข้ามารับเถ้า ณ จุดที่ โครงการก าหนด ตรวจสอบความ
เรียบร้อยในการบรรทุก โดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของเถ้าออกจากรถ จากนั้น
ช่ังน้ าหนักรถอีกครั้งและบันทึกปริมาณเถ้าที่ขนออกไป 

- พื้นที่เก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 การควบคุมการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นจากการล าเลียง
ชานอ้อย 

1) ระบบสายพานล าเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปดดครอบเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการล าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยัง
ลาน/อาคารเก็บชานอ้อยตลอดแนว 

- ระบบล าเลียง 
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดให้มีระบบสายพานล าเลียงชานอ้อยแบบปดดเข้าสู่หม้อไอน้ าและ
สายพานล าเลียงไปยังอาคารเก็บชานอ้อยตลอดแนว 

- ระบบล าเลียง 
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีท่อ (Chute) ต่อจากปลายสายพานล าเลียงลงมายังอาคารเก็บ
ชานอ้อยในพ้ืนท่ีอาคาร 

- ระบบล าเลียง 
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ใช้รถตัดเกลี่ยกองชานอ้อยให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดโดยกองชาน
อ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 10 และ 18 เมตร (อ้างถึงรูปที่ 1) 

- ระบบล าเลียง 
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อน
ช่วงหีบอ้อยเป็นประจ าทุกปี 

- ระบบล าเลียง 
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

1.4  การควบคุมการฟุ้งกระจาย  
 จากพ้ืนที่เก็บชานอ้อย 

1) ก าหนดให้ล าเลียงชานอ้อยส่วนเกินที่มิได้ล าเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของ
หม้อไอน้ า ไปกองเก็บในลาน/อาคารเก็บชานอ้อย 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ระบบสายพานล าเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปดดครอบ เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการล าเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยัง
ลาน/อาคารกองชานอ้อยตลอดแนว 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้พื้นที่ลาน/อาคารกองเก็บชานอ้อยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยลานกองชานอ้อยและภายใน
อาคารเก็บชานอ้อย ได้แก่ ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง และหัวฉีดน้ า
ดับเพลิง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

- ลาน/อาคารเก็บ 
  ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ลานกองชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 10 และ 18 เมตร ส่วนภายใน
อาคารเก็บชานอ้อยต้องมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร มีความลาดชัน
ด้านข้างไม่เกิน 60 องศา และต้องมีการบดอัดชานอ้อย เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- ลาน/อาคารเก็บ 
  ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) ติดตั้งโครงเหล็กติดตาข่ายประเภทเอททีลีนความหนาแน่นสูง (High 
Density Polyethylene; HDPE) สูง 12 และ 25 เมตร บริเวณพื้นที่
ลานกองชานอ้อยพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- ลานกองชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.4  การควบคุมการฟุ้งกระจาย 
 จากพ้ืนที่เก็บชานอ้อย 
 (ต่อ) 

6) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดตั้งท่อ Chute/
ครอบกันฝุ่นฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ตามความสูงของกองชานอ้อย 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ก่อนช่วงหีบอ้อยเป็นประจ าทุกปี 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทาง 
การพัดของลม และใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองที่ลานกองเชื้อเพลิงในทิศทางใต้ลม 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 9) ด าเนินการตรวจสอบตาข่ายที่ติดล้อมรอบพื้นที่อาคารกองชานอ้อยด้าน
ที่ไม่มีผนังปดดกั้นเป็นประจ าทุกเดือน และหากโครงเหล็กหรือตาข่าย
ขาดหรือช ารุดให้ด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) ท าการพ่นละอองน้ าให้ครอบคลุมพื้นที่กองชานอ้อย อย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกวันเพ่ือลดฝุ่นละออง 

- ลาน/อาคารเก็บ
ชานอ้อย 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ปลูกต้นไม้รอบพื้นที่ลานกองชานอ้อย โดยเริ่มด าเนินการปลูกตั้งแต่ใน
ระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพื่อให้
สามารถด าเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก  3 แถว
สลับฟันปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่
โครงการ เช่น ต้นพิกุล ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นยางนา เป็นต้น 

- อาคารเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

1.5 การจัดการกลิ่นจากการ
กองเก็บชานอ้อย 

1) จัดการบริหารชานอ้อยให้หมดภายในปีต่อปีให้มากที่สุด เพื่อลดการ
หมักหมมและการย่อยสลายของชานอ้อย 

- อาคารเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ประสานงานกับโรงงานน้ าตาลในการควบคุมการผลิตในขั้นตอนการ 
หีบอ้อยในการควบคุมค่าความช้ืนและเปอร์เซ็นน้ าตาลให้เป็นไปตาม 
ค่าควบคุม เพื่อลดต้นเหตุของการเกิดกลิ่นและความช้ืนตั้งแต่ต้นทาง 

- อาคารเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดให้สร้างรางระบายน้ าฝนโดยรอบอาคารกองชานอ้อยและก าหนด 
ให้พนักงานตักเอาชานอ้อยที่ตกหล่นไปสะสมและอุดตันในรางออก เพื่อ
ป้องกันการอุดตันของรางระบายน้ าซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของการเกิดกลิ่น 

- อาคารเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ตักเศษเช้ือเพลิงที่อาจตกลงสู่รางระบายน้ าโดยรอบอาคารกองเก็บ 
ชานอ้อยเพื่อลดการอุดตันและหมักหมมเป็นประจ า 

- อาคารเก็บชานอ้อย - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง     
2.1 การควบคุมเสียงจาก 
     แหล่งก าเนิด 

1) ก าหนดแผนตรวจสอบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ โดยการบ ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
และด าเนินการแก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการท างาน 
จัดให้มีห้องควบคุมและเส้นทางเดินท่ีหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ก าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงหลักอยู่ภายใน
อาคาร หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (silencer) บริเวณวาล์วที่มีเสียงดัง เช่น วาล์ว
ของท่อระบายไอน้ า เป็นต้น 

- อาคารผลติ/ 
  เครื่องจักร 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) พิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด เพื่อลดโอกาสของ
การเกิดเสียงดัง 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดท าเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) บริเวณพื้นที่ โครงการ 
ภายใน 1 ปี และท าการจัดท าซ้ าเป็นประจ าทุก 3 ปี รวมทั้งท าการ
ทบทวนเป็นระยะโดยเฉพาะในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่เป็นต้นก าเนิดของเสียงดัง เพื่อใช้ส าหรับวางแผนในการควบคุมและ
แก้ไขปัญหาแหล่งก าเนิดเสียงดัง รวมทั้งการก าหนดบริเวณพื้นที่ท่ีมีเสียง
ดังเกินกว่ามาตรฐานให้พนักงานได้รับทราบ 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ ามันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องมือ เครื่องจักร อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร 

- อาคารผลติ/ 
  เครื่องจักร 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) จัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 
เดซิเบล(เอ) 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) เตรียมเอกสารแนะน าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับพนักงาน
ของโครงการ 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การป้องกันที่ตัวกลาง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและ
เสียงดัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

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

 2) กรณีที่ ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง 
โครงการจะต้องพิจารณาและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อมิให้ระดับเสียงท่ีบริเวณ
ริมรั้วของโครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดซิเบล(เอ) หากพบว่ามีค่าระดับ
เสียงสูงเกินกว่าท่ีก าหนด จะต้องด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- ชุมชนโดยรอบ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2.3 การป้องกันที่พนักงาน   1) ก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและท าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง 
และก าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ต้องจัดหาที่ครอบหูให้
พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นท่ีการผลิตที่มี
เสียงดังอย่างเคร่งครัด 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) 
และครอบหูลดเสียง(Ear Muff) ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้า
ไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และมีอุปกรณ์
ดังกล่าวส ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน 
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก าหนด และพิสูจน์ได้ว่า
เป็นผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการ
แก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดเสียง 
โดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั้งก าแพงกันเสียงจากแหล่งก าเนิด
เสียงดัง เพื่อลดระดับเสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามที่กฎหมายก าหนดและทบทวนทุก 
1 ป ี

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านการใช้น้ า 1) มีนโยบายหมุนเวียนน้ าท้ิงกลับมาใช้ใหม่ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดท าแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานน้ าตาลสามารถส่งน้ าประปาให้
โครงการได้อย่างเพียงพอเมื่อประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า 

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

 3) ตรวจสอบสภาพท่อน้ าและซ่อมแซมท่อน้ าที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการ
สูญเสียน้ า 

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

4. ด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดิน 
    และคุณภาพน้ าผิวดิน 

1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ าภายในพื้นที่โครงการแยกระหว่างน้ าฝนและ 
น้ าเสียก่อนและรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดของโรงงานน้ าตาล 

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

 2) จดบันทึกปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไอน้ าก่อนรวบรวมเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาลและปริมาณน้ าทิ้งที่น าไปใช้ประโยชน์ 
พร้อมท้ังสรุปและรายงานผลให้หน่วยงานอนุญาตทราบทุก 6 เดือน 

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

 3) น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น  
รดพื้นที่สีเขียวของบริษัทฯ โดยไม่มีการระบายทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) รวบรวมน้ าระบายทิ้งจากหม้อไอน้ า (blow down) น้ าระบายทิ้งจาก
ระบบหล่อเย็นเครื่องจักรโรงไฟฟ้า จากกิจกรรมโรงไฟฟ้า เข้าสู่บ่อ 
Inspection Pit ซึ่งสามารถเก็บพักน้ าทิ้งดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 
และท าการตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker กรณีที่พบว่า
ค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง แต่หาก
พบว่าค่า TDS สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะรวบรวมเข้าบ่อ 
emergency และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้ามารับไปก าจัด และน้ าฝนปนเปื้อนจากลานกองต่างๆ 
จะถูกรวบรวมเข้าบ่อตกตะกอนก่อนส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โรงงานน้ าตาล 

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

 5) น้ าเสียจากส านักงานจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป - พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพ 
    น้ าใต้ดิน 

1) ก าหนดให้มีแนวรางระบาย/ท่อรวบรวมน้ าฝนปนเปื้อนบริเวณพื้นทีล่าน
กองชานอ้อย เข้าสู่บ่อตกตะกอนก่อนส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โรงงานน้ าตาล 

- พืน้ท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล (ที่โรงไฟฟ้าใช้ร่วม) 
ให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้พื้นระบบบ าบัดด้วย
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene : HDPE เพื่อป้องกัน
ไม่ให้น้ าเสียในระบบบ าบัดปนเปื้อนกับน้ าใต้ดินและป้องกันการซึมของ
น้ าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

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

3) ก าหนดคุณสมบัติของ HDPE ที่ใช้ปูรองบ่อระบบบ าบัดน้ าเสีย ต้องมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร และก าหนดให้ผู้รับเหมาที่ท าการ
ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ในการปูแผ่น HDPE จะมีการเช่ือมแผ่น 
HDPE โดยการใช้ความร้อนด้วยระบบตะเข็บคู่ (Hot Wedge Double 
Fusion Welding) ท าให้มีความแข็งแรงสูงและลวดเช่ือม (HDPE 
Extrusion Welding) จะเปน็การเช่ือมตามมุมและการซ่อมเฉพาะบางจุด 

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

 4) เฝ้าระวังไมใ่ห้น้ าในระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ละบ่อแห้งและไม่ให้โดนแสงแดด
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพเร็วกว่าอายุการใช้งานจริงโดยก าหนดให้มี
การตรวจสอบระบบการท างานของบ่อบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง 

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

6. ด้านการคมนาคม 1) จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
การขนส่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิ บัติการฉุกเฉิน 
ข้อก าหนดกฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

 2) ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขณะขนส่ง และท าการฝึกซ้อมและ
อบรมให้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 3) จัดระเบียบและเวลารับส่ง สารเคมี และผลิตภัณฑ์ โดยหลีกเลี่ยงการ
ขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและก าหนดเส้นทางการขนส่งสารเคมีให้ผ่าน
พื้นที่ชุมชนน้อยที่สุดและให้พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

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

4) จ ากัดความเร็วรถภายในพ้ืนท่ีโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

  
 

   



 

-99- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการคมนาคม (ต่อ) 5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ 

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

6) ตรวจสอบเครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถรับ-ส่ง
พนักงานของโครงการเป็นประจ า หากพบว่ามีความบกพร่องต้องรีบ
ด าเนินการแก้ไขก่อนน ามาใช้งาน 

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

 7) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น 
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการ
ปฐมพยาบาล หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดท าขึ้นข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้า
อันตราย 

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

 8) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการ
จัดการกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกัน
อุบัติเหตุ 

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

7. ด้านการระบายน้ าและ 
    ป้องกันน้ าท่วม 

1) จัดสร้างระบบระบายน้ าฝนภายในพื้นที่ โครงการเช่ือมต่อกับระบบ
ระบายน้ าฝนของโรงงานน้ าตาล 

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

 2) ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าของโครงการ
และมีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อน
เข้าฤดูฝน 

- พื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) จัดให้มีรางระบายน้ าล้อมรอบพ้ืนที่ลานกองชานอ้อย เพื่อรองรับน้ าฝนที่
ตกภายในลานกองชานอ้อยและรวบรวมเข้าเข้าสู่บ่อตกตะกอน ก่อนส่ง
เข้าระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานน้ าตาล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านการจัดการกากของเสีย     
8.1 ของเสียทั่วไปและของเสีย 
     อันตราย 

1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะ
มูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากส านักงาน 

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

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปดดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการเข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

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

 3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ภายใน
โครงการควรน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้ 
เพื่อให้บริษัทท่ีรับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

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

 4) จัดให้มีพื้นท่ีเก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มหีลังคาปก
คลุม เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชั่วคราว ก่อน
ติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตจากทางราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

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

5) ส่งเสริมการน าหลัก 5R มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/ 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใ่ช้แล้ว ได้แก่ ปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่า
เป็นการท าลายทรัพยากรและสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นแก่สิ่งแวดล้อม 
(Reject) การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก าเนิด (Reduce) การน าของ
เสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของเครื่องใช้ที่สึก
หรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ (Repair) และการปรับปรุงคุณภาพขยะ
มูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

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

 6) เก็บรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากส านักงานใส่ในภาชนะที่เหมาะสม 
มีฝาปดดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวกก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

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

 7) วิเคราะห์ความเป็นอันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตาม
กฎหมายอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง หากพบว่าเป็นของเสียอันตราย
ต้องขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสีย
อันตรายออกนอกพื้นที่โครงการตามกฎหมายก าหนดรวมทั้งบันทึก ชนิด 
ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ โดยระบุ
ผู้รับผิดชอบในการขนส่ง ผู้รับผิดชอบการก าจัดหรือจ าหน่ายแหล่งที่
ส่งไปก าจัดหรือจ าหน่าย 

- พื้นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 การจัดการเถ้า  1) เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ าจะท าการวิเคราะห์ความเป็น
อันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ก าจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ก่อนรวบรวมไปเก็บที่ไซโลเก็บเถ้าเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร
น าไปใช้ปรับปรุงดิน 

- ไซโลเก็บเถ้า - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดท าคู่มือการใช้ประโยชน์จากเถ้าจากการเผาไหม้ แจกให้เกษตรกร 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่น าไปใช้ในแปลงอ้อยต้องปฏิบัติตาม
คู่มืออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์เถ้าจาก
การเผาไหม้ ให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากเถ้าจากการเผาไหม้ในแปลงอ้อย 

- เกษตรกรคูส่ัญญา/ 
  ชาวไร่ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก่อนท่ีจะมีการแจกจ่ายเถ้าจากการเผาไหม้ ให้กับผู้ขอรับ/หรือเกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องมีการอบรมหรือมีเอกสารประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอรับเถ้าจากการเผาไหม้ ทุกครั้งถึงวิธีการจัดเก็บ 
วิธีการใช้ ปริมาณการใช้ และระยะเวลาในการใช้ 

- เกษตรกรคูส่ัญญา/ 
  ชาวไร่ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการน าเถ้าจากการเผาไหม้ 
ของโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด -ด่าง และ
ปริมาณโลหะหนักในดิน ก่อนและหลังการใส่เถ้า อย่างต่อเนื่องทุกปี 

- แปลงอ้อยสาธิต - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) หากผลวิเคราะห์ดินหลังจากเถ้าจากการเผาไหม้ แล้วพบว่า มีปริมาณ
โลหะหนักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานคุณภาพดินส าหรับการ
อยู่อาศัยและเกษตรกรรม โครงการต้องแจ้งเกษตรกรให้หยุดการใส่เถ้า 
ในแปลงนั้นๆ และเฝ้าระวังโดยการเก็บตัวอย่างเพื่อท าการตรวจสอบ
ภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าค่าเพิ่มขึ้นในปีถัดไป หากเกษตรกรจะ
น าเถ้าจากการเผาไหม้ ไปใช้อีกครั้งจะต้องตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก
ในดินก่อนทุกครั้ง 

- เกษตรกรคูส่ัญญา/ 
  ชาวไร่ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณีที่มีการน าเถ้าจากการ
เผาไหม้ ไปใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการหยุดพักการใช้งานเป็น
ระยะ เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ้นของค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือการ
ตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้เถ้า 

- เกษตรกรคูส่ัญญา/ 
  ชาวไร่ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

     



 

-102- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านอาชีวอนามัยและความ 
   ปลอดภัย 

    

9.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 1) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย โดยมีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

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

 2) ลดช่ัวโมงการท างานของคนงานที่เกี่ยวข้องกับเสียง ความร้อน และ
สารเคมีที่เป็นอันตรายให้น้อยลง รวมทั้งท าการหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยน
หน้าท่ีการปฏิบัติงานของคนงานดังกล่าว 

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

 3) จัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ เหมาะสม เช่น  
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น 

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

 4) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนในบริเวณที่เสี่ยงอันตรายในต าแหน่งที่สังเกตเห็น
ได้ชัดเจน หรือป้ายแสดงการช ารุดของอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้งาน 

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

 5) จัดให้มีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน เช่น 
การตรวจวัดระดับเสียง ความร้อน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจ าทุกวัน พร้อมทั้ง
ด าเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที 

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

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายใน
โครงการอย่างเพียงพอ 

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

7) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
เช่น พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

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

8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตาม
ลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่ ระบบความปลอดภัยในที่
ท างาน การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยท่ัวไป  
     (ต่อ) 

9) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
สุขภาพ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน และโรคต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี 

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

 10) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสุ่มตรวจสอบ
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

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

9.2 ความปลอดภัยในการ 
     ท างาน (ความร้อน) 

1) การพิจารณาคัดเลือกคนงานที่ท างานเกี่ยวกับความร้อนให้เหมาะสม 
รวมทั้งฝึกให้คนงานใหม่คุ้นเคยกับสภาพการท างานท่ีมีระดับอุณหภูมิสูง
เสียก่อนแล้วจึงค่อยมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจ า 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดเวลาท างานและเวลาพักให้เหมาะสมเพื่อช่วยลดการสะสมความร้อน
ในร่างกายและอันตรายจากความร้อน 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจ
สะสมในร่างกายพนักงาน 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ปดดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนที่
มีสภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล  

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดน้ าเย็นและน้ าเกลือแร่ให้พนักงานดื่มเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ าและ
เกลือแร่ 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

6) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ชุดแต่งกาย ถุงมือ 
ปลอกแขน ส าหรับการปฏิบัติงานบริเวณที่มีความร้อน 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9.3 ความปลอดภัยในการ 
     ท างาน (แสงสว่าง) 

1) จัดให้มีแสงสว่างในการท างานอย่างเพียงพอ โดยติดตั้งหลอดไฟที่มี
ระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมและควรติดตั้งหลอดไฟกระจายตามจุด
ต่างๆ ของโครงการ และจะต้องซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการช ารุด 

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

 2) จัดให้มีความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่ทั่วไปบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์
ในกระบวนการผลิต บริเวณที่พนักงานต้องท างานโดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างานหรือพื้นที่อื่น  ๆ ให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- อาคารผลติ/ 
  ส านักงาน/พื้นท่ี 
  ปฎิบัติงาน 
   

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

  
 

   



 

-104- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 ความปลอดภัยในการ 
 ท างาน (เสียง) 

1) ก าหนดให้มีเขตระดับเสียงท่ีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงรอบพ้ืนที่ต่อ
เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังและออกกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การท างานในแต่ละวัน (Time Weighted Average- TWA) มิให้เกิน
มาตรฐานที่ก าหนดตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

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

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) ก าหนดให้ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ที่
มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ และท าโครงการอนุรักษ์การได้ยินประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
  กับการผลิต 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) อบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากเสียงดังและวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันเสียงท่ีถูกต้อง 

- พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
  กับการผลิต 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9.5 ความปลอดภัยในการ 
     ท างาน (สารเคมี) 

1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 2) จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด
พร้อมติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน 

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

 3) สถานที่เก็บสารเคมีควรเป็นสถานที่ปดดมิดชิด ฝาผนังควรท าด้วยสาร 
ทนไฟ (กันไฟ) ปดดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานที่เก็บ
สารเคมี” 

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

  
 

   



 

-105- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5 ความปลอดภัยในการ 
     ท างาน (สารเคมี) (ต่อ) 

4) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ส าหรับพนักงานตาม
ลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตราย
จากสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

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

 5) ควรเก็บสารตามล าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ  
ถ้าหมดอายุแล้วต้องท าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด 

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

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตา ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
เช่น พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

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

 7) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจ าบริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของ
สารเคมี เช่น บริเวณข้อต่อ วาล์ว หรือปั๊ม เป็นต้น 

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

 8) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

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

 9) จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบ
บุหรี่ อันตรายจากของตกหล่น และอันตรายจากสารเคมี  

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

 10) ให้ความรู้และช้ีแจงอันตรายเกี่ยวกับอันตรายจากการขนถ่าย การหก
รั่วไหลของสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

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

9.6 ความปลอดภัยในการ 
     ท างาน (อุบัติเหตุจาก 
     ไฟฟ้า)  

1) ก าหนดให้การท างานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

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

 2) มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัย 

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

 3) มีแผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการทั้งหมดซึ่งได้รับ
การรับรองจากวิศวกร 

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

 4) มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6 ความปลอดภัยในการ 
     ท างาน (อุบัติเหตุจาก 
     ไฟฟ้า) (ต่อ) 

5) จัดให้มีข้อบังคับ/คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

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

6) มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดยเปดดเผย
ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

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

7) การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ก าหนดให้มีอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวน 
ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติงาน 

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

8) ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานอ่ืนเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9) ก าหนดและดูแลมิให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อ
ไฟฟ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 
โวลต์ โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปดดกั้น เว้นแต่ก าหนดให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับแรงดัน ไฟฟ้าและใช้เครื่องมือท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า 

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

 10) จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ท างานที่พนักงาน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

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

 11) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย 
รองเท้าพื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
สวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 

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

 12) จัดให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้งาน รวมทั้งต้อง
ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตก าหนด 

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

13) การซ่อม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ จะต้องใช้ระบบล็อค
กุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) ทุกครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7 ความปลอดภัยในการ 
     ท างานเกี่ยวกับอันตราย 
     ร้ายแรง 

1) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึ ง 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมส าหรับพนักงานตาม
ลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

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

 2) จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจ า 

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

 3) จัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ (โดยเฉพาะอุปกรณ์
ความปลอดภัย)ในเชิงป้องกัน (Prevention mainenance) เพื่อให้
อุปกรณ์ข้างต้นท างานได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

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

 4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติของพนักงาน (Work instruction) ในแต่ละกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 

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

9.8 อุปกรณ์ป้องกันและระงับ 
     อัคคีภัย 

1) จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละพื้นที่ และเป็นไปตาม
มาตรฐานของข้อก าหนดของราชการ 

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

 2) ติดตั้ง hydrant และสายฉีดน้ าดับเพลิงรอบลานกองชานอ้อยโดยอ้างอิง
การออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานข้อก าหนดทางราชการ 

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

 3) จัดให้มีถนนรอบลานอาคารชานอ้อยโดยที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงลาน
กองชานอ้อยได้โดยสะดวก 

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

4) จัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแผนงานตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5) จัดให้มีหัวจ่ายน้ าดับเพลิง สายฉีดน้ าและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิด
ผงเคมี ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ และชนิดฮาลอน ติดตั้งในจุดที่เหมาะสม
ตามลักษณะชนิดของเชื้อเพลิงที่อาจติดไฟ 

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

6) โครงการต้องดูแลไม่ให้มีการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเกี่ยวกับ
อัคคีภัย โดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามระเบียบและข้อบังคับการบริหารงาน
บุคคลของบริษัทฯ 

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

  
 
 
 

   



 

-108- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.8 อุปกรณ์ป้องกันและระงับ 
     อัคคีภัย (ต่อ) 

7) ประสานงานกับหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อเตรียม
ความพร้อมและด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การดูแลรักษา
และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

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

 8) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อัคคีภัยโดยเฉพาะงานเชื่อม ตัด หรืองานท่ีท าให้เกิดประกายไฟ 

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

 9) ดูแลและเตรียมการป้องกันให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของราชการโดย
ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ 

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

 10) จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ และให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของราชการ 

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

 11) ดูแลและควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอก เช่น ผู้รับจ้างช่วงกระท าการใดๆ 
ที่อาจท าให้เกิดอัคคีภัยตามวิธีการปฏิบัติเรื่องการป้องกันอันตรายและ
คุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรภายนอก 

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

9.9 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับโรงงานน้ าตาล (แผนฉุกเฉินแสดงดัง
รูปที ่2) 

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

 2) จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัย โดยฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติภัยต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง 

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

 3) การซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวข้องกับหรือชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการซ้อม ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  
ป้ายประกาศ วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย เป็นต้น 

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

 4) การประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ให้ปฏิบัติตามระดับของ
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก
โดยโครงการต้องท าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่น
ในพื้นที่และติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดท าแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่
โดยแผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือ
โครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ 
และการประเมินผลด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชน 
ในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่
โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการด าเนินการของโครงการ 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา จัดหา
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ การสนับสนุน
เครื่องมือทางการเกษตร การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้ง
พิจารณาโครงการอื่นๆ ร่วมกับชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนท้ังนี้จะขึ้นกับงบประมาณและความเหมาะสมของโครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ก าหนดแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไข
ไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน
ทราบเป็นระยะ  

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

4) การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน (Public Consultation) เช่น การเข้า
พบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (ตัวแทนชุมชน ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าทางความคิด และผู้อาวุโสที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์กรเอกชน
ในท้องถิ่น) เพื่อช้ีแจงให้ข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้านยังมีความวิตกกังวลและ
ข้อคิดเห็นจากชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ชุมชนต่อไป 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) หากเกิดผลกระทบต่อชุมชน อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของโครงการ
ที่ผ่านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว โครงการต้องรับผิดชอบการกระท า
ดังกล่าวตามข้อกฎหมายที่ก าหนดทุกประการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
จะต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ร้องเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจาก
โครงการจะต้องน าเสนอวิธีการแก้ไขและหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนร าคาญตามช่วงเวลาที่ตกลงกันระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียน
พร้อมช้ีแจงการด าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผัง
การด าเนินงานรับข้อร้องเรียน ดังรูปที่ 3 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 7) ก าหนดมาตรการชดเชยทางสังคมในหลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังน้ี 
(1)  ค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงที่เกิดขึ้น

จริงโดยใช้ราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงของ
คณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2)  ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้ชดใช้เท่าที่
จ่ายจริงตามความจ าเป็น 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 

    



 

-111- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

(3)  ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วย 
3.1)  กรณีผู้เสียหายที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรอืไม่มรีายได้ประจ า หาก

ระหว่างเจ็บป่วยต้องขาดประโยชน์การท ามาหาได้ไป ให้ชดใช้ 
ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่สามารถไปท างานได้ 
โดยค านวณตามอัตราจ้างขั้นต่ ารายวันตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน ตามเขตจังหวัดซึ่งเป็นภูมิล าเนาของ
ผู้เสียหาย ณ วันท่ีได้รับความเสียหาย 

3.2)  กรณีผู้ เสียหายมีรายได้ประจ า หากระหว่างการเจ็บป่วย 
ไม่สามารถไปท างานได้และไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
จากนายจ้าง ให้ชดใช้ความเสียหายตามช่วงเวลาที่ผู้เสียหายไม่
สามารถไปท างานได้  โดยค านวณตามอัตราค่ าจ้ างหรือ
ค่าตอบแทนท่ีนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้ ณ วันที่
ได้รับความเสียหาย 

(4)  ค่าท าขวัญตามข้อตกลงของคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด าเนินงาน
โครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ  
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
กับชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา และ
แผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4) ก าหนดให้มีโครงการเยี่ยมเยียนถามข่าว ประชาชน/ชุมชนโดยรอบเพื่อ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้น าทางความคิดของแต่ละหมู่บ้าน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชนและบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

5) ก าหนดให้มีโครงการป้ายสวย สื่อสารความเข้าใจจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ หรือแผ่นพับน าเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การด าเนินการของโครงการที่ผ่านมา เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ประชาชน
ในพื้นที่และบุคคลภายนอกได้รับทราบและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบริษัทและชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) ก าหนดให้มีโครงการใกล้ชิดชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท/
รับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชนและร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสนับสนนุ
งบประมาณหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ชุมชนและบริษัท คนในชุมชนได้รับบริการด้านการแพทย์ อย่างน้อย 
ทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

7) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องด าเนินการตามระเบียบของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
ตรวจสอบ แก้ไข และป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การเปดดเผยข้อมูลการด าเนินงานที่อาจส่งผล
ต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบโครงการ เช่น ช้ีแจงความก้าวหน้าของโครงการ 
โดยตรงต่อผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมี
ผลกระทบเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยือน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือท าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้ง
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วม
ประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน 
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้
เหมาะสม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

9) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนรอบโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา 
กิจกรรมด้านสังคมและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท างานของ
แรงงานท้องถิ่น เช่น จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 10) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ทีเ่กิดจากการด าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ก าหนดให้โครงการจัดท าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยใน
แผนงานก าหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้
ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด าเนินการ ความถี่ และการ
ประเมินผลด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท าต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่
ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียน
ในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการด าเนินการของโครงการ  
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) ก าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโครงการ เช่น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้นโดยก าหนดให้
ด าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน  และเป็นประจ า 
ทุกครั้งท่ีมีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

13) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องท าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 14) ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในอุตสาหกรรมที่
คล้ายคลึงกัน ทุกๆ 2 ปี 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 15) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA 
Monitoring Committee) เพื่อให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และ
ผู้แทนจากโครงการ โดยก าหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชน
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด  

- ชุมชนรอบที่ตัง้ 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 ก) ผู้แทนภาคประชาชน ไมร่วมผู้น าชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า 22 คน มา
จากการสรรหาหรือการเสนอขอหรือวิธีการอื่นใด จากชุมชนรอบที่ตัง้
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 
(ก) เทศบาลหินเหล็กไฟ 

 ชุมชนบ้านหินเหล็กไฟ ชุมชนบ้านสาวเอ ้
 ชุมชนบ้านถาวร      ชุมชนบ้านคูบอน  
            ชุมชน บ้านหนองไผ่             ชุมชนบ้านหนองสนวน 
      (ข)  องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง 
            หมู่ 8 บ้านคูบอน 

 (ค)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ 
 หมู่ 6 บ้านโศกนาค          หมู่ 11 บ้านหนองหัวช้าง 
  หมู่ 15 บ้านโศกดู่           หมู่ 16 บ้านสามศลิา 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

 (ง)  องค์การบริหารส่วนต าบลตมูใหญ่ 
           หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง            หมู่ 8 บ้านหนองดุม 
           หมู่ 9 บ้านหนองตาด          หมู่ 13 บ้านหนองไผ่ดง 
           หมู่ 16 บ้านเมืองกับ  

 (จ)  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
           หมู่ 6 บ้านโนนเมือง หมู่ 7 บ้านสระบัว 
           หมู่ 8 บ้านสระประค า          หมู่ 9 บ้านหนองดุมน้อย 
           หมู่ 12 บ้านผักกาดหญ้า 
      (ง)  องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง 
           หมู่ 4 บ้านหนองการะโก 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 ข) กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น  ประกอบด้วย  
 ตัวแทน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 
(1)  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 
(2)  นายอ าเภอคูเมืองหรือผู้แทน 
(3)  นายอ าเภอแคนดงหรือผู้แทน 
(4)  อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน 
(5)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน 
(6)  สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์หรือผู้แทน 
(7)  พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน 

   

  ค) ผู้แทนโครงการ ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 5 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และผู้จัดการฝ่ายส านักงาน
และบุคคลด าเนินการประชุม  เพื่อคัดเลือกประธาน 1 ต าแหน่ง  
รองประธาน 1 ต าแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ต าแหน่ง 
จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุม 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

17) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติส าหรับบุคคลที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
ก) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ง) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
จ) ส าหรับกลุ่มตัวแทนจากภาคประชาชน กลุ่มผู้น าชุมชน หน่วยงาน

ราชการต้องเป็นผู้ที่ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด และต้องไม่มีบุคคลในเครือญาติท างาน
อยูภ่ายใต้บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

18) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ - ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด ก)  กรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่

ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รบัการสรรหาหรอืแต่งตั้งให้เปน็
กรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

 ข)  เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือ
แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่ง
ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 

   

 ค)  กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ด าเนินการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่กรรมการว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

ง)  กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่
น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ด าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงก็ได้และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

ก) ตาย 
ข) ลาออก 
ค) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ง) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งเพราะ

มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ 

จ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ฉ) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ช) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 19) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) มีดังนี ้
ก)  ก ากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และผลการตรวจวัด ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 ข)  ส ารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

ค)  ให้ข้อมูล ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด าเนินงานของ
โครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ ก าหนด
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 ง)  ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด ตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดง
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

  

 จ)  เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด าเนินงานใด ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 ฉ)  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

   

 20) การปรับปรุงระเบียบหรือเง่ือนไขต่าง ๆ เง่ือนไข คุณสมบัติของคณะ
กรรมการฯ และวิธีในการสรรหา คัดเลือก และรายละเอียดการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอาจมี
การปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ท้ังนี้ให้ขึ้นกับมติคณะกรรมการฯ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

21) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) การประชุมคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการฯ 
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หาก
พบว่ามีความจ าเป็น เร่งด่วนสามารถประชุมก่อนก าหนดเวลาปกติได้ 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ 
ทั้งหมด 

-ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 
 

22) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียง 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

-ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

23) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนและแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจาก
การด าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 24) ด าเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน/
กีฬาให้กับโรงเรียน กิจกรรมจ าหน่ายน้ าตาลทรายราคาประหยัด 
ทอดผ้าป่าและกฐินสามัคคี เป็นต้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 25) จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินโครงการ เพื่อรับทราบและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น  

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 26) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่
หน่วยงานท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ
ผลการด าเนินการของโครงการเป็นประจ าทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

29) เง่ือนไขการน าเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมของโครงการไปใช้ประโยชน์ให้อยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยขอบเขต/กิจกรรมขอเสนอโครงการ เช่น  
ก) การจัดอบรม/สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ข) การสนับสนุนโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการคัดแยก

ขยะเพื่อน าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด การคัดแยกขยะ/ลดขยะ
ที่แหล่งก าเนิด การเพิ่มประสิทธิภาพการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 ค) การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าของเสียและของเหลือใช้จาก
ภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินและลด
การใช้สารเคมี 

ง) การพัฒนาอาชีพ  
จ) การสนับสนุนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีกีฬาและดนตรี 

   

  
 

   



 

-120- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ ์
     และการมีส่วนร่วมของ 
     ประชาชน (ต่อ) 

ฉ) การสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ช) การบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุ 

มาจากโครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

12. ด้านสาธารณสุขและ 
     สุขภาพ 

1) ก าหนดระยะเวลาการท างานที่เหมาะสม ก าหนดเวลาพักให้พนักงาน 
ที่ท างานในพื้นที่ที่มีความร้อน เสียงดัง หรือสารเคมี เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างาน และเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ของพนักงาน 

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

 2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงส าหรับพนักงานใหม่
ภายใน 30 วัน และทุก 1 ปี  ส าหรับพนักงานประจ าโดยแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์  

- พนักงาน - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3) หากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีแนวโน้มผิดปกติให้ท าการตรวจ
โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อยืนยันผล พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่ามีความ
ผิดปกติให้ย้ายพนักงานที่มีความผิดปกติไปท างานในบริเวณ/แผนกอื่นที่
มีโอกาสได้รับผลต่อสุขภาพน้อยกว่า 

- พนักงาน - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 4) หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้ม
ผิดปกติให้ท าการตรวจสอบโดยละเอียด พร้อมทั้งหาสาเหตุ หากพบว่า 
มีความผิดปกติให้ย้ายพนักงานที่มีความผิดปกติไปท างานในบริเวณ
แผนกอื่นที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดัง 

- พนักงาน - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
ก าหนด สารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2552 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พนักงาน - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 6) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับหน่วยตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารหรือ
ส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอเมืองมุกดาหาร ผ่านคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่
โครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

  
 

   



 

-121- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุขและ 
     สุขภาพ (ต่อ) 

7) เปดดเผยข้อมูลโดยการแจ้งผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชนในพื้นที่ได้รับทราบ เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 8) ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในพื้นที่ เพื่อแจ้งจ านวนพนักงาน และช่วงอายุ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบ การวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9) ให้การสนับสนุนและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง
และการรายงานสถานการณ์ของโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดิน 
หายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

10) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคม ีและการปฐมพยาบาลเบื้องตน้
แก่ในพื้นที่ศึกษา การอบรม หรือจัดท าเอกสารคู่มือให้กับชุมชนและ
ชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ เป็นต้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 11) ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานในโรงงาน 
รวมทั้งการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านยาเสพติด 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 12) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิด
อุบัติเหตุของโครงการ 

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

 13) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนหรือร่วม
จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนใน
เขตพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล การป้องกันยาเสพติด/
สารเสพติด รวมทั้งการตรวจสุขภาพของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 
ของประฃาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ  และจัดอบรมเรื่องอันตรายจาก
สารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ 
โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุขและ 
     สุขภาพ (ต่อ) 

14) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความช านาญ โดย
การอบรมป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันยาเสพติด/สาร 
เสพติด และรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และ
โรคติดต่อ ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตร
และจ านวนครั้งในการอบรม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

15) สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในกรณีประชาชนเกิด
ภาวการณ์เจ็บป่วยและผลการสอบสวน สืบสวน พบว่า มาจากกิจกรรม
การด าเนินงานของโครงการ โครงการจะต้องให้ความรับผิดชอบตาม 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
  โครงการ/หน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

13. ด้านพ้ืนที่สีเขียวและ 
     สุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงาน
น้ าตาล มีพื้นที่ประมาณ 1.84 ไร่ (ร้อยละ 5.46 ของพื้นที่โครงการ) 
พื้นที่สีเขียวโดยส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้อยู่บริเวณโดยรอบอาณาเขตของ
พื้นที่โดยเน้นบริเวณพื้นท่ีลานกองชานอ้อยปลูกเป็นแถว 3 แถวสลับฟัน
ปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 
(พรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษ
และเลือกปลูกต้นไม้ที่มีใบหนา เช่น ต้นพิกุล สนประดิพัทธ์ ยางนา  
เป็นต้น) อ้างถึงรูปที่ 1 

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 2) บ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรร
งบประมาณการด าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณ
ในการซ่อมบ ารุงปั๊มน้ า ดูแลต้นไม้ พันธ์ไม้และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

 3) ติดตั้งเครื่องวัดแรงดึงน้ าของดิน (Tensiometer) ในพื้นที่สีเขียวและ
แนวกันชนของโครงการ ซึ่งท าให้สามารถบ่งช้ีสภาพความช้ืนของดินได้
อย่างแม่นย า และท าให้โครงการสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการให้น้ า
เพื่อให้รากพืชสามารถดูดน้ าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-4 ร่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล  
 ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

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

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

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

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

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2. ระดับเสียง    
- ตรวจวัดระดับเสยีง Leq 24 ช่ัวโมง และระดับเสยีง

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

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

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

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3. คุณภาพน้ า    
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ 

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

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

ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนอง
ดุมน้อย (SW1) 

2)  คลองขมิน้ หา่งจากพื้นที่โครงการประมาณ 
3.6 กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 

3)  คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 
4.0 กิ โลเมตร บริ เวณ บ้ านโนนมาลัย 
(SW3) 

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

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

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ) ร่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล  
                        ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพดิน    

(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
(3) ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC) 
(4) สารหนู (As)   
(5) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมยีม (Cd)  
(6) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(7) ตะกั่ว (Pb)  
(8) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(9) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(10) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ าได้ (Ni)  
(11) ซีลีเนียม (Se)  
(12) อัตราความสามารถในการดดูซับธาตุโซเดียม (SAR) 

-  บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ านวน  
2 จุด (แสดงดังรูปที่ 7) 

-  1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้างโครงการที่ระดับ 
   ความลึก 5 และ 30 เซนติเมตร 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

5. การคมนาคม    
(1) บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งของ

โครงการ พร้อมท้ังบันทึกสาเหตุ 

-  บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการ
ขนส่ง 

-  ทุกวันและจัดท ารายการทุก 1 เดือน  
   ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

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

1) หยุดงานไมเกิน 3 วัน 2) หยุดงานเกิน 3 วัน  
3) สูญเสียอวยัวะ 4) ทุพพลภาพ 5) ตาย 

   
- พื้นทีเ่ขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัตเิหตตุลอดระยะเวลาด าเนินการ 

และจัดท ารายงานสรุปผลปลีะ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ) ร่างตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล  
                        ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ  ลักษณะของอุบัติ เหตุ 
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ
และความเสียหาย 

-  บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากอ่สร้าง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 
- ศึกษาและส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชน

โดยรอบ พร้อมทั้ งความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้
ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 

 
-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 8 

ชุมชนในพื้นที่ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้น าชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 

-  บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน 
ที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการ
ด าเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ อ้างถึงรูปที่ 8 
ชุมชนในพื้นที่ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้น าชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

-  สรุปและรายงานผลการด าเนินการทุก 6 เดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

9. การประชาสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมที่โครงการด าเนินการร่วมกับชุมชนใน

พื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
-  ชุมชนรอบที่ตัง้โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
-  จัดท ารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ    
1.1 คุณอากาศในบรรยากาศ 

1) ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 

ช่ัวโมง 
3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
6) ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัดเป็น

ตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที ่4) 

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

 
- ตรวจวัดทุก  6 เดื อน  โดยตรวจวัดครั้ งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปดดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  
(2) ครั้งท่ี 2 ช่วงปดดฤดูหีบอ้อยหรือช่วงละลาย

น้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 

1.2  คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
     1)  กรณีเดินระบบปกต ิ

     (1)  ฝุ่นละอองรวม  
     (2)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
     (3)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ช่วงหีบอ้อย (รูปที ่9) 
ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้ า จ านวน 3 ปล่อง 

ได้แก่ หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ชม.จ านวน 1 ปล่อง 
หม้อไอน้ าขนาด 60 ตัน/ชม. จ านวน 1 ปล่อง และ
หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/ชม. จ านวน 1 ปลอ่ง 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี  ดังนี ้
(1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (เดือนธันวาคม)  
(2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงหีบอ้อย (เดือนเมษายน) 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

2)  ตรวจสอบประสิทธิภาพของ CEMs โดยการ
ทดสอบการแปรเปลี่ยนจากการตรวจปรับเทียบ
เครื่อง (Calibration Drift Test) และการทดสอบ
ความถูกต้องสัมพันธ์ (Relative Accuracy) 

- หม้อไอน้ าชุดที่ 1-3 -  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี  ดังนี ้
(1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (เดือนธันวาคม)  
(2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงหีบอ้อย (เดือนเมษายน) 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 

3)  กรณีพ่นเขม่า    
    (1)  ฝุ่นละอองรวม  

 
ช่วงหีบอ้อย  

ปล่องระบายมลพิษของหม้อไอน้ า จ านวน 3 ปล่อง 
ได้แก่ หม้อไอน้ าขนาด 40 ตัน/ชม.จ านวน 1 ปล่อง 
หม้อไอน้ าขนาด 60 ตัน/ชม. จ านวน 1 ปล่อง และ
หม้อไอน้ าขนาด 120 ตัน/ชม. จ านวน 1 ปล่อง 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี  ดังนี ้
(1) ครั้งท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (เดือนธันวาคม)  
(2) ครั้งท่ี 2 ในช่วงหีบอ้อย (เดือนเมษายน) 

 
- บริษัท โรงงานน้ าตาล

บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

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

 
- ตรวจวัดจ านวน 7 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที ่5) 

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

 
- ตรวจวัดทุก  6 เดือน โดยตรวจวัดครั้ งละ  

7 วันต่อเนื่อง ดังนี ้
(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปดดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  
(2) ครั้งท่ี 2 ช่วงปดดฤดูหีบอ้อยหรือช่วงละลาย

น้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) 

 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3. คุณภาพน้ าผิวดิน    
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 

(1) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO) 
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ซีโอดี (COD) 
(6) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
(7) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(8) คลอไรด์ (Cl-)  
(9) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม 

(SAR)  

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง (Inspection Pit) 
 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(6) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(7) อัลคาลินติี้ (Alkalinity)  

-  ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี ดังนี ้(รูปที ่10) 
(1) น้ าเสียบริเวณ Equalization Pond 
(2) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วบรเิวณบ่อ Water 

Hyacinth Pond  

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(8) ค่าทีดีเอส(TDS)  
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) ซีโอดี (COD)  
(11) นิคเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(16) ตะกั่ว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลีเนียม (Se) 
(21) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตโุซเดียม (SAR)  

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
(3) ออกซเิจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(6) น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Colifrom Bacteria) 
(8) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10) ทองแดง (Cu)  
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn)  
(13) สังกะสี (Zn) 

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

ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองดุมน้อย 
(SW1) 

2)  คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 3.6 
กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 

3)  คลองขมิ้น ห่างจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 4.0 
กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3) 

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

- บริษัท โรงงานน้ าตาล 
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(16) ตะกั่ว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As)  
(19) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(20) ซีลีเนียม (Se) 

3.4 ทรัพยากรชีวภาพ 
   ปริมาณ ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ

แพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

-  ตรวจวัดจ านวน 3 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที ่11) 
1)  คลองลึก (คลองขมิ้น) ห่างจากพื้นทีโ่ครงการ 

ประมาณ 2.8 กิโลเมตร บรเิวณบ้านหนองดุมน้อย 
(SW1) 

2)  คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3.6 
กิโลเมตร บริเวณบ้านโศกนาค (SW2) 

3)  คลองขมิ้น ห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 4.0 
กิโลเมตร บริเวณบ้านโนนมาลัย (SW3) 

- ตรวจวัดปลีะ 2 ครั้ง 
(1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูเปดดหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  
(2) ครั้งท่ี 2 ช่วงปดดฤดูหีบอ้อยหรือช่วงละลาย

น้ าตาล (พ.ค.-พ.ย.) 

 

- บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

3.5 การใช้น้ า 
(1) จดบันทึกปริมาณน้ าประปาที่รับมาจากเทศบาล

เป็นประจ าทุกเดือน 
(2) จดบันทึกปริมาณการสูบน้ าบาดาลแต่ละบ่อที่

น ามาใช้ในกิจกรรมของโครงการ 
(3) รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิต 

(แยกเป็นน้ าดิบ น้ าประปา และน้ า RO) และ
จัดท ารายงานสรุปปริมาณการใช้น้ ารายเดือน 

- พื้นที่โรงงาน - บันทึกทุกวันและจัดท ารายงานทุกเดือน - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพดินและน้ าใต้ดิน    
4.1 คุณภาพดิน 

(1) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(2) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ
(3) สภาพการน าไฟฟ้า (Electro Conductivity, EC) 
(4) ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC) 
(5) ความหนาแน่นรวม (Bulk density) 
(6) สารหนู (As)  
(7) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมยีม (Cd)  
(8) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(9) ตะกั่ว (Pb)  
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  
(12) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน้ าได้ (Ni)  
(13) ซีลีเนียม (Se)  
(14) อัตราความสามารถในการดดูซับธาตุโซเดียม 

(SAR) 

-  บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จ านวน 2 จุด  
(อ้างถึ งรูปที่  7) ที่ ระดับความลึก 5 และ 30
เซนติเมตร ดังนี้ 
(1)  พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของชานกอง 

ชานอ้อย (S1)  
(2)  พืน้ท่ีสีเขียวด้านทิศใต้ของลานกองชานอ้อย 

(S2)  
 

   ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท โรงงานน้ าตาล
บุรีรัมย์ จ ากัด 

4.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(3) คลอไรด์ (Cl)  
(4) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
(5) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness)  
(6) ซีโอดี (COD)  
(7) ไนเตรต (NO3)  
(8) ซัลเฟต (SO4)  
(9) เหล็ก (Fe) 
(10) แคดเมียม (Cd)  
(11) ตะกั่ว (Pb)   

- ตรวจวัดน้ าใตด้ินจากบ่อสังเกตการณ์ 2 สถาน ี 
(รูปที ่12) 
(1) บริเวศทิศตะวันตกของลานกองชานอ้อย (UW1) 
(2) บริเวศทิศใต้ของลานกองชานอ้อย (UW2) 

 

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

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(12) สารหนู (As)  
(13) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6)  
(14) แมงกานสี (Mn)  
(15) ปรอท (Hg)  
(16) นิคเกิล (Ni)  
(17) ซีลีเนียม (Se) 

5. การคมนาคมขนส่ง 
(1) บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพ้ืนที่โครงการโดย

แยกประเภทรถและเวลา  
(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่ง

ของโครงการ พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ 

- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทางการ
ขนส่ง 

- จัดท าสรุปผลทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

6. การจัดการของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสยีแต่ละชนิดที่เกิดจาก

การด าเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสีย
ที่น าไป recycle หรือส่งไปก าจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ
กากของเสียที่เกิดจากการด าเนินโครงการเป็น 
รายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

-  พื้นที่โรงงาน - บันทึกและจัดท ารายงานทุกเดือน -  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

7. ตรวจวิเคราะหเ์ถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
(1) ปริมาณความช้ืนและสิ่งที่ระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค่าการน าไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพเทสเซียม (total K2O) 
(9) สารหนู (As) 

- เถ้าจากการเผาไหม้ของโครงการ 

 
- เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงหีบอ้อย (ธ.ค.-เม.ย.) -  บริษัท โรงงานน้ าตาล 

   บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(10) แคดเมียม (Cd) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Cu)  
(13) ตะกั่ว (Pb)  
(14) ปรอท (Hg)  
(15) นิกเกิล (Ni) 
(16) ซีลีเนียม (Se)  
(17) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุ โซเดียม 

(SAR) 

 
 

  

8. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
8.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1)  ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเขา้สู่ระบบหายใจ   

 (Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจ านวน 2 จุด 
(1) บริเวณระบบสายพานล าเลียงชานอ้อยเข้าสู่

หม้อไอน้ า 

(2) บริเวณระบบสายพานล าเลียงชานอ้อยเข้าสู่
พื้นที่ลานกองชานอ้อย 

-  ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง  
(1)  ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

8.2 ระดับเสียง 
(1)  ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน   

 (TWA) 
(2)  ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสมัผัสเสยีงดัง 
จ านวน 3 จุด ดังนี้  
(1)  บริเวณเครื่องอัดอากาศ 

(2)  บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(3)  บริเวณหอหล่อเย็น 

- -  ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
   (1)  ครั้งท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.)  

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

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

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

8.3 ความร้อน 
ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน (Heat stress 
index  ในรูป WBGT) 

 

- ตรวจวดั จ านวน 6 จุด บรเิวณ 
(1) บริเวณเครื่องก าเนดิไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า  
(2) บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า  
(3) อาคารหม้อไอน้ า  

- -  ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
(1)  ครั้งท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.) 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1)  สาเหตุ 
(2)  ลักษณะการเกิด 
(3)  จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4)  ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ า 
(6)  ท าการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  

 1) หยุดงานไมเกิน 3 วัน 2) หยุดงานเกิน 3 วัน  
 3) สูญเสียอวัยวะ 4) ทุพพลภาพ 5) ตาย 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

และจัดท ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

   

9. สาธารณสุขและสขุภาพ    
9.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 
     ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ าตาลในเลือด ตรวจการท างานของตับ 
ตรวจการท างานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- พนักงานใหม่ก่อนเข้าท างาน และพนักงาน
ประจ า ปีละ 1 ครั้ง 
 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

9.2 ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
(1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการท างานของปอด 
(2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน 
(3) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ตามดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- พนักงานส่วนผลติ / ตามความเสีย่ง   
-  ปีละ 1 ครั้ง 

 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

   

9.3  รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ทุก 3 ปี 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

9.4  รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์ 
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผูป้่วยเป็นประจ าทุกปี -  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ าตาล ของบริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

10. ระบบป้องกันอัคคภีัย    
10.1  ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มี การติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน

โครงการ 
- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก าหนด -  บริษัท โรงงานน้ าตาล 

   บุรีรัมย์ จ ากัด 

10.2  ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ
ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจดัท ารายงานสรปุผลปลีะ 1 
ครั้ง 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

11. สังคม-เศรษฐกิจ    

11.1 ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สั งคมรวมทั้ งส ารวจ 
ความคิดเห็นของครัวเรือน ประชาชน ผู้น าชุมชน/
ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาน
ประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหว 
เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 
และจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งส ารวจ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและครัวเรือนประชาชนพร้อมทั้ง
ส ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการและสถิติ และแสดงแผนที่การ
กระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนี
ทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจ ความคิดเห็น
ของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดท ารายงานสรุปผล ปลีะ 1 ครั้ง ในช่วง 
หีบอ้อย (ธ.ค-เม.ย.) 

-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

11.2  รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตาม
และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ าจากภายในโครงการ
และชุมชนภายนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการชุมชนในพื้นที่
ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้น าชุมชนและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ทุก 6 เดือน -  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 

12. การประชาสัมสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการด าเนินการร่วมกับชุมชน

ในพื้นที่  โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

 
- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5  กิโลเมตร 

 
-  จัดท ารายงานทุก 6 เดือน 

 
-  บริษัท โรงงานน้ าตาล 
   บุรีรัมย์ จ ากัด 
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รูปที่ 1 รูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ 
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ผู้เห็นเหตุการณ ์
หัวหน้ากะ 

(ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม) 

ผู้สั่งการในที่เกิดเหต ุ
(ผจก.ฝ่ายความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม) 

ผู้อ านวยการ 
ภาวะฉุกเฉิน 

(ผู้จัดการโรงงาน) 

ทีมอพยพ 
(ผจก.ฝ่ายบุคคล) 

ผู้ประสานงาน 
หน่วยงานภายนอก/ทีมประชาสัมพันธภ์าวะฉุกเฉิน 

(ผจก.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์) 

       

รูปที่ 2 แผนปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือกดสัญญาณ
เตือนภัย ระบุประเภทของเหตุการณ์ผิดปกติ

หรือภาวะฉุกเฉิน 

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

ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

พบเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉกุเฉิน 

ยกเลิกสัญญาณเตือนภัย 

เข้าสู่ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคุมสถานะการเดินเครื่องให้เป็นปกติ 
และปลอดภัย 

แจ้งพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ประกาศแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบทราบ 

แจ้งพนักงานหลังจากสถานการณ์ 
กลับเข้าสู่ภาวะปกต ิ

จัดตั้งจุดสั่งการภาวะฉุกเฉิน และแจ้ง
ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินสั่งการทีมตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินปฎิบัติหน้าที ่

ไมใ่ช่ 

ใช ่

ประสานร้องขอความชว่ยเหลอื 
จากหนว่ยงานภายนอก 

 ควบคุมสถานการณ์ 

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกู้ภัย 
เพื่อค้นหาผู้สูญหาย (ถ้ามี) 

ฟื้นฟูและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมได้ 

ฝ่ายบุคคลประกาศพร้อม 

กดสัญญาญเตือนภัยยาว 3 ครั้ง 

แจง้ใหผู้อ้พยพรอทีจุ่ดรวมพลจนกว่า 

จะไดร้บัการยนืยนัจากผูอ้ านวยการ 

ภาวะฉุกเฉนิว่าสถานการณ์กลบัเขา้สู่ 

ภาวะปกตแิลว้ 

แจ้งผู้อพยพรอฟังประกาศ และให้การ
สนับสนุนหากมีการร้องขอตามความจ าเป็น 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานภายนอก  

ไม่ใช่  (ยอดไม่ครบ) 

ใช่ (ยอดครบ) 

 

บันทึกสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข 

เพื่อไม่ให้เกิดซ้ า 

รายงานผลให้ 
ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉินทราบ 

ควบคุมสถานการณ ์ควบคุมได้ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เข้าสู่ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคุมไม่ได้ 

1. แจ้งทีมประชาสัมพันธ์ภาวะฉุกเฉิน  
2.จัดตั้งห้องบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 

ตามคู่มือการสื่อสาร 

3. ควบคุมสั่งการระงับเหตุ ประเมินผล
สถานการณ์และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเป็นระยะ 

เข้าสู่ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 3 

ควบคุมไม่ได้ 

สอบสวน/วิเคราะห์สาเหตุ 

จัดท ารายงานชี้แจงความเสียหาย 

 

หน่วยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อ าเภอ  
และราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง เช่น 

อ าเภอใกล้เคียง เป็นต้น
ต้น

 

ผอ.ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

(นายอ าเภอคูเมือง) 

ผู้ว่าราชการจงัหวัดบุรีรัมย ์
โทร  044-666563 

หน่วยงานดบัเพลิง จ.บุรีรัมย ์

โทร  199, 044-666556-9 

ควบคุมสถานการณ์ 

สามารถควบคุมได้ 

 
การอพยพเรียบร้อยหรือไม ่

 สถานีต ารวจ 

1. สถานีต ารวจภูธรหินเหล็กไฟ        โทร. 0-4465-9081 

2. สถานีต ารวจภูธรคูเมือง              โทร. 0-4469-9115 

3. สถานีต ารวจภูธรแคนดง             โทร. 0-4461-6711 
 

 สถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลอ าเภอคูเมือง  โทร 0-4469-9238 

2. โรงพยาบาลแคนดง         โทร. 0-4419-3117 
 
  
 

 หน่วยงานดับเพลิง 

1. สถานีดับเพลิง ทต.หินเหล็กไฟ  โทร. 0-4469-9073 

 2. องค์การบริหารส่วนต าบล 

     หินเหล็กไฟ 

 โทร. 0-4478-0104  

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง  โทร. 0-4466-6320 

 4. องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

 6. องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง 

 โทร. 0-4460-5025 

 โทร. 0-4478-0102  

 โทร. 0-4419-3069 
 

 

แจ้งรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด 
ให้ทีมสนับสนุนทราบ 

ผู้น าทางท าการอพยพพนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่จุดรวมพล 

พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อ 

tel:044699073
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแลว้ด าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน 

เพื่อด าเนินการตรวจสอบทันท ี

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด าเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งกลับ 
ผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  

    ฝ่ายสิ่งแวดล้อม/CSR 
หมายเลขโทรศัพท์ : 044-659-020 ต่อ 
114 

- จดหมายอิเล็กทรอนกิส์ (E-mail) : 
opicsrbrr@gmail.com 
-เว็บไซต์โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 
http://www.buriramsugar.com/  

-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  

 ไม่ได้มีสาเหตจุากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด าเนินการแก้ไขหรือควบคุมปญัหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก าหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก าหนดมาตรการเร่งด่วน
ภายใน 1-2 วันท าการ 

 
 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหา
ไม่ได้ในระยะสั้น ให้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนและ 
วิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แจ้งผล/น าเสนอการแก้ไข 

ปัญหาในการประชมุ 
แจ้งผล 

 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 

แก้ไขเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า  
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รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 
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รูปที่ 8 แผนที่ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
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รูปที่ 9 จุดตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ า 
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รูปที่ 12 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 



 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ ากัด 
1.  คุณภานุวัฒน์  วงษ์แก้ว 

 (วิศวกรอาวุโส) 
2.  คุณสาลินี  เงินประโคน 

 (หัวหน้าแผนกบริหาร  
 คุณภาพและสิ่งแวดล้อม) 
 

เลขท่ี 237 หมู่ที่ 2  
ต าบลหินเหล็กไฟ  
อ าเภอคูเมือง  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31190 

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

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

ที่ปรึกษา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
1.  คุณกนกวรรณ  อัครผล 

 (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
2.  คุณบุญบูชา  ชลชัยรุ่งเรือง 

 (ด้านการมสี่วนร่วม) 
 

1/6 ซอยรามค าแหง 145 
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท ์: 0-2373-7799 
โทรสาร : 0-2373-7979 
 

1. kanokwan.a@tet1995.com 
2. bunbucha.c@tet1995.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


