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1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 ประเทศไทยมีพื นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม การใช้ชีวมวลเหลือทิ งจากการเกษตรในการผลิตไฟฟ้า 
จึงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้ชีวมวลที่เหลือทิ งจากการเกษตรจากพืชเศรษฐกิจของประเทศ 
ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ของกระทรวงพลังงาน เพ่ือก าหนด
กรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ แผนนี มีวัตถุประสงค์ [1] มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนให้มากขึ นเพ่ือเพ่ิมแหล่งพลังงานภายในประเทศ และลดการพ่ึงพาแหล่งพลังงานหลัก อันได้แก่ 
พลังงานจากเชื อเพลิง ฟอสซิล โดยก าหนดสัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
เป็นร้อยละ 25 ภายในระยะ 10 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
[2] ปัจจุบันประเทศไทยใช้เชื อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งเชื อเพลิง
ฟอสซิลที่ใช้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 71 ของก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ และถ่านหิน คิดเป็นร้อยละ 13 ของก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ [3] ในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 
จึงมีแนวทางลดการพ่ึงพิงแหล่งพลังงานฟอสซิล และเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ดังนั น 
จึงมีการพัฒนาการศึกษาพลังงานทดแทน ค้นคว้า ทดสอบ และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงาน
ทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  
มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม ทั งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม การติดตามความก้าวหน้าและ
ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อเชื อเพลิงที่ได้
จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากชานอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า และเศษเหลือทิ งจากการเกษตร เป็นต้น  
เหล่านี ใช้เผาให้ความร้อนได้ เป็นเชื อเพลิงชีวภาพแบบของแข็ง และพลังงานความร้อนสามารถน ามาผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยเหตุที่ประเทศไทยท าการเกษตรอย่างกว้างขวาง วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น แกลบ ขี เลื่อย 
กากชานอ้อย และกากมะพร้าว ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก  

 ทั งนี  โครงการฯ ด าเนินการในที่ดินของโรงงานผลิตน  าตาลของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด การด าเนิน
โครงการฯ นี  นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นคงทาง
สาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า อีกทั งโครงการฯ ใช้ชานอ้อยเป็นเชื อเพลิง (ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตน  าตาล) เพ่ือผลิตไอน  าและไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตน  าตาลในช่วงฤดูหีบอ้อย ดังนั นบริษัทฯ จึงได้ติดตั ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า (Steam Turbine Generator ; STGs) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
กังหันไอน  าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จ านวน  
2 ชุด และกังหันไอน  าแบบควบแน่นทั งหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ 
จ านวน 3 ชุด และหม้อไอน  า (Boiler) ขนาดก าลังการผลิต 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 4 ชุด เพ่ือผลิตไอน  าและ
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ไฟฟ้า โดยบางส่วนจะส่งให้โรงงานผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้า บางส่วนจะจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทั งนี  การด าเนินงานผลิตไฟฟ้าจะใช้ชานอ้อยที่ได้จากโรงงานผลิตน  าตาลเป็นเชื อเพลิง
เพียงชนิดเดียวเท่านั น  

 จากรายละเอียดข้างต้นดังกล่าวบริษัทฯ จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) 
ได้ก าหนดให้ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะ 
มูลฝอยเป็นเชื อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื อเพลิงที่ได้รับยกเว้น ต้องไม่ใช่ที่ตั งอยู่
พื นที่ดังต่อไปนี  (1) พื นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน  าชั น 1 และชั น 2  
(2) พื นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) พื นที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี (4) พื นที่ชุ่มน  าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
(5) พื นที่ซึ่งมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มีก าลังการผลิตไฟฟ้าตั งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั น 
ขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือในขั นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี ให้เสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบในขั นตอน
ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อประกอบกิจการหรือในขั นตอนขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ดังนั นบริษัท น  าตาล 
บ้านโป่ง จ ากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เพ่ือเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพื นที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตรจากที่ตั ง
โครงการ จะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ดังนี  

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ กระบวนการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มลพิษและ
การควบคุมมลพิษ พร้อมทั งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2) การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษาภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมู ล
พื นฐานเพื่อก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือกในแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและ
รอบด้านมากที่สุด 
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 4)   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ น
ต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั งในช่วงระยะก่อสร้างและช่วงระยะด าเนินการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทั ง 4 ด้าน 

 5)   เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและการด าเนินโครงการที่มีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรและคุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

1.3 แนวทางการศึกษา 

 1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ  
ด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 
2562) 

 2) แนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 

 3) ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

 ได้พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักที่เกี่ยวกับทางเลือกของสถานที่ตั งโครงการและทางเลือกของการด าเนิน
โครงการ สามารถอธิบายได้ดังนี  

1.4.1 แนวทางเลือกในการด้าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของพื นที่ตั งโครงการ ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและการลงทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี  

1)  ทางเลือกของสถานที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เป็นโครงการ
ที่ตั งขึ นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารการจัดการไอน  าและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน  าตาลเป็นหลัก ดังนั นทางเลือก
ของการด าเนินโครงการในการเลือกของสถานที่ตั งพื นที่โครงการ จึงเป็นทางเลือกเดียวกันกับโรงงานผลิตน  าตาล  
ที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจหลักจึงเลือกที่ตั งโครงการอยู่กับโรงงานผลิตน  าตาล บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด  
ซึ่งข้อจ ากัดเกี่ยวกับทางเลือกต าแหน่งที่ตั งโครงการร่วมกับโรงงานน  าผลิตตาลมีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก คือ  
1) การเพ่ิมก าลังการผลิตภายในพื นที่เดิม 2) การที่จะย้ายฐานการผลิตไปตั งที่แห่งใหม่ (อยู่ภายในพื นที่ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับโรงงานผลิตน  าตาล) 
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2) ทางเลือกของการด้าเนินโครงการ การพิจารณาแนวทางเลือกเป็นการพิจารณาร่วมกันใน
หลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั งนี  จากการพิจารณาแนวทางเลือกด้านที่ตั งโครงการ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค แหล่งน  าใช้ และความเพียงพอของน  าดิบที่มีความเหมาะสมต่อการรองรับก าลังการผลิต 
ที่จะเกิดขึ น ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีก าลังการผลิตติดตั งเครื่องจักร 80 
เมกะวัตต์ เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารการจัดการไอน  าและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน  าตาล  ที่มีก าลังการผลิต 
24,000 ตันอ้อยต่อวัน โดยมีแนวทางเลือกในการพิจาณาความเหมาะสมในการเลือกที่ตั งโครงการ พบว่า  
มีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

2.1)  แนวทางเลือกที่ 1 : การเพ่ิมก าลังการผลิตภายในพื นที่โครงการเดิม โดยปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แหล่งน  าใช้ ความเพียงพอของน  าดิบ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
โดยภายหลังเพ่ิมก าลังการผลิตของโครงการจะมีการติดตั งเครื่องจักรเพ่ิมเติมในอาคารการผลิต ซึ่งมีความ
จ าเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารใหม่หรือขยายพื นที่เพ่ิมเติมจากเดิม แต่เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 
เป็นโครงการที่ตั งขึ นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารการจัดการไอน  าและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน  าตาลเป็นหลัก  
จึงท าให้การเลือกสถานที่ตั งพื นที่โครงการเป็นทางเลือกเดียวกันกับโรงงานผลิตน  าตาลที่ให้เหตุผลว่า พื นที่
โรงงานเดิมและพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยมีพื นที่ไม่เพียงพอในการรองรับการผลิตได้ มีข้อก าจัดของวางผังของ
โรงงาน และการรองรับระบบสาธารณูปโภค เช่น การจัดหาน  าใช้ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั น
จึงกล่าวได้ว่าพื นที่โครงการที่ตั งอยู่ภายในโรงงานผลิตน  าตาลเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่เหมาะสมในด้านที่ตั งโครงการ 
ในการเพ่ิมก าลังการผลิต จึงได้พิจารณาถึงการตั งโรงงานในที่แห่งใหม่ เนื่องจากที่ตั งในปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
รองรับการปฏิบัติงานของส่วนที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตทั งโรงงานผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  
ได้อย่างเพียงพอและมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน  

2.2) แนวทางเลือกที่ 2 : การที่จะย้ายฐานการผลิตไปตั งที่แห่งใหม่ (อยู่ภายในพื นที่ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับโรงงานผลิตน  าตาล) จะพิจารณาร่วมกับพื นที่ตั งโรงงานผลิตน  าตาล เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) ท าหน้าที่ในการบริหารการจัดการไอน  าและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน  าตาลเป็นหลัก ซึ่งได้เลือกพื นที่ 
ตั งโรงงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโรงงานผลิตน  าตาล ในการตั งพื นที่โครงการแห่งใหม่ เนื่องจากการจัดหาที่ดิน
เพียงพอต่อการด าเนินการทั งโรงงานผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) สอดคล้องตามข้อก าหนด  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีพื นที่เพียงพอในการรองรับระบบสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน  าใช้  
และการจัดหาน  าใช้ ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า และระบบผลิตไอน  าและไฟฟ้า รวมทั งพื นที่ติดตั งอุปกรณ์/
เครื่องจักรของโครงการ พื นที่จัดเก็บชานอ้อย สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม พื นที่ลานกองชานอ้อย 
และส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(เป็นปัจจุบัน) ที่มีการพัฒนาเนื่องจากเป็นโรงงานใหม่ ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าพื นที่โครงการที่ตั งอยู่ภายในโรงงาน 
ผลิตน  าตาลมีความเหมาะสมในการที่จะย้ายฐานการผลิตไปตั งที่แห่งใหม่ ที่จะสามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของส่วนที่จะด าเนินการทั งโรงงานผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ได้อย่างเพียงพอและมีระบบ
สาธารณูปโภคครบครัน 
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1.4.2  เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 

  การคัดเลือกแนวทางเลือกการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Checklists) ซึ่งเป็นการพิจารณาให้คะแนน–ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณา
ผลกระทบการพิจารณาเลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสุขภาพ
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี จึงค านึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
โดยก าหนดน  าหนักคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพ่ือให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสังคม ด้านสุขภาพ
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์
และคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ ปัจจัยย่อย และน  า หนัก
คะแนนในแต่ละด้านดังนี  

 1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1)  ความพร้อมของพื นที่ (4 คะแนน) : โครงการตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานผลิตน  าตาล 
เนื่องจากบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด มีธุรกิจหลัก คือ การผลิตน  าตาล โดยใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน  า 
เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ดังนั นการเลือกสถานที่ตั งโรงไฟฟ้าจึงจ าเป็นต้องอยู่ใกล้หรือติดกับโรงงานผลิตน  าตาล
เพ่ือค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคที่ มีอยู่แล้ว เช่น ระบบน  าสะอาด ระบบลานกอง
ชานอ้อย ระบบถนน ระบบระบายน  า ระบบน  าส ารอง และใช้ชานอ้อยจากกระบวนการผลิตน  าตาลเป็นเชื อเพลิง 
ซึ่งทางเลือกในการด าเนินโครงการจึงเป็นทางเลือกเดียวที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหลัก และมีความเป็นไปได้  
ในการด าเนินการที่มีค่าลงทุนไม่สูงมากนักเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งเชื อเพลิงและประหยัดค่าลงทุนระบบเสริ ม 
การผลิต ดังนั นโครงการจึงเลือกติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า (Steam Turbine Generator ; 
STGs) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กังหันไอน  าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาด
ก าลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด และกังหันไอน  าแบบควบแน่นทั งหมด (Fully Condensing Turbine) 
ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ จ านวน 3 ชุด และหม้อไอน  า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 4 ชุด ในที่ดิน
โรงงานผลิตน  าตาล ของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ที่จะก่อสร้างใหม่ 

 (2)  แหล่งเชื อเพลิง (4 คะแนน) : การที่โครงการตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานผลิตน  าตาล 
บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ท าให้สามารถใช้ชานอ้อยที่อยู่ในพื นที่โรงงานน  าตาลมาเป็นเชื อเพลิงในการผลิต
ไอน  าและไฟฟ้า (เนื่องจากโรงงานผลิตน  าตาลมีก าลังการผลิต 24,000 ตัน(อ้อย)/วัน ท าให้ปริมาณชานอ้อยที่จะ
ใช้เป็นเชื อเพลิงมีปริมาณเพียงพอในการผลิตไอน  าและไฟฟ้า) จึงมีความมั่นคงของแหล่งเชื อเพลิงเพ่ือใช้ใน 
การผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชื อเพลิงเข้าสู่พื นที่เนื่องจากการขนส่งชานอ้อยใช้ระบบสายพานล าเลียง  
จึงท าให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งชานอ้อยได้เป็นอย่างมาก 

(3)  ความต้องการไอน  าของโรงงานผลิตน  าตาล (4 คะแนน) : พื นทีโ่ครงการตั งอยู่ในพื นที่
เดียวกับโรงงานผลิตน  าตาล บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ดังนั นโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) สามารถจัดส่งไอน  า
ให้กับโรงงานผลิตน  าตาลได้โดยตรง เนื่องจากตั งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตน  าตาลที่ต้องการใช้ไอน  าในกระบวนการผลิต 
ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อผู้ใช้ไอน  าทั งทางด้านความเสถียรของไอน  าและลดการสูญเสียความร้อนจากการส่งไอน  า   
จึงท าให้สามารถลดต้นทุนในด้านความเสถียรของไอน  าและลดการสูญเสียความร้อนจากการส่งไอน  า ได้เป็น
อย่างมาก โดยจะพิจารณาจากปริมาณของเชื อเพลิงต้นทุนที่มีอยู่แน่นอนจากการผลิตน  าตาล (ชานอ้อย) และ
เลือกขนาดก าลังการผลิตที่มีความสัมพันธ์ชานอ้อยที่เป็นเชื อเพลิงที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขจะไม่ใช้เชื อเพลิงเสริม
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เพ่ือการผลิตและต้องไม่เพ่ิมต้นทุนของการขนส่งเชื อเพลิงเข้าสู่โครงการ เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(4)  ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื นฐานอ่ืนๆ (4 คะแนน) :  
การที่โครงการตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานผลิตน  าตาล บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ซึ่งมีการใช้ระบบ
สาธารณูปโภคร่วมกัน ท าให้โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการต่างๆ โดยบางส่วนสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น อาคารส านักงาน อาคารส่วนการผลิต ระบบ
บ าบัดน  าเสีย และระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ระบบระบายน  า และระบบดับเพลิง เป็นต้น จึงท าให้สามารถ 
ลดต้นทุนในการก่อสร้างรวมถึงค่าดูแลรักษา 

(5)  การแลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเสียที่เกิดขึ น   
(4 คะแนน) : การที่โครงการตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับโรงงานผลิตน  าตาล บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด เนื่องจาก
โครงการได้ใช้ชานอ้อยมาเป็นเชื อเพลิงในการผลิตไอน  าโดยชานอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากขั นตอน
การหีบสกัดอ้อยของโรงงานผลิตน  าตาล โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะน ามาใช้เป็นเชื อเพลิง ส่วนเถ้าที่ 
เกิดจากกระบวนการเผาไหม้นั น จะมีเกษตรกรมารับไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงดินในพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ซ่ึงจะมีการแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในการน าไปใช้ปรับปรุงดิน  

2)  ด้านสิ่งแวดล้อม (35 คะแนน) : จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบข้อจ ากัด 
ด้านสิ่งแวดล้อม และการส ารวจภาคสนาม พบว่า มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของแนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
โดยในส่วนที่ไม่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ (1) สภาพภูมิประเทศ 
(2) สภาพทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว (3) แหล่งน  าผิวดิน/คุณภาพน  าผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน (5) พรรณไม้ 
(6) สัตว์ป่าและสัตว์น  า และ (7) แหล่งท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างและสามารถน ามา
เปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้น  า (3) ของเสียจาก
กระบวนการผลิต (4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1)  คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (10 คะแนน) : พิจารณาจากพื นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ และทิศทางลมที่พัดผ่านพื นที่โครงการ เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิด  
ฝุ่นละออง ซึ่งอาจฟุ้งกระจายไปยังพื นที่ข้างเคียงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามทิศทางลม 
ในแต่ละช่วงมรสุม เช่นเดียวกับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความรู้สึกร าคาญหรือ  
ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารด้วยวาจาได้ และในระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านคุณภาพอากาศจาก
การระบายมลพิษจากปล่อง (ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) ฝุ่นจากลานกองเถ้า/พื นที่ลานกองชานอ้อย เช่นเดียวกันกับมลพิษด้านเสียงที่อาจเกิดจากเครื่องจักร 
ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า และหอหล่อเย็น ซึ่งมลพิษดังกล่าวนี อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ดังนั นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุโครงการจะพิจารณาระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ ส าหรับ
หม้อไอน  า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง ที่ติดตั งใหม ่เพ่ือรองรับก าลังการผลิต โดยพิจารณาเทคโนโลยีของการบ าบัด
มลพิษทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ใน 4 ทางเลือกที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ระบบไซโคลน ระบบถุงกรอง 
ระบบไฟฟ้าสถิต และระบบเปียก และตัดสินใจเลือกระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศแบบไฟฟ้าสถิตย์ เพ่ือควบคุม
การระบายฝุ่นละอองรวมจากปล่องระบายของโครงการ หลักการท างานของ ESP คือ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 
จ่ายผ่านขดลวดที่เรียกว่า discharge electrode ที่อยู่ระหว่างแผ่นเก็บประจุหรือ collection electrode  
ท าให้เกิดอิเล็กตรอนจากขดลวดวิ่งไปยังแผ่นเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุ่นที่วิ่งผ่านระหว่างแผ่นเก็บประจุ 
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ท าให้อนุภาคฝุ่นเกิดศักย์เป็นลบและวิ่งเข้าสู่แผ่นเก็บประจุ จากนั นอนุภาคฝุ่นจะถูกรวบรวมลงสู่ด้านล่างของ 
ESP ซึ่งมีลักษณะเป็นกรวย (ส่วนเก็บอนุภาคฝุ่น) ในขณะที่ exhaust gas ที่ผ่านการดักฝุ่นแล้วจะถูกระบาย
ออกผ่านปล่องระบายต่อไป ทั งนี จากข้อมูลการออกแบบพบว่าประสิทธิภาพบ าบัดฝุ่นละอองโดยรวมของระบบ
มีประสิทธิภาพร้อยละ 92.20 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่  (ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552) ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่  และโรงไฟฟ้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก าหนดให้
ควบคุมฝุ่นละอองไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน  
และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งค านวณผลในรูปก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน  
ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศได้ตามข้อก าหนด 

(2)  การใช้น  า (10 คะแนน) : พิจารณาการใช้น  าทั งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ 
โดยช่วงก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) น  าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนช่วงระยะด าเนินการจะพิจารณาการใช้น  าในขั นตอนกระบวน  
การผลิตน  าตาลและกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในพื นที่เป็นหลัก ซึ่งน  าที่น ามาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล 
(ชานอ้อย) ได้มาจากระบบปรับปรุงคุณภาพน  าของโครงการ โดยการสูบน  าดิบมาจากบ่อเก็บน  าดิบในพื นที่
โรงงานผลิตน  าตาล 

(3)  ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (5 คะแนน) : โดยพิจารณาปริมาณของเสียจาก
กระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตและการซ่อมบ ารุง เช่น เถ้าท่ีเกิดจากกระบวนการ
เผาไหม ้น  ามันเครื่องใช้แล้ว ปริมาณน  าเสีย เป็นต้น ซึ่งโรงไฟฟ้าชีมวล (ชานอ้อย) จะใช้ระบบบ าบัดน  าเสียร่วมกับ
โรงงานผลิตน  าตาล  

(4)  การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : โครงการตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับ
โรงงานผลิตน  าตาล บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด โดยการหาที่ตั งโครงการแห่งใหม่ที่จะสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานในส่วนของโครงการได้อย่างเพียงพอ เช่น พื นที่ส าหรับหม้อไอน  า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น 
พื นที่ลานกองชานอ้อย สถานที่เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย และพื นที่ลานกองเถ้า 
เป็นต้น และมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า  

 (5)  การคมนาคมขนส่ง (5 คะแนน) : เนื่องจากในระยะก่อสร้างโครงการมีการขนย้าย
วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการสัญจร และท าให้ปริมาณการจราจรใน
พื นที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั นๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ น 
ส าหรับระยะด าเนินการปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ นจากการขนส่งสารเคมี และเถ้าที่เกิดจากกระบวนการ เผาไหม้ 
จะท าให้มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ นเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ใน
เส้นทางการขนส่ง 
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3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสม 
ทั งทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

 (1)  ด้านการขนส่งเชื อเพลิง สารเคมี และเถ้าที่เกิดจากกระบวนการเผ้าไหม้ (4 คะแนน) : 
ปริมาณเชื อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตไอน  าและไฟฟ้า ได้แก่ ชานอ้อย ผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต
จากโรงงานผลิตน  าตาล จะพิจารณาถึงปริมาณเชื อเพลิงที่น ามาใช้ในแต่ละแนวทางเลือกว่ามีปริมาณเชื อเพลิงที่
น ามาใช้มากน้อยต่างกันเพียงใด ควบคู่ไปกับการพิจาณาการขนส่งชานอ้อยจากพื นที่ลานกองชานอ้อย/สถานที่
เก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม /ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อยเข้าสู่หม้อไอน  าโดยใช้ระบบสายพานล าเลียง อีกทั ง
พิจารณาปริมาณการจราจรจากการขนส่งสารเคมีและเถ้าที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง 

 (2)  ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ตั งอยู่ในพื นที่เดียวกับ
โรงงานผลิตน  าตาล บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ซึ่งสามารถใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนร่วมกันได้ จึงท าให้
เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการด้านขนส่ง เชื อเพลิง โดยพิจารณามูลค่า
ของการลงทุน ในการประเมินเปรียบเทียบจะพิจารณาจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ 
ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ ค่าบ ารุงรักษา ความคุ้มค่าและการลงทุน ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อย
เพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนต่ ากว่า รวมทั งการพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตที่ส าคัญของการผลิตไฟฟ้า 
ได้พิจารณาในด้านระบบการเผาไหม ้และกังหันไอน  า ดังนี  

 2.1)  ระบบการเผาไหม้ ได้พิจารณาใน 2 ทางเลือกโดยพิจารณาจากข้อมูลสนับสนุนคือ  

ก)  ระบบการเผาไหม้บนตะกรับ : เหมาะส าหรับเชื อเพลิงที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
และมีสัดส่วนขี เถ้ามาก 

ข)  ระบบการเผาไหม้แบบฟลูอิดไดซ์เบด : เหมาะกับเชื อเพลิงที่มีความชื นสูง
และสามารถเผาไหม้เชื อเพลิงได้หลากหลายชนิดพร้อมกัน 

  ทางโครงการได้ตัดสินใจเลือกในทางเลือกที่ (1) เนื่องจากระบบการเผาไหม้บน
ตะกรับเหมาะ ส าหรับเชื อเพลิงทีมขนาดใกล้เคียงกัน นอกจากนี  โรงงานน  าตาลบ้านโป่งมีประสบการณ์ของ 
การใช้งาน และมีความคุ้นเคยกับระบบการท างานในกระบวนการเผาไหม้ แบบตะกรับมากกว่าฟลูอิดไดซ์เบด 
โดยการผลิตไฟฟ้า เพ่ือจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้หม้อไอน  า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน  
4 ชุด เป็นหลัก 

 2.2)  ระบบกังหันไอน  า ได้พิจารณาใน 2 ทางเลือก ในข้อมูลการพิจารณาทางเลือก
ของการติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน  า เป็นการพิจารณาทางเลือกของการติดตั งเพ่ือรองรับการเพ่ิมก าลัง
การผลิต แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กังหันไอน  าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดก าลัง
การผลิต 25 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด และกังหันไอน  าแบบควบแน่นทั งหมด (Fully Condensing Turbine) 
ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ จ านวน 3 ชุด และหม้อไอน  า ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 4 ชุด นอกเหนือ 
จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน  า ซ่ึงเป็นแบบBack Pressure Turbine ที่มีอยู่ก่อนขยายก าลังการผลิต  
ทั งนี ในการไอน  าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จ านวน  
2 ชุด พิจารณาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าใหม่จึงได้พิจารณาใน 2 ทางเลือกตามวัตถุประสงค์ของความต้องการใช้พลังงาน 
ดังนั นกังหันไอน  าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จ านวน 
2 ชุด และกังหันไอน  าแบบควบแน่นทั งหมด (Fully Condensing Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ 
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จ านวน 3 ชุด ดังแสดงในตารางด้านล่างนี และเลือกติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน  า  ขนาด 25  
เมกะวัตต์ และขนาด 10 เมกะวัตต์เพ่ิมเติม โดยกังหันไอน  า ขนาด 25 เมกะวัตต์ จะติดตั งเพ่ือผลิตไอน  า และ
จ่ายไฟให้โรงงานผลิตน  าตาล และกังหันไอน  า ขนาด 10 เมกะวัตต์ จะติดตั งส าหรับผลิตไอน  าและขายไฟนอก
ฤดูกาล มีรายละเอียดดังนี     

ก) ระบบกังหันไอน  าแบบ Fully Condensing Turbine  : น  าที่ร้อนจะเปลี่ยน
สถานะกลายเป็นไอน  าผ่านไปยังกังหันไอน  าเพ่ือให้เกิดการหมุนได้ไฟฟ้า ส่วนของไอน  าที่ออกจากกังหันไอน  า 
จะมีความดันต่ ามากและยังคงมีสภาพเป็นไอน  า ต้องท า ให้กลับคืนเป็นน  าโดยผ่านเครื่องควบแน่นและ 
หอระบายความร้อน จากนั นน  าดังกล่าวจะถูกปัม้กลับเข้าในหม้อผลิตไอน  าอีกครั งหมุนเวียนเช่นนี เรื่อยไป 

ข) ระบบกังหันไอน  าแบบ Back Pressure Turbine : ไม่มีเครื่องควบแน่นและหอ
ระบายความร้อนและไอน  าที่ออกจากกังหันไอน  าจะมีความดันสูงเพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิต ดังนั นกังหัน
ไอน  าจะเป็นแบบ Back pressure ซ่ึงสามารถควบคุมความดันของไอน  าที่ออกมาตามที่กระบวนการผลิต
ต้องการ 

(3)  ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากโครงการมีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการร่วมกันกับโรงงานผลิตน  าตาลที่ตั งอยู่ในพื นที่ของโรงงานผลิตน  าตาล เช่น แหล่งน  าใช้ การผลิต 
ไอน  าและไฟฟ้า ระบบปรับปรุงคุณภาพน  าใช้ ระบบบ าบัดน  าเสีย ระบบระบายน  า และระบบดับเพลิง ที่มีอยู่
อย่างครบครัน ดังนั นการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนจึงสามารถด าเนินการร่วมกันได ้

(4)  ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงานและควบคุม (3 คะแนน) : เป็นการพิจารณา 
ความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฏิบัติ ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และการควบคุม  

(5)  ความยากง่ายในการซ่อมบ ารุง (2 คะแนน) : เป็นการพิจารณาความสะดวก/รูปแบบ
การซ่อมบ ารุง ระยะเวลาหรือความถ่ีในการบ ารุงรักษา และความยากง่ายของการซ่อมบ ารุง 

4)  ด้านสังคม (15 คะแนน) : เนื่องจากการพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะ 
ด าเนินการอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความวิตกกังวล ดังนั นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการยอมรับโครงการ  
มากที่สุด โดยมีรายละเอียดของปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

 (1)   การรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม 
ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) :  พิจารณาว่า 
การด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชน
หรือแหล่งประชุม ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน มากหรือ
น้อยเพียงใด 

  (2)  การจ้างงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือก 
ซ่ึงมีการจ้างงานในชุมชนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด  

  (3)  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) : พิจารณา
ว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด  
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5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความเหมาะสม
ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี  หากแนวทางเลือก
อยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่าแนวทางเลือกของโครงการ  
ที่อยู่ในพื นท่ีเดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1)  ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

1.1)  ระยะก่อสร้าง (4 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของ 
แต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ  
เพ่ิมสูงขึ น 

1.2)   ระยะด าเนินการ (3 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของ
แต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่ง สารเคมี และกากของเสียซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ น 

(2)  ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

2.1)  ระยะก่อสร้าง (3 คะแนน) : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและงานก่อสร้างทั งทางด้านคุณภาพ
อากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวลและการคมนาคม แต่มีผลกระทบเพียงระยะสั นเท่านั น 

2.2)  ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการด าเนินการของโครงการอาจก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างานในโครงการ  
ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  

1.4.3  เกณฑ์การประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถ่วงน้้าหนัก 

ส าหรับการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละปัจจัยจะพิจารณาจากความได้เปรียบ/เสียเปรียบ หรือ
ข้อดี/ข้อเสีย โดยการให้ค่าตัวคูณลักษณะเช่นเดียวกันกับการให้คะแนนค่าความส าคัญ การให้ค่าตัวคูณหรือ  
ค่าถ่วงน  าหนักจะเป็นการถ่วงค่าความส าคัญของปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกของโครงการ ส าหรับค่าตัวคูณ  
ในโครงการนี ได้ก าหนดให้เป็น 2 ลักษณะ ตามประเภทของข้อมูลในแต่ละปัจจัยย่อยที่จะน ามาเปรียบเทียบ 
ดังแสดงในตารางที่ 1.4.3-1 และตารางที่ 1.4.3-2 คือ ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ 
และประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ตามล าดับ ซึ่งค่าตัวคูณของทั งสองลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 5 ระดับ  
โดยก าหนดให้ปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่ไม่ดี มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรงมีค่าตัวคูณ
เท่ากับ 0.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการพัฒนาโครงการ ส่วนปัจจัยในแต่ละแนวทางเลือกที่ดีมาก มีความเหมาะสมที่สุด 
หรือไม่มีผลกระทบมีค่าตัวคูณเท่ากับ 1.0 ซึ่งจะเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการต่อไป  
ส่วนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม 
ปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบต่ า  
จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1.4.3-1  ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ 
ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 

ดีมาก 1.0 
ด ี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช้ 0.4 

ไม่ค่อยด ี 0.2 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

ตารางท่ี 1.4.3-2 ค่าตัวคูณส าหรับประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ 

 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ตั งอยู่ภายในพื นที่โรงงานผลิตน  าตาล ของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง 
จ ากัด ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั งโครงการมีอาณาเขตพื นที่ติดต่อดังนี  แสดงดัง 
รูปที่ 2.1-1 

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ระบบบ าบัดน  าเสียของโรงงานผลิตน  าตาล 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อาคารหอหล่อเย็นของโรงงานผลิตน  าตาล 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  บ่อพักน  าทิ งของโรงงานผลิตน  าตาล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  พื นที่เกษตรกรรม 

 การเดินทางเข้าสู่พื นที่โครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยเริ่มเดินทางจากกรุงเทพฯ 
ไปตามถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดสระบุรี ผ่านอ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พอถึง กม.ที่ 208 ให้เลี ยวขวา  
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 207 (ถนนเจนจบทิศ) ผ่านแยกประทายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 202 จากนั นวิ่งผ่าน
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แล้ววิ่งตรงเข้าสู่พื นที่โครงการที่
อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด   

ระดับ ระดับเชิงคุณภาพ ค่าตัวคูณ 
1 มีความเหมาะสมสูงที่สุด หรือไม่มผีลกระทบ 1.0 
2 มีความเหมาะสมค่อนข้างสูง หรือมีผลกระทบต่ า 0.8 
3 มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมผีลกระทบปานกลาง 0.6 
4 มีความเหมาะสมค่อนข้างต่ า หรือมีผลกระทบสูง 0.4 
5 มีความเหมาะสมน้อย หรือมีผลกระทบรุนแรง 0.2 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั งโครงการและพื นที่โดยรอบ 
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2.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ตั งอยู่ภายในพื นที่โรงงานผลิตน  าตาล ของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง 
จ ากัด ซึ่งพื นที่บางส่วนจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกัน โดยโครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื นที่ส่วนผลิต ได้แก่ อาคารผลิตไฟฟ้า อาคารควบคุมไฟฟ้า 
พื นที่หอหล่อเย็น พื นที่ส าหรับหม้อไอน  า พื นที่ลานกองชานอ้อย สถานที่เก็บชานอ้อย ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 
และระบบปรับปรุงคุณภาพน  า เป็นต้น รวมถึงพื นที่สีเขียวและแนวกันชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื นที่โครงการ
ทั งหมด ส าหรับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการแสดงดังรูปที่ 2.2–1 และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.2–1 

ตารางท่ี 2.2–1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
พ้ืนที่ 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
1. บริเวณหม้อไอน  า 1 1,440 0.90 1.08 
2. บริเวณหม้อไอน  า 2 1,440 0.90 1.08 
3. บริเวณหม้อไอน  า 3 1,440 0.90 1.08 
4. บริเวณหม้อไอน  า 4 1,440 0.90 1.08 
5. ลานกองชานอ้อย 70,330 43.96 52.69 
6. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 1 1,710 1.07 1.28 
7. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 2 1,710 1.07 1.28 
8. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 3 1,710 1.07 1.28 
9. สถานท่ีเก็บชานอ้อยแบบมีหลังคาปกคลุม 4 1,710 1.07 1.28 
10. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 1 1,950 1.22 1.46 
11. ส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อย 2 1,950 1.22 1.46 
12. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 1 400 0.25 0.30 
13. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 2 400 0.25 0.30 
14. อาคารควบคุมโรงไฟฟ้า 3 255 0.16 0.19 
15. อาคารผลิตโรงไฟฟ้า 1 720 0.45 0.54 
16. อาคารผลิตโรงไฟฟ้า 2 720 0.45 0.54 
17. อาคารผลิตโรงไฟฟ้า 3 460 0.29 0.34 
18. ถังขี เถ้า (Silo) 580 0.36 0.43 
19. พื นที่ลานกองขี เถ้า 1,800 1.13 1.35 
20. บ่อดักน  าชะขี เถ้าและกองชานอ้อย 1,991 1.24 1.49 
21. พื นทีห่อหล่อเย็น (Cooling tower) 1,495 0.93 1.12 
22. ส่วนงานผลิตน  า 1,645 1.03 1.23 
23. หน่วยงานซ่อมบ ารุง 1,120 0.70 0.84 
24. ส่วนงานเก็บสารเคมี 290 0.18 0.22 
25. พื นที่สีเขียว 18,608 11.63 13.94 
26. พื นที่ว่าง และอื่นๆ 16,166 10.10 12.11 

รวมพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 133,480 83.43 100.00 
ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ  
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2.3  เชื้อเพลิง 

 ในกระบวนการผลิตไอน  าและไฟฟ้าของโครงการจะใช้ชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตน  าตาล  
ซึ่งรับมาจากโรงงานผลิตน  าตาล มีปริมาณชานอ้อยประมาณ 777,600 ตัน/ปี ชานอ้อยที่ใช้เป็นเชื อเพลิงจะถูก
ล าเลียงด้วยระบบสายพานแบบปิดครอบ นอกจากนี  ยังจัดให้มีพื นที่ลานกองชานอ้อยและสถานที่เก็บชานอ้อย
แบบมีหลังคาปกคลุมภายในพื นที่โครงการ เพ่ือสะดวกในการใช้งานและการควบคุมความปลอดภัยของ
เชื อเพลิง และส่วนงานอัดเม็ดชานอ้อยภายในพื นที่โครงการ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

2.4  สารเคมี 

  สารเคมีที่ใช้ในโครงการจะใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน  า หม้อไอน  า และหอหล่อเย็น เช่น สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริค (HCl) 35% และกรดซิตริก (กรดมะนาว) เป็นต้น โดยแหล่งที่มา
ของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ รายละเอียดสารเคมีท่ีในโครงการแสดงดังตารางท่ี 2.4–1 

2.5  กระบวนการผลิตไอน้้าและไฟฟ้า 

รูปแบบแผนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ จะใช้ระบบพลังงานร่วมแบบกังหันไอน  า ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน  า (Steam Turbine Generator ; STGs) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กังหันไอน  าแบบ 
ความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด และกังหันไอน  า
แบบควบแน่น (Fully Condensing Turbine) ขนาดก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ จ านวน 3 ชุด และหม้อไอน  า 
(Boiler) ขนาดก าลังการผลิต 120 ตัน/ชั่วโมง จ านวน 4 ชุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1  

หลักการท างานของกังหันไอน  า ใช้หลักการขยายตัวของไอน  าที่มีความดันและอุณหภูมิสูงๆ ผ่านกังหัน  
ไอน  าที่มีต่อแกนร่วมกับแกนของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า สามารถสรุปได้ดังนี  

 1) การล้าเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้้า ส าหรับการใช้ชานอ้อยเป็นเชื อเพลิง
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อยจะน าเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน  าโดยตรงด้วยระบบสายพานล าเลียง แบบ 
ปิดครอบ (Belt Conveyer) ในการท างานในกรณีที่มีปริมาณชานอ้อยมากเกินความต้องการใช้งาน ส าหรับ
หม้อไอน  าจะล าเลียงไปเก็บไว้ที่ พื นที่ลานกองชานอ้อยบางส่วน และบางส่วนจะน าไปอัดเม็ดชานอ้อยเพ่ือใช้
ในช่วงฤดูขายไฟโครงการต่อไป ซึ่งชานอ้อยอัดเม็ดจะถูกล าเลียงโดยใช้ระบบสายพานล าเลียงแบบปิดครอบ 
(Belt Conveyer) เช่นเดียวกัน   

 2) กระบวนการผลิตไอน้้า การเริ่มเดินเครื่องจะจุดเตาในห้องเผาไหม้จากช่องจุดเชื อเพลิง จากนั น  
จะท าการเปิดพัดลมระบายอากาศเสีย และเปิดพัดลมระบายอากาศเข้าสู่เตา ตามล าดับ แล้วจึงป้อนเชื อเพลิง 
ให้มีปริมาณสมดุลกับปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไป 

(1) ระบบการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ อุปกรณ์ในการเผาไหม้แบบตะกรับ (stoker) มีลักษณะเป็น
ตะกรับเหล็กทนไฟที่หล่อขึ นมาให้มีช่องว่างจ านวนมากเพ่ือให้อากาศ ส าหรับการเผาไหม้ไหลผ่านพื นที่รองรับ
เชื อเพลิง โดยเชื อเพลิงจะเริ่มเผาไหม้ระหว่างที่เชื อเพลิงลอยอยู่ในห้องเผาไหม้ ซึ่งถูกป้อนโดยลมและเผาไหม้
ต่อจนสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 2.4-1 ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในโครงการ  

สารเคมีที่ใช้ในโครงการ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่การขนส่ง 
(เท่ียว/ปี) 

1. คลอรีน 10% - ใช้ท าลายสารอินทรีย์, เชื อโรค 
เหล็ก (Fe2+) ในน  าดิบ 

26.28 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

2. Poly Aluminium Chloride  
 (PAC 30%) 

- ใช้ในการรวมตะกอน 21.90 - บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกขนาด 25 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

3. Anionic Polymer 
   (ช่ือการค้า MAXFLOC 918) 

- ใช้ในการรวมตะกอน 0.44 - บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกขนาด 25 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

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

- ใช้เพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน 3.40 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

5. Biocide  
   (ช่ือการค้า R/O Biocide 001) 

- ใช้เพื่อป้องกันการเกิดการอุดตัน
จากสารอินทรีย์ 

1.75 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

6. กรดซิตริก 80% - ใช้ในการล้างเมมแบรน 0.24 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

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

- ใช้ในการล้างเมมเบรน และใช้
ปรับสภาพน  าในหม้อไอน  า 

28.98 
 

- บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 30 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

8. กรดไฮโดรคลอริค (HCl) 35% - ใช้ในการฟื้นฟูสภาพเรซิ่น 1.64 - บรรจุภัณฑ์ถังพลาสติกขนาด 20 กก. และเก็บพักภายในอาคารเก็บ
สารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

9. สารละลายกรดก ามะถัน : H2SO4   
 เข้มข้น (Sulfuric acid 98%) 

- ควบคุม ค่า pH ของน  าในระบบ
หล่อเย็น 

9.85 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 30 กก. ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

10. โพลีอครีเลต (สารเคมี ช่ือการค้า 
Polyvap 900 FG) 

- ป้องกันการกัดกร่อน และ
ตะกรันในระบบหล่อเย็น 

36.50 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

11. สารก าจัดตะไคร่และแบคทีเรยี  
ในระบบหล่อเย็น (สารเคมี  
ช่ือการค้า Biotreat CS) 

- ใช้ก าจัดตะไคร่และแบคทีเรีย
ระบบหล่อเย็น  

51.83 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  
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ตารางท่ี 2.4-1 (ต่อ) ประเภทของสารเคมีที่ใช้ในโครงการ  

สารเคมีที่ใช้ในโครงการ การใช้ประโยชน ์
ปริมาณ 
(ตัน/ปี) 

วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใช้ขนส่ง 

ความถี่การขนส่ง 
(เท่ียว/ปี) 

12. สารก าจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (สารเคมี ช่ือการค้า 
Biotreat 800 FG) 

- ใช้ก าจัดตะไคร่และแบคทีเรีย
ระบบหล่อเย็น  

65.33 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

13. สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(Sodium Hypocholrite 10%) 

- ฆ่าเชื อในน  าระบบหล่อเย็น 10.95 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

14. สารป้องกันตะกรันในระบบหม้อ 
ไอน  า (สารเคมี ช่ือการค้า Poly 
treat SRH) 

- ป้องกันตะกรันในระบบ 
หม้อไอน  า  

2.55 
 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

15. สารก าจัดออกซิเจนในหม้อไอน  า 
(สารเคมี ช่ือการค้า MCC OX D) 

- ใช้ก าจัดออกซิเจนในน  าใน 
หม้อไอน  า  

5.11 
 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

16. สารปรับสภาพน  าคอนเดนเสท
(สารเคมี ช่ือการค้า MCC N) 

- ใช้ปรับสภาพน  าคอนเดนเสท 
และป้องกันการกัดกร่อนในท่อ
คอนเดนเสท 

5.11 - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 20 กก. ด้วยรถบรรทุก และ 
เก็บพักภายในอาคารเก็บสารเคมีของโรงไฟฟ้า 

รถบรรทุก  
 

12  

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 
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  ทั งนี  ในกระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิและอากาศส่วนเกินตามค่าการออกแบบ  
โดยในระหว่างการเผาไหม้มีการพ่นอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทางช่องอัดอากาศด้านล่างโดยใช้พัดลมหลัก  
ท าหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว 
(Economizer) ที่อยู่ในช่องอากาศเสียเพ่ืออุ่นอากาศให้ร้อน อากาศนี จะถูกอัดผ่านช่องอัดอากาศด้วยปริมาณ
เกินความต้องการในการเผาไหม้ ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้ว ยังเป็นการหล่อเย็นตะกรับเพ่ือไม่ให้
หลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเป็นการเพ่ิมอุณหภูมิอากาศท าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ นด้วยเรียกว่า  
“อากาศปฐมภูมิ” นอกจากนี  ยังมีอากาศอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่า “อากาศทุติยภูมิ” ซึ่งปล่อยเข้าเหนือตะกรับ 
ภายในห้องเผาไหม้เพ่ือเพ่ิมอากาศให้มากพอ ส าหรับเผาไหม้สารอินทรีย์ที่คงเหลือจากการเผาไหม้แผงตะกรับ
และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของส่วนระเหยและคาร์บอนคงที่ ท าให้เผาไหม้
อย่างสมบูรณ์และลอยตัวขึ นสูงในห้องเผาไหม้อีกครั งหนึ่ง 

 ส าหรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งเหลืออยู่จะถูกตะกรับพามาตกลงสู่สะพานเถ้าด้านหน้าเตา  
ซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานแช่ในอ่างน  า เพ่ือไม่ให้อากาศเย็นรั่วเข้าห้องเผาไหม้ เถ้าเหล่านี เมื่อจมลงในน  าจะถูก  
พาออกไปโดยสายพานล าเลียงเถ้า เรียกว่าเถ้าหนัก (Bottom Ash) ซึ่งรวมทั งเขม่าขนาดใหญ่บางส่วนด้วย 
ส าหรับส่วนที่มีน  าหนักเบาเมื่อถูกเผาแล้วจะถูกผสมในก๊าชร้อนและออกจากห้องเผาไหม้ทางช่องก๊าซร้อน  
ที่เรียกว่าเถ้าเบา (Fly Ash) จะถูกดักจับไว้ด้วยระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศก่อนที่จะระบายสู่ภายนอก 

(1) ระบบผลิตไอน้้า กระบวนการเผาไหม้ไอน  าเริ่มต้นจากการป้อนน  าอ่อนเข้าสู่หม้อไอน  า 
(Boiler) โดยใช้ปั๊มน  าแรงดันสูงส่งผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว (Economizer) 
เพ่ืออุ่นให้น  าร้อนเข้าสู่หม้อพักน  า (Water Drum) ส่งผ่านไปยังท่อน าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ชานอ้อยใน
ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน  า (Boiler) ท าให้น  ากลายเป็นไอ แรงดันปานกลาง ซึ่งจะถูกส่งไปขับกังหันไอน  า  
เพ่ือผลิตไฟฟ้าและขับชุดหีบอ้อย ไอน  าส่วนที่เหลือจากการใช้งานที่กังหันไอน  าแล้วเป็นไอน  าแรงดันต่ าจะถูก
ส่งไปให้กระบวนการผลิตน  าตาลต่อไป 

(2) การผลิตไฟฟ้า ไอน  าควานดันปานกลางที่ได้จากหม้อไอน  าจะถูกส่งเข้ามายังกังหันไอน  า 
(Steam Turbine) เพ่ือฉุดกังหันให้หมุน ใช้ในการปั่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ในการผลิตน  าตาล  
หน่วยการผลิตไฟฟ้าของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.5-1 และผังกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน  าดังรูปที่ 2.5-2 

ตารางที่ 2.5-1 จ านวนเครื่องจักรและอุปกรณห์ลักของโครงการ 

ชนิดเคร่ืองจักร ขนาด 
จ้านวน  
(ชุด) 

1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า 
- แบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) 
- แบบควบแน่น ( Fully Condensing Turbine) 

 
25 เมกะวตัต ์
10 เมกะวตัต ์

 
2 
3 

2. เครื่องควบแน่น - 3 
3. หอหล่อเย็น  2,600 ลบ.ม./ชม. 3 
4. หม้อไอน  า 120 ตัน/ชม. 4 
5. ระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) - 4 
6. สายพานล าเลยีงเถ้า - 4 
7. ระบบผลิตน  าประปา 100 ลบ.ม./ชม. 1 
8. ระบบผลิตน  าอ่อน (Water Softener system) 20 ลบ.ม./ชม. 1 
9. ระบบผลิตน  า RO (Reverse Osmosis System) 13.5 ลบ.ม./ชม. 1 
10. ระบบผลิตน  า DI (Dionized Water System) 6 ลบ.ม./ชม. 1 

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.5-1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ในโรงงานผลิตน  าตาล 

โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 
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รูปที่ 2.5-2 ผังแสดงกระบวนการผลิตไอน  าและไฟฟ้า 

 

ชานอ้อยจากโรงงานผลิตน้้าตาล 

ปล่องระบายอากาศ 

มลสารทางอากาศ 

ไอน้้า 
ขี้เถ้า 

เกษตรกรน าไปใช้
งานน าไปใช้ 

ชุดกังหันน้้า 
และเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 

ไอน้้าไปยังชุดกังหันน้้าและ
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 

อุปกรณ์ดักจับฝุ่นขี้เถ้า (ESP) 

ไซโลขี้เถ้า 

พัดลมดูดเอาอากาศออก 
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2.6  ผลิตภัณฑ์ 

 โครงการจะท าการติดตั งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า (Stream Turbine Generator; STGs)
รวมก าลังการติดตั งเครื่องจักร 80 เมกะวัตต์ โดยจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถผลิตได้ เท่ากับ  
60.6 เมกะวัตต์ และผลิตไอน  าได้สูงสุด ประมาณ 412.52 ตัน/ชั่วโมง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้เองภายใน
โครงการ ส่วนหนึ่งจะส่งให้โรงงานผลิตน  าตาล และส่วนที่เหลือจะจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ส าหรับไอน  าที่ผลิตได้จะส่งให้โรงงานผลิตน  าตาล สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2.6-1 

ตารางท่ี 2.6-1 การน าไอน  าและไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์  

การผลิต 
การน้าไปใช้ประโยชน์  

โรงงานผลิตน้้าตาล โรงไฟฟ้า จ้าหน่าย กฟภ. รวม 
ช่วงหีบอ้อย 

ไอน  า (ตัน/ชั่วโมง) 412.52 - - 412.52 
ไฟฟ้า (เมกะวัตต)์ 32.4 4.2 24.0 60.6 

ช่วงขายไฟ 
ไอน  า (ตัน/ชั่วโมง) 118.29 - - 118.29 
ไฟฟ้า (เมกะวัตต)์ 0 2.0 24.0 26.0 

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 

2.7  ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ 

 เนื่องจากโครงการตั งอยู่ภายในพื นที่โรงงานผลิตน  าตาลจึงมีการใช้ประโยชน์ระบบสาธารณูปโภค
บางส่วนร่วมกันกับโรงงานผลิตน  าตาล โดยโครงการจะรับผิดชอบในการดูแลระบบผลิตไอน  าและไฟฟ้า และ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า ส่วนบ่อเก็บน  าดิบ และระบบบ าบัดน  าเสีย จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงงาน 
ผลิตน  าตาล รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี   

1) แหล่งน้้าใช้ 

 โรงงานผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) มีความต้องการใช้น  าในกระบวนการผลิตและ
กิจกรรมต่างๆ ประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะสูบน  าจากบ่อเก็บน  าดิบ ขนาดความจุรวม 
ประมาณ 189,000 ลูกบาศก์เมตร ยังมีบ่อน  าส ารองอีก 2 บ่อ ได้แก่ บ่อน  าคอนเดนเซอร์ (เป็นน  าที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตน  าตาล) ขนาดความจุ 422,000 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน  าฝน ขนาดความจุ 53,100 
ลูกบาศก์เมตร ของโรงน  าตาลมาปรับปรุงคุณภาพน  าโดยระบบผลิตประปา ก่อนส่งไปให้โรงงงานน  าตาลและ
ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 

 โครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน  ามีลักษณะเป็นระบบผลิตน  าประปาแบบตกตะกอน  
และทรายกรอง มีอัตราการสูบน  าประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เนื่องจากเป็นระบบที่มีการใช้งานกัน
โดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและด าเนินการผลิตน  าประปาได้ง่าย ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยน  าประปา  
ที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าประปา ซึ่งมีความสามารถผลิตน  าใช้ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น  าของโครงการและโรงงานผลิตน  าตาล 
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3) ระบบหอหลอ่เย็น 

 โครงการจัดให้มีระบบหอหล่อเย็นแบบปิด มีอัตราการหมุนเวียนของน  าสูงสุด ประมาณ 9,000 
ตัน/ชั่วโมง ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายเทความร้อนออกจากไอน  าและน  า ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โดยจะใช้ 
หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพ่ือถ่ายเทความร้อนออกจากไอน  าที่คอนเดนเซอร์ (Turbine Condenser) 
เพ่ือให้กลั่นตัวเป็นหยดน  า ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้งานในระบบได้อีก ซึ่งน  าหล่อเย็นที่ใช้ในเครื่องควบแน่นนี 
จะถูกจ่ายโดยระบบน  าหมุนเวียน ส าหรับน  าที่สูญเสียไปจากการระเหยที่หอหล่อเย็นนี จะทดแทนโดยน  าจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า หลักการของระบบหล่อเย็น คือ ท าให้มีหยดน  าขนาดเล็กกระจายตัวไปในบริเวณ
พื นที่หล่อเย็น ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิและพลังงานของน  าลดลง ทั งนี มีการใช้พัดลมในหอหล่อเย็นเพ่ือดูดอากาศ
เข้าหาหยดน  าจะช่วยให้อากาศถ่ายเทและท าให้น  าเย็นเร็วขึ น 

4) ระบบระบายน้้า 

 โครงการจัดให้มีระบบรวบรวมน  าฝนที่เกิดขึ นภายในพื นที่โครงการโดยเชื่อมต่อกับระบบระบายน  า
ของโรงงานผลิตน  าตาล มีการแยกระบบระบายน  าฝนและระบายน  าเสียชัดเจนก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วง
น  าฝน (ใช้ร่วมกับบ่อเก็บน  าดิบ) โดยบ่อเก็บน  าดิบและบ่อหน่วงน  าฝนมีขนาดความจุประมาณ 189,000 และ 
53,100 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

5) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

 โรงงานไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ใช้ระบบบ าบัดน  าเสียร่วมกับโรงงานผลิตน  าตาล โดยมีการแยก
จัดการน  าเสียตามลักษณะของน  าเสียในแต่ละแหล่งก าเนิด แหล่งก าเนิดน  าเสียแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ น  าเสียจาก
พนักงาน และน  าทิ งจากกระบวนการผลิต น  าเสีย/น  าทิ งจากโครงการจะถูกบ าบัดด้วยระบบบ าบัดน  าเสีย 
ทางชีวภาพ อีกทั งออกแบบให้มีบ่อตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง (Inspection pit) กรณีที่ผ่านมาตรฐานจะถูกส่ง 
ไปยังบ่อพักน  าทิ ง (Holding pond) ก่อนน าน  าทิ งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่น  าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว จะน าไป 
รดน  าต้นไม้และหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั งหมด โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ  ส่วนกรณีที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) เพ่ือน าน  าทิ งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ  
ไปบ าบัดใหม่อีกครั ง 

2.8  แหล่งก้าเนิดมลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมถึงการจัดการ
ดังแสดงในตารางท่ี 2.8-1 

  

โครงการเลือกใช้เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟา้สถิต 

(Electrostatic Precipitator, ESP) 

 

ห้องระบบ 

รวบรวมฝุ่น 
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ตารางท่ี 2.8-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1. มลพิษทางอากาศ 
 

ระยะก่อสร้าง 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง และจากยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  
 

 
ระยะด้าเนินการ 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน  า

อย่างน้อยวันละ 2 ครั ง ในบริเวณพื นที่ที่อาจ 
มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และจ ากัด
ความเร็วของยานพาหนะเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ น 

ระยะด้าเนินการ 
- โครงการก าหนดให้มี เครื่องดักจับฝุ่นด้วย 

ไฟฟ้าสถิต (ESP) เพื่อดักจับฝุ่นละอองก่อน
ระบายออกสู่บรรยากาศ พร้อมทั งติดตั งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
แบบต่อเนื่อง (CEMs) 

- ติดตั งตาข่ายล้อมรอบพื นที่ลานกองชานอ้อย
เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- ติดตั งเครื่องอัดเม็ดชานอ้อย เพื่อป้องกันการ
กระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

- ปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนและพื นที่สีเขียว 
โดยเน้นบริเวณพื นที่ลานกองชานอ้อยปลูก
เป็นแถว 3 แถวสลับฟันปลา เพื่อป้องกัน
กระแสลมที่พัดเข้าสู่พื นที่โครงการ (พรรณไม้
ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพ
ในการลดมลพิษและเลือกปลูกต้นไม้ที่มีใบหนา 
เช่น ต้นขี เหล็ก อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์  
เป็นต้น) 

2. มลพิษทางน้้า ระยะก่อสร้าง 
- แหล่งก าเนิดน  าเสีย คือ น  าเสียที่เกิดขึ นจาก

ห้องน  า-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง  
 
ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดน  าเสีย/น  าทิ ง แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ น  าเสียจากพนักงาน และน  าทิ งจาก
กระบวนการผลิต  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียม

ห้องน  า-ห้องส้วมให้เพียงพอ ซึ่งน  าเสียจะถูก
บ าบัดด้วยถังบ าบัดส าเร็จรูป (Septic tank) 

ระยะด้าเนินการ 
- โครงการจะบ าบัดน  าเสียตามความเหมาะสม

ก่อนรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียทาง
ชีวภาพ  

- ออกแบบให้มีบ่อตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 
(Inspection pit) กรณีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
จะถูกส่งไปยังบ่อพักน  าทิ ง (Holding pond) 
ก่อนน าน  าทิ งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ น  าที่
ผ่านการบ าบัดแล้ว จะน าไปรดน  าต้นไม้และ
หมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั งหมด โดยไม่มีการ
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ส่วนกรณีที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อพัก 
น  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) เพื่อน า 
น  าทิ งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ไปบ าบัดใหม่อีกครั ง 
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ตารางท่ี 2.8-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

3. ขยะมูลฝอยและ 
 กากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
- แหล่งก าเนิดของเสีย คือ ขยะมูลฝอยที่เกิด

จากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง  
 
 
 
ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดของเสีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

คือ ของเสียจากพนักงาน และของเสียจาก
กระบวนการผลิตหรือจากระบบเสริมการ
ผลิต/สาธารณูปโภค  
 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด า

และถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจาย
ตามจุดต่างๆ ภายในพื นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อ
รวบรวมให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

ระยะด้าเนินการ 
- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริ โภคของ

พนักงาน โครงการจะคัดแยกของเสียที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ออกจากของเสียอื่นๆ เพื่อ
ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ นและท าการติดต่อ
ให้หน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากราชการไปรับก าจัดต่อไป 
- กากของเสียจากกระบวนการผลิต โครงการจะ

รวบรวมประสานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากราชการไปรับก าจัดต่อไปเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจัด 
- ขยะของเสียอันตราย โครงการจะรวบรวม

ประสานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
- เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกล าเลียงไปยัง

ลานกองเถ้า (Ash Pond) เพื่อรอเกษตรกร
น าไปใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน โดยการขนส่ง
เถ้าออกจากภายนอกโรงงานจะต้องท าการ 
ปิดคลุมด้วยผ้าใบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

4. มลพิษทางเสียง ระยะก่อสร้าง 
- แหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดังเกิดจากการ

ท างานพร้อมกันของเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น 
การติดตั งเครื่องจักร เป็นต้น  

 
 
ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดที่ก่อให้ เกิดเสียงดังอย่างมี

นัยส าคัญในกระบวนการผลิต ได้แก่ เครื่อง
กังหันไอน  า และหอหล่อเย็น เป็นต้น  

ระยะก่อสร้าง 
- ก าหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วน

บุคคลส าหรับคนงานที่ท างานสัมผัสกับเสียงดัง 
เช่น ปลั๊กอุดหูและที่ครอบหู รวมทั งการบ ารุง 
รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์/ส าหรับการติดตั ง
ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ระยะด้าเนินการ 
- โครงการได้จัดให้มีมาตรการลดระดับความดัง

ของเสียงที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ  
ที่ใช้ในการด าเนินงาน พร้อมทั งติดตั งป้ายเตือน
ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงขณะ
ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ที่มา :  บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 

  



 

- 25 - 

3.  ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให้ 
ค านิยามของค าว่า “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประเมินผล 
ที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการ 
ด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดขึ นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการ
จะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นตามหลัก
วิชาการ ซึ่งจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนตั งแต่ขั นเตรียมโครงการ รวมทั งเป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทั งที่เกิดขึ นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการ 

3) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงิน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

4) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ นได้ 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั งนี  เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน รวมถึงน าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม 
ทั งนี  เพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 
และประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั งแนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 
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 โดยพื นที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื องต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั ง
โครงการ อย่างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบพบว่ามีประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบเกินขอบเขต
การศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพื นที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย 

3.1  การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 จุดประสงค์การศึกษารายละเอียดของโครงการเพ่ือศึกษาความเหมาะสมในแง่ของการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเบื องต้น รายละเอียดแสดงดังนี  

1) พื้นที่ตั้งโครงการ ศึกษาที่ตั งโครงการและบริเวณโดยรอบ ความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และรายละเอียดพื นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
แต่ละแห่ง 

2) รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) การวางผัง
การใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการ และสัดส่วนพื นที่การใช้ประโยชน์พื นที่โครงการทั งหมด 

3) เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิต ศึกษารายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 
ขั นตอนการผลิต พร้อมทั งแสดงรูปหรือแผนผังขั นตอน หน่วยผลิตต่างๆ และสมดุลความร้อน (Heat balance) 

4) เชื้อเพลิง ศึกษารายละเอียดระบุข้อมูลชนิดของเชื อเพลิง แหล่งที่มา ปริมาณการใช้เชื อเพลิง 
องค์ประกอบของเชื อเพลิง และรายละเอียดการจัดเก็บเชื อเพลิงที่ใช้ในโครงการ  

5) สารเคมี ศึกษาชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณวัตถุดิบ (ชานอ้อย) และสารเคมีที่น ามาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ รวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) วิธีการขนส่งและการเก็บกัก 

6) ผลิตภัณฑ์ ศึกษาชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ (กระแสไฟฟ้าและไอน  า) 

7) ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค ศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตของโครงการ เช่น 
น  าใช้ น  าทิ ง ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า สมดุลน  าใช้ (Water balance) ระบบคมนาคม และระบบระบายน  าฝน
และป้องกันน  าท่วม เป็นต้น 

8) พนักงาน ศึกษาจ านวนพนักงาน จ านวนคนงาน ทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ และ 
ผังโครงสร้างองค์กร (organization chart) 

9) มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการควบคุม ศึกษาชนิด แหล่งก าเนิดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิตและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั งมลพิษทางอากาศ ระดับเสียง น  าเสีย และกาก 
ของเสีย รวมทั งแสดงลักษณะมลพิษที่เกิดขึ น ระบบควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ 

10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และน าเสนอ
ระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการท างาน รวมถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนต่างๆ และการตรวจสุขภาพของพนักงานและสวัสดิการด้านสุขภาพ 

11) ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์หรือ
มวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และแผนการรองรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ  
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12) แผนการด้าเนินงานและการบริหารโครงการ ศึกษาระยะเวลาการด าเนินการตามแผนงานของ
โครงการ รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงานในช่วงก่อสร้างและระยะด าเนินการ การจัดหาและการจัดการ  
ที่พักคนงาน ส านักงานโครงการและพื นที่เก็บกองอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง (Camp site) 

13) แนวกันชนและพื้นที่สีเขียว ศึกษาพื นที่สีเขียวภายในโครงการโดยก าหนดให้มีพื นที่สีเขียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื นที่ทั งหมดของโครงการ ชนิดพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในพื นที่สีเขียวในโครงการ วิธีการ
บ ารุงรักษา และแนวทางการปลูกทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือเสียหายเพ่ือให้เป็นพื นที่สีเขียวที่ยั่งยืน  

3.2  การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

จุดประสงค์ของการศึกษาสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนินโครงการ 
(baseline data) ซึ่งใช้เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษาภายหลังด าเนิน
โครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูลพื นฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ แสดงดังรูปที่ 3.2-1 มีขอบเขตการศึกษาดังนี  

3.2.1  ทรัพยากรทางกายภาพ 

1) ลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึง
ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพื นที่ตั งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศ
ของพื นที่ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพ่ิมเติม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่ เกิดขึ นจากการพัฒนา
โครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั งนี  การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้ก าหนดขอบเขตพื นที่ศึกษา
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ  
และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการด าเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น  
การจ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดนครราชสีมา แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่าง  ๆ จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบัน
ของชุดดินในพื นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ใน
การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและรายงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
ส ารวจสภาพปัจจุบันของทรัพยากรดิน และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื นที่โครงการ 

 

 



 

- 28 - 

4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาใน
สภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา และสภาพอุตุนิยมวิทยาประจ าถิ่น (Micro Scale Meterological Condition) 
เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยาจะส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพื นที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ นในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมากน้อยแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับพิกัดภูมิศาสตร์ของแหล่งก าเนิดและผู้รับผลกระทบ ประกอบกับ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื นฐานส าหรับการประเมิน  
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดขึ นจากกิจกรรมก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการ การศึกษาสภาพ
อุตุนิยมวิทยาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ตั งอยู่ใกล้พื นที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเป็น
ข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ส าหรับการศึกษาคุณภาพอากาศ
เป็นตัวชี วัดที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงการ ดังนั นการศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพื นที่ 
โครงการจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมทั งน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้ก าหนดพื นที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ  
ให้ท าการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษในบรรยากาศ ส าหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ 
รอบพื นที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดยพิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศ
ของพื นที่ศึกษา และท าการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก 
(Prevailing Winds) โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทั งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) เสียง การพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านการรบกวนชุมชนในพื นท่ีใกล้เคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการของ
โครงการ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องท าการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พื นฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะท าการตรวจวัด
ระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จ านวน 4 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท าการ 
เพ่ือตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็นสถานีเดียวกับ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

6) อุทกวิทยาน้้าผิวดินและคุณภาพน้้าผิวดิน ด้านคุณภาพน  าผิวดินของพื นที่ศึกษาใน
ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินที่เหมาะสมต่อไปท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ และท าการส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริ เวณพื นที่
โดยรอบโครงการ ส าหรับดัชนีคุณภาพน  าผิวดินที่จะท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนี  
ทางเคมี ดัชนีทางชีวภาพ โลหะหนัก และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้้าใต้ดิน การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน  าใต้ดินใน
บริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพน  าใต้ดินที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินในพื นที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ
น  าใต้ดิน โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพื นฐานบ่อน  าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร  
น  าบาดาลในพื นที่ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าบาดาลจากบ่อบาดาล
ในพื นที่ศึกษา 
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รูปที่ 3.2-1 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

 

3.2.2  ทรัพยากรทางชีวภาพ 

 1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากร ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่
โครงการและพื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของโครงการที่จะส่ง 
ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม  
โดยจะส ารวจพรรณพืชร่วมกับการส ารวจด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากร  
สัตว์ป่าในบริเวณพื นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุมของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่า 
ที่พบในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้
หวงห้าม โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของชนิดนั นๆ ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศ
ไทย เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ 
ทั งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั งเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เหมาะสม 

2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้้า การศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางน  า โดยเฉพาะ
องค์ประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของ
นิเวศวิทยาแหล่งน  า โดยท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดินในแหล่งน  า  
ในบริเวณเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าที่อยู่ใกล้ที่ตั งโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานน าไปประเมิน 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อสภาพนิเวศวิทยาทางน  า เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ น
ต่อนิเวศวิทยาทางน  าให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยาทางน  าที่เหมาะสมต่อโครงการต่อไป ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนมั่นใจและยอมรับโครงการ 
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3.2.3  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1) การใช้ท่ีดิน ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ศึกษา กรณีท่ีมีรูปแบบการพัฒนา
พื นที่อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบันของพื นที่ที่เป็นที่ตั งโครงการและพื นที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ตั งโครงการจะถูกเปลี่ยนแปลง
จากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่างถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ เช่น พื นที่อุตสาหกรรม พื นที่
อยู่อาศัย และพื นที่เกษตรกรรม  

2) การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื นที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลท าให้ปริมาณจราจร
และการเกิดอุบัติเหตุในพื นที่เพ่ิมสูงขึ น ส่วนในระยะด าเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ นจะมาจากกา ร
เดินทางของพนักงานที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และอาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพการคมนาคมขนส่งในพื นที่บางส่วน ดังนั นในการพัฒนาโครงการจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่งในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 
โดยศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพื นที่โครงการ รวมทั งสถิติ
ปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากส านักอ านวยความปลอดภัย 
กรมทางหลวง รวมถึงการส ารวจภาคสนามทั งสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพ่ือให้ครอบคลุม
สภาพปัญหาในปัจจุบันเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาประเมินผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งที่อาจจะ
เกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับ
โครงการต่อไป 

3) การระบายน้้า การศึกษาด้านการระบายน  าและการป้องกันน  าท่วม เป็นการศึกษาสภาพ 
ทิศทางการระบายน  าในบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน รวมทั งศึกษาข้อมูลและสถิติการเกิด
น  าท่วมในบริเวณพื นที่โดยรอบโครงการ เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ประเมินผลกระทบต่อทิศทางการระบายน  าและ
การกีดขวางการระบายน  าอันเนื่องจากโครงการ โดยท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิสถิติน  าท่วมของจังหวัด 
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Data) จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงทิศทาง 
การระบายน  าและพื นที่น  าท่วมในบริเวณพื นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพื นที่โครงการ โดยการประเมิน  
ผลกระทบต่อระบบระบายน  าได้พิจารณาในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบต่อการระบายน  าฝนในพื นที่ศึกษา  
ในแง่ของผลกระทบที่อาจส่งเสริมท าให้พื นที่ได้รับปัญหาน  าท่วมขัง ทั งในส่วนของระบบระบายน  าฝนและ
ความเพียงพอของบ่อหน่วงน  าฝน โดยหลักการของบ่อหน่วงน  าจะค านึงถึงอัตราการระบายน  าก่อนและหลั ง 
จากมีการพัฒนาโครงการ จากการค านวณเปรียบเทียบอัตราการระบายน  าฝนก่อนมีโครงการและภายหลัง
จากพัฒนาโครงการ 

4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญของประเทศไทย โดยการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องเกษตรกรรม
เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมข้อมูลด้านเกษตรกรรมจาก
หน่วยงานในพื นที่ศึกษาโดยการรวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว์ และการ
เพาะเลี ยงสัตว์น  าบริเวณพื นที่ศึกษา ประกอบด้วย ระบบการเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่ ชนิดของพืชที่เพาะปลูก 
ประเภทและชนิดปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ขนาดพื นที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูก 
ในแต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/เลี ยงสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 
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5) การใช้น้้า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้น  าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สภาพปัญหาการใช้น  า จากการส ารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพื นที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส ารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้น  าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
เนื่องจากน  าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะด าเนินการโครงการ 
ดังนั นการศึกษาด้านการใช้น  าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพื นฐานนี 
จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้น  าด้านต่าง ๆ ของประชาชน
ที่อยู่บริเวณพื นที่ศึกษา พร้อมทั งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต่อการใช้น  าของชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

6) การใช้ไฟฟ้า ศึกษาแหล่งจ่ายไฟฟ้า พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใช้พลังงานของ
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปัญหาการใช้ไฟฟ้า 
จากการส ารวจเอกสารของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจากการส ารวจโดยการสอบถามเพ่ิมเติม
โดยรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงการใช้พลังงานในปัจจุบัน 
ของประชาชนบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการ และเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ นต่อไป 

7) การจัดการของเสีย การด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการอาจส่ง 
ผลกระทบต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพื นที่โครงการ  
ซึ่งหากขาดการจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
ของประชาชนใกล้เคียงได้ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูล  
ไปใช้ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถ 
ในการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์และ
ปัญหาด้านการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยในพื นที่ศึกษาปัจจุบัน 

8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินกิจกรรมของโครงการทั งในระยะก่อสร้าง
และระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องศึกษา
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ
โดยจะรวบรวมข้อมูลด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานในพื นที่ศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง หรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  
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3.2.4  คุณค่าคุณภาพชีวิต 

1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมให้ครบ 
ทุกมิติ ตั งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมู่บ้านท้องถิ่น โดยให้
น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เห็น
สถานภาพแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) ในช่วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี โดยให้เป็นข้อมูลที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็นเพี่อใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.ของ
แหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและสภาพพื นที่ 
การบริหารและการปกครอง โครงสร้างประชากรตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเพ่ิมขึ นและ/หรือลดลงแต่ละ
ปี เช่น จ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพื นที่ ประชากรแรงงาน  
ภาวการณ์ย้ายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ทางประชากรและแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเชื่อ และการบริการขั นพื นฐานและสังคม 

2) การส้ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ศึกษาผ่านทางแบบสอบถาม ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ โครงสร้างครัวเรือน ภูมิล าเนาและการย้ายถิ่น สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความพึงพอใจ 
เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชีวิตประจ าวัน ตลอดจนความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและในอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม  และ
ความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ศึกษาจะระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ ช่วงเวลาท าการศึกษาพื นที่และพื นที่อ่อนไหว รวมทั งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

3) สาธารณสุข ท าการรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร 
ในภาพรวม และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขของพื นที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยแสดงอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในพื นที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพื นที่
ศึกษา เพ่ือแสดงถึงสภาพความพร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากรทางสาธารณสุข แสดงข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั งผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน โรคส าคัญ โรคประจ าถิ่น (Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาการ
ของโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ โดยรวบรวมจากข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 

4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่ส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณ์  
ทางวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เป็นต้น ที่อยู่ใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยอธิบายลักษณะและ
ความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั งระบุระยะห่างจากโครงการ พิกัดอ้างอิง และแผนที่แสดงที่ตั งของ
สถานที่ส าคัญร่วมกับที่ตั งของโครงการ 
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3.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเด็นผลกระทบหลัก 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะก่อนและหลังมีการด าเนินโครงการ การคาดการณ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้หลายๆ เครื่องมือร่วมกันทั งนี เพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 
(ก่อนมีโครงการ) และแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการ ทั งนี คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็น ที่
ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดย
สาธารณะ รวมถึงจะพิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า ประเด็นหลักที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่ศึกษา ดังตารางที่ 
3.3-1 

ตารางท่ี 3.3-1 สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากร
ทางกายภาพ 

- ผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศ 
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของโครงการ
และบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น (มลพิษทางอากาศที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ 
ไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ชานอ้อยจากหม้อไอน  า ซึ่งมลพิษทางอากาศที่
ส าคัญได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป

หลังจากด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นที่โครงการก่อนด าเนินโครงการและภายหลัง
การด าเนินโครงการ 

- วิเคราะห์สารปรับปรุงดิน (เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้และกากตะกอนหม้อ
กรอง) ที่ได้จากกระบวนการผลิตก่อนไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะสมบัติดิน การระบายน  า 
และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและด าเนินโครงการ  
ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน และความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

  

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. ทรัพยากร
ทางกายภาพ 
(ต่อ) 

- ผลกระทบต่อ
คุณภาพน  า  
(น  าผิวดิน/ 
น  าใต้ดิน) 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมก่อให้เกิดมลพิษทางน  าหรือน  าเสีย  
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน  าทิ งของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบ าบัดน  าเสีย และผลกระทบจาก

การจัดการน  าทิ งของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนด าเนินโครงการ 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อ
ระดับเสียง 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญจากการ
ด าเนินงาน 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นท่ีอ่อนไหวท่ีใกล้เคียงกับโครงการมากท่ีสุด 
- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวตามแนวทางของกรม

ควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
2. ทรัพยากร

ทางชีวภาพ 
- ผลกระทบต่อ
ทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งมีชีวิตของ

พืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อ
ทรัพยากร
ชีวภาพในน  า 

- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบริเวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งมีชีวิตของ

พืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน  า 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์
ของมนุษย์ 

  

- ผลกระทบต่อการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 
- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายผังเมือง และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระกระทบต่อ
การเกษตรกรรม 

- ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าในบริเวณ
พื นที่ศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศ มาท าการประเมินคุณภาพอากาศที่
อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร หรือผลผลิตทางการเกษตรเมื่อมีการ
ด าเนินโครงการ มลพิษที่อาจเกิดผลต่อพื นที่เกษตรกรรม ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน  
ไดออกไซด์ (NOx) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 
  

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์
ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

 

- ผลกระทบต่อ
ระบบคมนาคม
ของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นที่ศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อ
การใช้น  า 

- ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ  
- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อการ
ระบายน  าและ
ป้องกันน  าท่วม 

- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการระบายน  าตามธรรมชาติ
และระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 

- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นท่ีโครงการและพื นท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อการ
ใช้ไฟฟ้า 

- ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อ
การจัดการกาก
ของเสีย 

- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสีย  
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อ
การบรรเทา   
สาธารณภัย 

- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและข้อมูลการ

บรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

  

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. คุณค่า
คุณภาพชีวิต 

- ผลกระทบ 
ต่อสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม 

- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั งในระดับชุมชน ระดับ

จังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณาก าหนดอัตราชดเชยกรณี

พิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนตามข้อกฎหมายก าหนด 
- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อ

สาธารณสุข/
สุขภาพ 

- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และสถานะ
ทางสุขภาพของประชาชนในพื นท่ีศึกษา รวมทั งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท างานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอของสถานบริการด้าน
สาธารณสุขก่อนและภายหลังมีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบทั งเชิงบวกและ
เชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีคาดว่าจะเกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ 

- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

- ผลกระทบต่อ
สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่อยู่ใกล้
โดยรอบพื นทีโ่ครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินการของโครงการต่อ
การเสื่อมคุณค่าของสถานท่ีส าคัญ หรือสิ่งท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

- การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

ระบบล าเลยีงชานอ้อยแบบปิดครอบ  

ออกแบบระบบล าเลียงเชื้อเพลิง (ชานอ้อย)

เป็นระบบปดิครอบ 

สถานที่จัดเก็บชานอ้อยแบบมหีลังปกคลุม

และพื้นที่ลานกองชานอ้อย 

แนวตาขา่ยล้อมรอบลานกองชานอ้อย 

ตัวอย่างการออกแบบเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม

บริเวณพื้นที่เก็บเชื้อเพลงิ (ชานอ้อย) 
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4.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟัง  
ความคิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยโครงการวางแผนให้มีเวทีสาธารณะ
เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วน บริเวณพื นที่โดยรอบ
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ (อ้างถึงรูปที ่2.1-1) จ านวน 2 ครั ง ดังนี  

 1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่หนึ่ง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ นและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ นทั งทางตรงและทางอ้อม รวมทั งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั ง  
ยังเป็นการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 2)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั งที่สอง : เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้ 
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็น 
ในวงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้วย 

 ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชน
ภายหลังการจัดเวทีทุกครั ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ในด าเนินการการมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขั นตอนแสดงดังตารางที่ 4.1-1  

 ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) มกราคม พ.ศ. 2562 
ดังนี  

 

 



 

- 38 - 

1) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 

“กลุ่มผู้เสียประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านลบทั งทางตรงและทางอ้อม 

“กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการในด้านบวกทั งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2) ผู้ที่รับผิดชอบจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“เจ้าของโครงการ” ในที่นี อาจหมายถึงหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เป็น 
ผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผู้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั งนี  เจ้าของโครงการและผู้จัดท ารายงานฯ จะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั นตอนของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) ผู้ที่ท้าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

“ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)”ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

5) องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม” ที่ขึ นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือองค์กรชุมชนที่สนใจและท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่ใน
เขตพื นที่หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื นท่ี 

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายในพื นที่ศึกษา หรือบริเวณใกล้เคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการต่างๆ 

6) สื่อมวลชน ทั งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 4.1-1 กิจกรรมของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ขั้นตอนการด้าเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 
 
 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/การจัดเตรยีม
สื่อประชาสัมพันธ์ 

 
 

- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มีส่วน 
ได้เสียได้ทราบรายละเอียดเบื องต้นของ
โครงการ 

 
 
 
 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ/ผู้น าชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 
- ปิดประกาศ/ส่งหนังสือเชิญประชุม

และส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ครั งท่ี 1 

- เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุ่มเป้าหมาย
และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นครั งท่ี 1  

 
 
 
 
 

- การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ครั งท่ี 1 
- ส่งหนังสือและปิดประกาศสรุปผล

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั งที่ 1 

- เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ที่จะเกิดขึ นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ น
ทั งทางตรงและทางอ้อมรวมทั งขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ 

- เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษา และการจัดท ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 

 
 
 

 
 
 

- สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้น าชุมชน 
และตัวแทนครัวเรือนในพื นที่ศึกษา 
- สัมภาษณ์ความคิด เห็นตั วแทน

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 
รวมทั งส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ  
- เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั งสอบถาม
และข้อมูลในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
มาประกอบการศึกษา 

 
 
 

- ปิดประกาศและส่งหนั งสือเ ชิญ
ประชุม ครั งท่ี 2 
- ส่งเอกสารประกอบการประชุม  

ครั งท่ี 2 
- การประชุมรับฟังความคิดเห็น  

ครั งท่ี 2 
- ส่งหนังสือและปดิประกาศสรุปผล

การประชุม ครั งท่ี 2 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นให้นามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้ เป็น 
ส่วนหน่ึงของรายงานฯ 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562  

 ขั้นตอน 
การเตรยีมงาน 

 

การประชาสัมพันธ์ 
และชี้แจงขอ้มูลโครงการ 

การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งท่ี 1 
การรับฟังความคดิเห็น 
ต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา  

และการประเมินทางเลอืก
โครงการ 

 

การส้ารวจ 
และรับฟังความคดิเห็น 

ต่อโครงการ 

การประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับฟังความคิดเห็น 

ต่อการจัดท้าร่างรายงาน  
และมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.  ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 ตามข้อก าหนดของ สผ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยโดยจะต้อง
ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนั นบริษัทที่ปรึกษาจะต้องท าการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยต่อชุมชนประกอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษา
ที่ สผ. ก าหนด ส าหรับโครงการนี จะต้องด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ
กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในครั งนี  จะมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะประยุกต์แนวทาง  
การปฏิบัติและวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขั นตอนการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพแสดงดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางท่ี 5-3 และรูปที่ 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการ 
ปัจจัยก้าหนด

สุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลง 

ของปัจจัยก้าหนดสขุภาพ 
กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 
เช่น ฝุ่นละออง แสง เสียง 
ค ว า ม ร้ อ น  รั ง สี  ค ว า ม
สั่นสะเทือน เป็นต้น 

- ประชาชนที่อยู่ในพื นที่มลพิษ
แพร่กระจายไปถึง พื นที่เส้นทาง
การขนส่ง และพื นที่กิจกรรม
โครงการ โดยควรค านึงถึงกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ 
 กลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
 หญิงตั งครรภ ์
 คนชรา 
 ผู้พิการ 
 กลุ่มไวต่อการรบัสัมผสั 
- ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น  
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสารเคมี 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุทาง

กายภาพ 
 กลุ่มโรคที่เกิดขึ นจากสาเหตุทาง

ชีวภาพ 
 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่

เกิดขึ นเนื่องจากการท างาน 
 กลุ่มโรคผิวหนังจากการท างาน 
 โรคระบบกล้ามเนื อและโครงสรา้ง

กระดูกจากการท างาน 
- โรคไม่ตดิต่อ เช่น 
 โรคพิษจากโลหะหนัก 
 มะเร็ง 

- โรคตดิต่อ เช่น 
 โรคระบบทางเดินหายใจ 
 โรคน าโดยแมลง ได้แก่ มาลาเรีย 

ไข้เลือดออก เท้าช้าง เป็นต้น 

- สิ่ งแวดล้อมทางเคมี  เ ช่น  
NOx SOx VOCs โ ล ห ะ ห นั ก 
สารอินทรีย์ เป็นต้น  
- สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น 

การปนเปื้อนน  าทิ งที่มีเชื อ
โรคลงสู่แหล่งน  า แมลงหรือ
สัตว์พาหะน าโรคชนิดต่างๆ 

เป็นต้น 

ด้าน 
เศรษฐกิจ-สังคม 

- การรวมกลุ่มทางสังคม 
- สภาพการมีงานท า 
- การจ้างงาน 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
- การติดยาเสพติด 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

- การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต 
- ความขัดแย้งในสังคม 
- ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการ

ท างาน 
- ความเครยีด วิตกกังวล 
- การติดยาเสพติด 
- โรคเอดส ์

ด้านบริการ
สาธารณะ 

และสาธารณสุข 

- จ านวนสถานบริการทาง
การแพทย์ 

- จ านวนบุคลากรทาง
การแพทย์ 

- การบรรเทาสาธารณภัย 
- การจัดการของเสีย 
   (ขยะ สิ่งปฏิกูล) 
- การบริการน  าดื่มน  าใช้ 
- สุขาภิบาลที่พักอาศัย 
- อาชีวอนามัย 

- ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น 

 การเข ้าถ ึงระบบการบร ิการ
สาธารณะและได้รับการรักษา 
พยาบาล 

 ความมีจิตใจอันดีงามและเอื อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ 

 

ที่มา : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 
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(ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ) 

รูปที่ 5-1 ขั นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

 

 

 

 

1. การกลั่นกรอง 

2. การก้าหนด
ขอบเขตการศึกษา 

3. การประเมิน 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

4. การจัดท้ารายงาน 

5. การติดตาม 
ประเมินผล 

ระบุประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อห่วงกังวลประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะท าการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

 คาดการณ์/ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั งทางบวกและทางลบที่
เกิดขึ นจากโครงการ โดยใช้เครื่องมือและผู้ท าการประเมิน ทั งทาง
วิทยาศาสตร์ สังคม หรือเศรษฐศาสตร์ในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล  

 จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
 จัดท ามาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 
 จัดท ามาตรการติดตามตรวจสอบ 

 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพ 

 น าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ 
 น าเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของการประเมินผลกระทบที่
ศึกษาไว้  

 เพื่อประเมินว่ามาตรการลดผลกระทบที่เขียนไว้ในรายงานได้ถูก
น าไปปฏิบัติหรือไม่ 

 เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของมาตรการติดตามตรวจสอบ 

พิจารณาว่าโครงการนั นต้องท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ 
รวมถึงการระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ โดยพิจารณาจาก  
 พื นที่ตั งโครงการ 
 สิ่งคุกคามสุขภาพ 
 ผลกระทบต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
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ตารางท่ี 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 การเตรียมพื นที่ การก่อสร้าง

อาคารโรงงาน และการขนส่ง
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ รั บ - ส่ ง
คนงานในการก่อสร้าง 

ฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหน้า
ดิน การปรับพื นที่ และการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์และรับ-ส่งคนงานใน
การก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่ โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

โรคระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.2 การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

ในกิจกรรมการก่อสร้าง 
ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการเตรียมพื นที่  
และกิจกรรมการก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน

การก่อสร้าง และการรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคม
ขนส่ง 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
การคมนาคมไมส่ะดวก 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่
ส ะ ด วก  เ กิ ด ค ว า มวิ ต กกั ง ว ล  ห รื อ
ความเครียดในการเดินทางมากขึ น 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบูรณะ และบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 

1.4 น  าใช้ การแย่งใช้น  าจากชุมชน ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ความเพียงพอของน  าใช้ ในช่วงฤดูแล้ ง/
คุณภาพน  า 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ)     
1.5 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง และ

สิ่งปฏิกูล 
น  าเสีย/น  าทิ ง และสิ่งปฏิกูลจากคนงาน
ก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน หรือก่อให้เกิด 
ความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.6 การจัดการของเสยี/ 
     ขยะมูลฝอย 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่ มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ ยวกับทางเดินอาหาร เ ช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.7 การใช้แรงงานก่อสร้างสูงสุด

ในบางช่วง รวมกับโรงไฟฟ้า
ประมาณ 600 คน ท าให้เกิด
การจ้างงาน 18 เดือน 

- การจ้างงานภายในชุมชน  
- การใช้จ่ายของคนงานในการซื อสินค้า

ในการอุปโภคบริโภคและการขยายตัว
ธุรกิจท้องถิ่น 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั งโครงการและภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงานที่
เพิ่มขึ น รวมถึงความต้องการใช้สินค้าในการ
อุปโภคบริโภคและการขยายตวัธุรกิจท้องถิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.8 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา

ของคนงานก่อสร้าง 
 
 
 
 

- ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน 
และวิ ถี ชี วิ ตของ ชุมชน เกิ ดการ
รบกวน 

- ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น ที่ อ ยู่
ใกล้เคียงที่ตั งโครงการและ
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การ
แย่งใช้บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น 
โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น การเข้าถึง
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.8 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา

ของคนงานก่อสร้าง (ต่อ) 
- โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง - ป ร ะ ช า ช น โ ด ย ร อบ พื น ที่

โครงการ 
- เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ

แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้  
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.9 อุบัติ เหตุจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง 
อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
(ทั งการกระท าและสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย รวมทั งเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ
และคนงานก่อสร้าง/พนักงาน
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1 .10 ระบบบริ การทางด้ าน

สาธารณสุข และการเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื นท่ี 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  

2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง    
2.1 การเตรียมพื นที่  และการ

ก่อสร้างอาคารโรงงาน 
ฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหน้าดินและ
การปรับถมพื นท่ี 

คนงานก่อสร้าง โรคระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.2 การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์

ในกิจกรรมการก่อสรา้ง 
ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในการเตรียมพื นที่ และกิจกรรม
การก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.3 การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการก่อสร้าง และการรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง 

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.4 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง น  าเสีย/น  าทิ ง และสิ่งปฏิกูลจากคนงาน

ก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้าง 
คนงานก่อสร้าง ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่  

เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสีย 
ลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน หรือเกิด
ความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม 
2.5 การจัดการของเสยี/ 

ขยะมูลฝอย 
ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ ยวกับทางเดินอาหาร เ ช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.6 อุบัติ เหตุจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง  
อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
(ทั งการกระท าที่ ไม่ปลอดภัยและ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั งเหตุ
ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น) 

คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.7 ความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์ สิ น  สวั สดิ การด้ าน
สุขภาพและความปลอดภัย 

- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนงานในการท างาน สวัสดิการ
ด้านความปลอดภัย 

- คนงานก่อสร้าง 
 

- ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยที่มีต่อคนงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 - โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง - คนงานก่อสร้าง 

 
- เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ

แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 
- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.8 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/

ความปลอดภัยในการท างาน/
การเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ 

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมี 
เพิ่มมากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การรับบริการ
เกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของ
สวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 5-3 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากการ

ล าเลียงชานอ้อยในกระบวน 
การผลิตและพื นที่จัดเก็บ
ชานอ้อย 

ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ
และชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  

1.2  มลพิษทางอากาศจากปล่อง 
ระบายของโรงงานในกิจกรรม
การเดินเครื่องหม้อไอน  าซึ่งใช้
ชานอ้อยเป็นเชื อเพลิง 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ โรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงท าให้เกิดความวิตกกังวล
และความเครียดจากผลกระทบในระยะยาว 
และก่อให้เกิดความร าคาญจากปัญหาฝุ่นละออง 
 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 มลพิษทางอากาศจากพื นที่

ลานกองขี เถ้าและการขนส่ง 
ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ
และชุมชนที่อยู่ในแนวทิศทางลม 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  

1.4 แหล่งก าเนิดเสียงจากเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิต 

เสียงจากอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต (เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า หม้อไอน  า 
และหอหล่อเย็น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ระบบการได้ยิน รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่อง 
เหตุร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 การใช้น  า การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณ

ความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ 
ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.6 การจัดการของเสยี/ 

ขยะมูลฝอย 
ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การด าเนินโครงการ เช่น มูลฝอย
จากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร 
เถ้าจากการเผาไหม้ชานอ้อย เป็นต้น 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกองขยะ
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระ
ร่วงหรือการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อน
ของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ 

1.7 การจดัการน  าเสีย/น  าทิ ง (1) ปริมาณน  าเสียจากกิจกรรม
ของพนักงาน 

 

ประชาชนที่ ใ ช้ประ โยชน์จาก 
แหล่งน  าใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 

ไม่สามารถอุปโภค -บริ โภคน  า ใ ช้ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน  

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

 (2) น  าระบายทิ ง (Blow down 
water) จากหม้อไอน  าและหอ
หล่อเย็น 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ เพิ่มปริมาณน  าทิ งสู่สิ่งแวดล้อม การดูแล/
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน  าเสียของ
โรงงานผลิตน  าตาล 

 

1.8 การคมนาคมขนส่ง     
1) การคมนาคมขนส่ง สารเคมี 

ของเสีย (พิจารณาร่วมกับโรงงาน
น  าตาล) 
 
 
 
 
 

- อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง/
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
  การคมนาคมไมส่ะดวก 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นที่ 
ผิวจราจรท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิดความ
เสียหายและไม่สะดวกในการเดินทาง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ บูรณะ และบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2) การเดินทางของพนักงาน - อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 

 
- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง/
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบตัิเหต ุ
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการจราจรติดขดั/ 
การคมนาคมไมส่ะดวก 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นที่ 
ผิวจราจรท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิดความ
เสียหายและไม่สะดวกในการเดินทาง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสยีหาย - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบูรณะ และบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 

1.9 การจ้ างแรงงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของสินค้าและ
บริการในชุมชน  

 

การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ น และ
การเปลี่ยนแปลงของสินค้าและ
บริการในชุมชน 
 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
 

 

อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ น/มีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ และความต้องการใช้สินค้า 
ในการอุปโภคบริโภคและการขยายตัวธุรกิจ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ 

1.10 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของพนักงานและประชากร
แฝง 

- ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิด
การรบกวน 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือการ
ก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เนื่องจาก
มีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ 

 - โรคติดต่อจากพนักงานโครงการ - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็ 

1.11 อุบัติเหตุจากกระบวนการ
ผลิต หรือความเสี่ยงที่เกิด
จากกระบวนการผลิต หรือ
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น (สารเคมี
รั่วไหล และอัคคีภัย) 

อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต (ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
และสภาพการณ์ที่ ไม่ปลอดภัย 
รวมทั งเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.12 ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น

สาธารณสุข การเข้าถึงบริการ
ทางด้านการแพทย์ 

ความเพียงพอของระบบบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น 

2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ    
2.1 การล าเลียงชานอ้อยไปยัง 

หม้อไอน  า และพื นที่จัดเก็บ
ชานอ้อย 

- ฝุ่นจากชานอ้อย 
- ชานอ้อยท่ีมีเชื อรา 
- ระดับเสียง 
- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 
- อุบัติเหตุจากการถูกรถตักชน/ทับ 
 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคปอดชานอ้อย 

- ระบบการได้ยิน 
- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ

สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2.2 กระบวนการผลิตไอน  า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มลพิษทางอากาศ  
- (เถ้าหนัก/เถ้าเบา) 
- น  า ร ะ บ า ย ทิ ง  ( Blow down 

water) จากหม้อไอน  าและหอ
หล่อเย็น 

- ความร้อน 
- ระดับเสียง 
- อุบัติเหตุที่เกดิจากกระบวนการ

ผลิต ได้แก่ หม้อไอน  าระเบิด 
กังหันไอน  าระเบิด หัวจ่ายไอน  า
และท่อส่งไอน  าระเบิด 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค หัวใจ 

- การปนเปื้อนของของเสียอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ 

- ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสีย 
ลงสู่แหล่งน  าผิวดินและ น  าใต้ดิน หรือเกิด
ความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 

- อาจท าให้เป็นลมแดด เพลียแดด เป็นตะคริว
แดด และเหนื่อยล้า 

- ระบบการได้ยิน 
- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ

สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.3 กระบวนการผลิตไฟฟ้า - ความร้อน 

- อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ระเบิด 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - อาจท าให้เป็นลมแดด เพลียแดด เป็นตะคริว
แดด และเหนื่อยล้า 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.4 การใช้สารเคมีในการป้องกัน
การเกิดตะกรันและการปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
ระบบน  าหล่อเย็นและระบบ
ผลิตไอน  าและการจัดเก็บ
สารเคมี 

- การสัมผัสสารเคมี 
- อุบัติ เหตุที่ เกิดจากกระบวน 

การผลิต  (ทั งการกระท าที่ ไม่
ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย รวมทั งเหตุฉุกเฉินที่
เกิดขึ น) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดิน
หายใจ แต่ถ้าหากได้รับสัมผัสในระยะยาว
อันตรายที่เกิดจากสารเคมีนั นย่อมทวีความ
รุนแรงขึ น 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.5 พื นที่ลานกองเถ้าและการ
ขนส่ง 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การท างาน
ของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที ่
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.6 การจัดการของเสยี/ 

ขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสีย
ที่ เกิดจากกิจกรรมการด า เนิน
โครงการ/เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้
ชานอ้อย 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่น
รบกวน ปัญหาขยะตกค้าง 

- การเพิ่มภาระของหน่วยงานท้องถิ่นในการ
จัดเก็บขยะ/การก าจัด 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.7 ระบบปรับปรุงคณุภาพ
น  าประปา/ RO 

ตะกอนจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน  า 
 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
- คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่น

รบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.8 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง 
 

(1) ปริมาณน  าเสียจากกิจกรรม
ของพนักงาน 

 

ประชาชนท่ีใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น  าใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 

ไม่สามารถอุปโภค -บริ โภคน  า ใ ช้ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลงสู่
แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน  

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (2) น  าระบายทิ ง (Blow down 
water) จากหม้อไอน  าและหอ
หล่อเย็น 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ เพิ่มปริมาณน  าทิ งสู่สิ่งแวดล้อม การดูแล/
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน  าเสียของโรงงาน 
ผลิตน  าตาล 

2.9 การคมนาคมขนส่งสารเคมี 
ของเสีย และการเดินทางของ
พนักงาน 

- อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี - อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาการจราจรติดขดั/ 

การคมนาคมไมส่ะดวก 
- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น/การแย่งพื นที่ 
ผิวจราจรท าให้พื นผิวจราจร ช ารุด เกิดความ
เสียหายและไม่สะดวกในการเดินทาง 

2.10 อุบัติเหตจุากกระบวนการ
ผลิต หรือความเสี่ยงท่ีเกดิ
จากกระบวนการผลิต หรือ
เหตุฉุกเฉินท่ีเกดิขึ น  

       (สารเคมีรั่วไหล และอัคคีภยั) 

อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต (ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
และสภาพการณ์ที่ ไม่ปลอดภัย 
รวมทั งเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น) 

พนักงาน/ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือสูญเสีย
อวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสถิติการเกดิอุบัติเหตุ 
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.11 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/
ความปลอดภัยในโรงงาน/
การเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของระบบบริการ
สาธารณสุข 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่ม
มากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอของบุคลากร
ทางการแพทย์ ท าให้การรับบริการเกิดความ
ล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของสวัสดิการด้าน
สุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด,



 

 

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล ์
เจ้าของโครงการ :  บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
 คุณศรสีุดา  พลขันธ ์
   (ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
 คุณสาคร  มลูโพนงาม 
   (เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์อาวุโส) 
 คุณสดุารตัน์  ปัดนา 
   (เจ้าหน้าทีม่วลชนสัมพันธ์) 
 

89 หมู่ที่ 15 ต าบลเกษตรวิสยั 
อ าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 
 

โทรศัพท์ : 091-7546692 
 
โทรศัพท์ : 097-3377751 
 
โทรศัพท์ : 090-0919222 
 

srisuda.p@banpongsugar.com 
 
sakorn.m@banpongsugar.com 
 
sudarat.p@banpongsugar.com 
 

บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด  
 คุณรตันาภรณ์  ตานใจ 

(ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
 คุณสุทินธ์  โพธ์ิเปียศร ี

(ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วม)  

1/6 ซอยรามค าแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท ์ : 02-373-7799                   
              ต่อ 3203 
โทรศัพท ์ : 02-373-7799      
              ต่อ 3206 
โทรสาร : 02-373-7979  
 

rattanaporn.t@tet1995.com  
 
sutin.p@tet1995.com 
 

 
 

 

 
 
 

mailto:sutin.p@tet1995.com

