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เอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
เพ่ือการรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 

ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 
โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล บริษัท น้้าตาลบ้านโป่ง จ้ากัด 
ตั้งอยู่ที่ต้าบลโนนสวรรค์ อ้าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดรอ้ยเอ็ด  

 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ตั งขึ นในปี พ.ศ. 2517 บนพื นที่ 740 ไร่ มีทุนจนทะเบียนครั งแรก 150 
ล้านบาท และเพ่ิมขึ นเป็น 250 ล้านบาทในภายหลัง วัตถุประสงค์หลัก คือ การผลิตน  าตาลจากอ้อยเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดขึ นจากการผลิต คือ กากน  าตาล 
ชานอ้อย และกากตะกอนหม้อกรอง โดยในปี พ.ศ. 2517 โรงงานน  าตาลบ้านโป่ง ได้เริ่มท าการหีบอ้อยโดยมี
ก าลังการผลิต 8,000 ตันต่อวัน และปัจจุบันมีก าลังการผลิต 14,000 ตันต่อวัน สามารถผลิตน  าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ได้เฉลี่ย 16,000-17,000 กระสอบต่อวัน (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) ส าหรับการผลิตน  าตาลทรายขาว
ในระยะเริ่มแรกนั น บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ได้น าระบบ Talofloc มาใช้ในการฟอกสี ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2524 ได้มีการเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบฟอกสีด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีปริมาณก าลังการผลิตที่เพียงพอต่อการ
บริโภคทั งภายในประเทศและส่งออก ในปี พ.ศ. 2526 บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด จึ งได้น าเทคโนโลยีจาก
ประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาการผลิตน  าตาลทรายขาวและน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยแยกส่วนผลิตน  าตาลดิบ  
ซึ่งเป็นโรงงานแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2539-2540 บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด มีความภูมิใจ 
ที่ได้น าเทคโนโลยีการผลิตน  าตาลไปสร้างโรงงานผลิตน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเป็น
การเผยแพร่ชื่อเสียงของบริษัทฯ และประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

จากประสบการณ์ของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ที่ได้สร้างโรงงานผลิตน  าตาลทรายและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจน  าตาลมานาน ท าให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตน  าตาลเรื่อยมา แต่เนื่องจากที่ตั ง
โรงงานของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ในพื นที่อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และพื นที่ใกล้เคียง มีพื นที่
จ ากัด ซึ่งท าให้มีอุปสรรคดังนี  

1) มีโรงงานน  าตาลหลายแห่งในพื นที่เดียวกัน ท าให้มีการแข่งขันด้านการจัดหาวัตถุดิบที่มีจ ากัด 
2) ขาดแคลนแรงงานในการปลูกอ้อยและตัดอ้อย ซึ่งท าให้วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ 
3) เครื่องจักรและเทคโนโลยีเก่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
4) โรงงานเดิมไม่รองรับต่อการขยายก าลังการผลิต และเทคโนโลยีแบบใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย (สอน.) ได้ก าหนดเกณฑ์การตั งหรือขยายโรงงานน  าตาลทราย
ทั่วประเทศ ต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานน  าตาลที่ตั งอยู่หรือได้รับสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วในรัศมี 50 กิโลเมตร 
ดังนั นบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด จึงมีนโยบายในการขยายก าลังการผลิตและขยายธุรกิจ โดยไปตั งใหม่ที่
ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตน  าตาลได้รับสิทธิ์ตั งโรงงานผลิต
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น  าตาลที่ก าลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย (สอน.) ที่อก 0609/3551 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทั งนี  หนังสือรับรองการตั งโรงงานผลิตน  าตาลฉบับดังกล่าว มิได้หมายความว่า
โครงการจะสามารถด าเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องก่อนและได้รับ
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถด าเนินการได้ 

จากข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้นโครงการต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  
ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้ก าหนดให้การด าเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาล  
ทุกขนาด (การท าน  าตาลทรายดิบ น  าตาลทรายขาว และน  าตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดท ารายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั นตอน 
การขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณีเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ พิจารณา โดยบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด  
ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าเสนอต่อ สผ. ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในพื นที่รัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตรจาก
ขอบเขตพื นทีโ่ครงการจะด าเนินการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการด้านอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาล ของส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี  

 1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ กระบวนการผลิต ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค มลพิษและ
การควบคุมมลพิษ พร้อมทั งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 2)  การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานก่อนด าเนินโครงการ ซึ่งใช้เปรียบเทียบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื นที่ศึกษาภายหลังด าเนินโครงการในอนาคต อีกทั งใช้เป็นข้อมูล
พื นฐานเพ่ือก าหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือแสวงหาทางเลือกใน
แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความ
ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

 4)   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ นต่อสภาพแวดล้อมของโครงการ ทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทั ง 4 ด้าน 

 5)   เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและการด าเนินโครงการที่มีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและคุณค่า
การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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1.3 แนวทางการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ  
การด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  
4 มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาล ส าหรับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 

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

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

1.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

1.4.1 แนวทางเลือกในการด้าเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการโรงงานผลิตน  าตาล เบื องต้นได้พิจารณาไว้  
2 ทางเลือก คือ  ทางเลือกที่ 1 การเพ่ิมก าลังการผลิตภายในพื นที่โครงการเดิม ต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี และทางเลือกที่ 2 ตั งโครงการใหม่ในต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญกล่าว คือ 

1)  ทางเลือกในการเพิ่มก้าลังการผลิตภายในพื้นที่โครงการเดิม โดยต้องท าการปรับปรุง
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค แหล่งน  าใช้ ความเพียงพอของน  าดิบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้สามารถรองรับการขยายก าลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของขนาดพื นที่
ประกอบกับเครื่องจักรบางส่วนที่ผ่านการใช้งานมานาน หากจะปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพจะไม่เหมาะสม
ในแง่ของการลงทุนรวมถึงการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี พื นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ในรัศมี 50 กิโลเมตร ยังมีโรงงานน  าตาลแห่งอ่ืนอีกหลายโรงงานตั งอยู่ร่วมด้วย ท าให้พื นที่เขตส่งเสริม 
การปลูกอ้อยและวัตถุดิบมีค่อนข้างจ ากัด ดังนั นจึงกล่าวได้ว่า พื นที่โครงการไม่มีความเหมาะสมในด้านที่ตั ง
โครงการในการเพ่ิมก าลังการผลิตภายในพื นที่โครงการเดิม จึงได้พิจารณาถึงการตั งโรงงานในที่แห่งใหม่ 
ที่สามารถวางผังการจัดวางอาคาร/เครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับก าลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ 
รวมทั งสามารถเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและระบบบ าบัดมลพิษ/การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดของพื นที่ 
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2) ทางเลือกในการหาที่ตั้งโครงการใหม่ เป็นการก่อสร้างพื นที่ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือใช้
ประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้าซึ่งต้องใช้พื นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิต
น  าตาลต้องมีพื นที่ในการด าเนินงานรวมทั งพื นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื นที่ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นที่ลานจอดรถอ้อย 
พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลรายงานพื นที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2559/2560 ของกลุมวิชา
การและสารสนเทศอุตสาหกรรมออยและน  าตาลทราย ส านักนโยบายอุตสาหกรรมออยและน  าตาลทราย
ส านักงานคณะกรรมการออยและน  าตาลทราย พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ปลูกอ้อยรวม 
4,750,671 ไร่ แบ่งเป็นพื นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด 127,574 ไร่ ซึ่งพื นที่ที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุด คือ อ าเภอ
โพนทอง อ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธิ์ชัย อ าเภอเสลภูมิ และอ าเภอเมยวดี จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า 
อ าเภอปทุมรัตต์ที่เป็นพื นที่ตั งโครงการไม่มีพื นที่ปลูกอ้อย ท าให้โครงการต้องวางแผนส่งเสริมการปลูกอ้อย  
ซ่ึงจากศึกษาข้อมูลพื นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จากกรมพัฒนาที่ดิน (2557) พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ด
มีพื นที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย โดยแบ่งเป็นพื นที่เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) และเหมาะสม
น้อย (S1) เท่ากับ 62,492 ไร่ 1,219,042 ไร่ และ 2,875 ไร่ และมีพื นที่ไม่เหมาะสม (N) เพียง 201 ไร่  

เพ่ือให้ได้ปริมาณอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ ต้องวางแผน
ส่งเสริมการปลูกอ้อย โดยในฤดูกาลผลิตปี 2563/64 ในหลายอ าเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อ าเภอ 
ปทุมรัตต์ และอ าเภอเกษตรวิสัย โดยก าหนดให้มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยอ าเภอละประมาณ 18,000 ไร่ 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 10,500 ไร่ และอ าเภอศรีสมเด็จ มีพื นที่ส่งเสริม
การปลูกอ้อยประมาณ 9,500 ไร่ โดยตั งเป้าหมายให้ได้ผลผลิต 13 ตัน/ไร่ รวมทั งมีการส่งเสริมการปลูกอ้อย
ในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 10,500 ไร่ และ
อ าเภอนาดูน อ าเภอวาปีปทุมและอ าเภอยางสีสุราช มีพื นที่ส่งเสริมอ าเภอละ 9 ,500 ไร่ อีกทั งมีการพัฒนา
พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการให้ได้ปริมาณอ้อยตามเป้าหมายที่ก าลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน 
ในฤดูกาลผลิตปีที่ 6 ทั งนี ในส่วนของการเพ่ิมพื นที่ปลูกอ้อยและเพ่ิมผลผลิตตัน/ไร่นั น โครงการจะมีพื นที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยรวมประมาณ 105,000 ไร่ ที่ปริมาณอ้อย 13.5 ตัน/ไร่ ซึ่งจากการวางแผนการพัฒนา
พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยท าให้ทราบว่าวัตถุดิบ (อ้อย) มีความเพียงพอต่อก าลังการผลิตตามเงื่อนไขในการ
ออกใบรับรองการตั งโรงงานน  าตาล นอกจากนี  ในพื นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยรัศมี 50 กิโลเมตรจากที่ตั ง
โครงการ ไม่พบโรงงานผลิตน  าตาลแห่งอ่ืนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั งหรือขยาย
โรงงานน  าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้การตั งโรงงานน  าตาลในทุกท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ให้กระท าได้เมื่อโรงงานน  าตาลที่จะตั งนั น “มีเขตโรงงานน  าตาลที่มีระยะห่างจากเขตโรงงาน
น  าตาลที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 50 กิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็น
ท้องที่ในจังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และมีแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่
โรงงานน  าตาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตของฤดูการผลิตนั น ๆ โดยก าหนดจ านวนวันหีบอ้อย
ของโรงงานน  าตาลทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงาน
น  าตาลอ่ืน โดยแผนการเตรียมปริมาณอ้อยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแต่ละ  
ฤดูการผลิตหรือการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพ่ือด าเนินการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท าการเกษตร” จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาการแย่งวัตถุดิบ 
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นอกจากนี  เมื่อพิจารณาถึงพันธุ์ อ้อยที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  
พันธุ์ขอนแก่น 3 จากการศึกษา (ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร, 2554) พบว่า เนื่องจากอ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและความหวานสูง ไม่ออกดอกท าให้น  าหนักและความหวานไม่ลดลง
ในช่วงฤดูหีบ กาบใบอ้าและหลวมปานกลาง ท าให้เก็บเกี่ยวสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวอ้อยสด 
เป็นพันธุ์ที่มีการแตกกอดี ใบคลุมพื นที่ได้เร็วท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืช นอกจากนี  อ้อยพันธุ์นี 
สามารถปลูกได้ทั่วไปในพื นที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื นที่ปลูกอ้อยของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ดังนั นโครงการจึงเลือกพิจารณาส่งเสริมพันธุ์อ้อยที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของพื นที่ 

ส าหรับท าเลที่ตั งของโครงการอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 202 นั น ท าให้มีความสะดวก
ในการเดินทางเข้าสู่โครงการ รวมทั งระบบสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน  า น  าใช้ ไฟฟ้า และแหล่งวัตถุดิบที่มี
การใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื นที่ของโรงงานน  าตาล โครงการจะวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มี
ความสะดวกต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั งจัดตั งสถานีรวบรวมอ้อยตามเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อย
เพ่ือความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและลดต้นทุนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งในการจัดระบบการขนส่งอ้อย
เข้าสู่พื นที่โครงการจะเป็นการบริหารจัดการแบบระบบคิวล็อค เพ่ือบริหารจัดการปริมาณรถอ้อยที่จะ 
เข้าสู่พื นที่โครงการ จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การหาที่ตั งโครงการใหม่มีความเหมาะสม 
ในด้านที่ตั งโครงการ เนื่องจากมีพื นที่เพียงพอต่อการด าเนินการและห่างจากโรงงานน  าตาลในปัจจุบันมากกว่า 
50 กิโลเมตร และแผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงาน มีความเหมาะสม
ในการส่งเสริมการปลูกอ้อย 

1.4.2 เกณฑ์การคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

 การคัดเลือกแนวทางเลือกการเพ่ิมก าลังการผลิต เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสม
ของแต่ละแนวทางเลือก โดยจัดท ารายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklists) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาให้คะแนน-ถ่วงน  าหนัก (Scaling Weighting Technique) ร่วมกับการพิจารณาผลกระทบ
การพิจารณาเลือกที่ตั งโครงการ ด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสุขภาพและ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั งนี จึงค านึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  
โดยก าหนดน  าหนักคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดเท่ากับ 35 คะแนน เพ่ือให้การด าเนินโครงการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด ส่วนคะแนนด้านวิศวกรรมและการลงทุน ด้านสังคม ด้านสุขภาพ
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะมีคะแนนในล าดับรองลงมา คะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือวิเคราะห์
และคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ์ ปัจจัยย่อย และน  าหนัก
คะแนนในแต่ละด้านดังนี  

1)  ด้านที่ตั้งโครงการ (20 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

(1) ด้านความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนด (5 คะแนน) : พิจารณาถึงลักษณะ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตน  าตาลว่า ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่
ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดไว้เป็น 
สีเขียวหรือประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ เว้นแต่โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว โดยที่ดินประเภทนี ตามข้อก าหนดได้ระบุประเภท ชนิด และ
จ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด  
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พ.ศ. 2560 โดยประเภทและกิจการของโครงการโรงงานล าดับที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน  าตาล 
ซึ่งท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ทั งนี ประเภท
กิจการของโครงการเป็น 11 (3) การท าน  าตาลทรายดิบ หรือน  าตาลทรายขาว ไม่ได้ระบุไว้ ดังนั นการด าเนิน
โครงการจึงไม่ขัดต่อข้อก าหนดดังกล่าว 

(2) ด้านระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค (8 คะแนน) : การที่โครงการ 
ตั งโครงการใหม่จะท าให้มีพื นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการวางแผนซึ่งจะท าให้สามารถออกแบบระบบเสริม
การผลิตและระบบสาธารณูปโภคให้สามารถรองรับก าลังการผลิตได้ เช่น อาคารส านักงาน อาคารส่วนการผลิต 
อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นที่ลานจอดรถอ้อย การจัดหาน  าใช้ และพื นที่บางส่วนที่ต้อง
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน  า เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับในกรณีที่การเพ่ิมก าลังการผลิต
ภายในพื นที่โครงการเดิมที่ไม่สามารถท าได้ 

(3) ด้านทรัพยากรบุคคล (7 คะแนน) พิจารณาว่าสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (พื นที่บางส่วนเป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้า) เนื่องจากมีบางระบบที่ใช้งานร่วมกัน
และยังอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน จึงสามารถหมุนเวียนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยในการด าเนินงาน
จัดการได้ และสามารถให้ค าปรึกษากรณีเกิดปัญหา ซึ่งท าให้สะดวกในแง่ของการบริหารจัดการในภาพรวม
ของพื นที่ และการรับพนักงานก็สามารถหาแรงงานที่มีฝีมือในการผลิตจากแรงงานในท้องถิ่น หรือสามารถ 
ท าการฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการด าเนินกิจกรรมการผลิตได้  ลดต้นทุนทั งในระยะเวลาการพัฒนาและ 
มีศักยภาพหรือไม ่

   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 ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างและสามารถ
น ามาเปรียบเทียบกันได้ในเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใช้น  า (3) ของเสีย
จากกระบวนการผลิต (4) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี  

(1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (5 คะแนน) : พิจารณาจากพื นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ตั งอยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ และทิศทางลมที่พัดผ่านพื นที่โครงการ เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิด 
ฝุ่นละออง ซึ่งอาจฟุ้งกระจายไปยังพื นที่ข้างเคียงและส่งผลกระทบต่อต่อสุขภาพของประชาชนตามทิศทางลม
ในแต่ละช่วงมรสุม เช่นเดียวกับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความรู้สึกร าคาญหรือส่ง  
ผลกระทบต่อการสื่อสารด้วยวาจาได้ และในระยะด าเนินการอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านคุณภาพอากาศจาก 
การระบายมลพิษจากปล่อง และการขนส่งที่เพ่ิมมากขึ นได้ เช่นเดียวกับมลพิษด้านเสียงที่อาจเพ่ิมขึ นจาก
กระบวนการผลิตและการขนส่งผลิตภัณฑ์ / การขนส่งของเสีย / การเดินทางของพนักงานและผู้มาติดต่อ
โรงงาน ซึ่งมลพิษดังกล่าวนี อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ น 
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(2) การใช้น  า (5 คะแนน) : พิจารณาการใช้น  าทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
โดยในระยะก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) น  าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของ
คนงานก่อสร้าง และ 2) น  าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนในระยะด าเนินการจะพิจารณาการใช้น  าในขั นตอน
กระบวนการผลิตน  าตาลและกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในพื นที่เป็นหลัก เนื่องจากโรงงานผลิต
น  าตาลรับผิดชอบในการรวบรวมน  าฝนที่ตกลงมาในพื นที่เข้าสู่บ่อเก็บน  าดิบที่อยู่ในพื นที่ของโรงงานผลิต
น  าตาล ซึ่งน  าที่น ามาใช้ในโรงงานได้มาจากน  าฝนที่ตกในพื นที่และน  าคอนเดนเสทจากกระบวนการหีบสกัด
อ้อยที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่มีการสูบน  าจากแหล่งน  าภายนอก 

(3) ของเสียและน  าเสียจากกระบวนการผลิต (10 คะแนน) : โดยพิจารณาการปริมาณ
ของเสียจากกระบวนการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตและการซ่อมบ ารุง เช่น กากตะกอน 
หม้อกรอง กากน  าตาล ชานอ้อย น  ามันเครื่องใช้แล้ว และปริมาณน  าเสีย เป็นต้น 

(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่ศึกษา (5 คะแนน) : แนวทางเลือกทั ง 2 ทางเลือก 
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื นที่โรงงาน  

(5) การคมนาคมขนส่ง (10 คะแนน) : เนื่องจากในระยะก่อสร้างโครงการมีการขนส่ง 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรอาจส่งผลกระทบด้านการกีดขวางเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และท าให้ปริมาณ
การจราจรในพื นที่หนาแน่น แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั นๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแน่นจากปริมาณการจราจร
ที่เพ่ิมขึ น ส่วนระยะด าเนินการปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ นจากการขนส่งวัตถุดิบ/สารเคมีเข้าสู่พื นที่โรงงาน 
จะท าให้มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง
วัตถุดิบ/สารเคมี เข้าสู่โรงงาน 

3)  ด้านวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะต้องพิจารณาความเหมาะสม 
ทั งทางด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก่อสร้าง โดยมีดัชนีชี วัดที่จะน ามาพิจารณาดังนี  

(1) ด้านการขนส่งวัตถุดิบ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ (3 คะแนน) : พิจารณาจากชนิด
วัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่น ามาใช้ในแต่ละแนวทางเลือกว่ามีปริมาณวัตถุดิบที่น ามาใช้ 
มากน้อยต่างกันเพียงใด รวมทั งการขนส่งผลิตภัณฑเ์ดินทางได้อย่างสะดวกหรือไม่ 

(2) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3 คะแนน) : การด าเนินโครงการในที่ตั งโครงการใหม่ 
เป็นการก่อสร้างพื นที่ระบบสาธารณูปโภคเพ่ือใช้ประโยชน์ระหว่างกิจกรรมการผลิตน  าตาลและโรงไฟฟ้า  
ซึ่งต้องใช้พื นที่ขนาดใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตน  าตาลต้องมีพื นที่ในการด าเนินงานรวมทั งพื นที่ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น พื นที่ระบบบ าบัดน  าเสีย พื นที่ลานจอดรถอ้อย พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย เป็นต้น 

(3) ด้านการลงทุน (3 คะแนน) : พิจารณามูลค่าของการลงทุนในการประเมินเปรียบเทียบ
จะพิจารณาจากมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้างโครงการ ค่าบ ารุงรักษา 
ความคุ้มค่าและการลงทุน อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อัตราผลตอบแทน 
ที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV : Net Present) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน  
(B/C : Benefit Cost Ratio) ของแต่ละทางเลือกว่ามากหรือน้อยเพียงใดที่จะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุน 
ต่ ากว่า 

(4) ด้านระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เนื่องจากโครงการมีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปโภคร่วมกันโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื นที่ของโรงงานผลิตน  าตาล เช่น แหล่งน  า น  าใช้ ไฟฟ้า และ  
ชานอ้อย 
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(5) ด้านความยากง่ายในการปฏิบัติงานและควบคุม (2 คะแนน) : เป็นการพิจารณา 
ความสะดวก/ความเหมาะสมของการปฎิบัติงาน ความยากง่ายในการปฏิบัติงาน และการควบคุม  

(6) ความยากง่ายในการซ่อมบ ารุง (1 คะแนน) : เป็นการพิจารณาความสะดวก/รูปแบบ
การซ่อมบ ารุง ระยะเวลาหรือความถ่ีในการบ ารุงรักษา และความยากง่ายของการซ่อมบ ารุง  

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

(1) การรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหล่งประชุม
ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาว่า
การด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะเป็นการรบกวน/เพ่ิมภาระต่อสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชน
หรือแหล่งประชุมชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน  
มากหรือน้อยเพียงใด 

(2) การจ้างงานในชุมชน (3 คะแนน) : พิจารณาว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลอืก 
ซึ่งมีการจ้างงานในชุมชนทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการมากหรือน้อยเพียงใด 

(3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (7 คะแนน) : พิจารณา
ว่าการด าเนินการของแต่ละแนวทางเลือกจะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ นจากการด าเนินการของโครงการมากหรือน้อยเพียงใด  

 5) ด้านสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความ
เหมาะสมด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั งนี   
หากแนวทางเลือกอยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื นที่ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมมีผลกระทบในระดับสูงกว่าแนว
ทางเลือกของโครงการที่อยู่ในพื นที่เดิม โดยมีดัชนีชี วัดที่น ามาใช้ประกอบการพิจารณาดังนี  

(1) ความปลอดภัยจากการขนส่ง (7 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

1.1)  ระยะก่อสร้าง (2 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ นของ 
แต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
เพ่ิมสูงขึ น 

1.2)  ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ น 
ของแต่ละแนวทางเลือกจากการขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑแ์ละกากของเสีย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ น 

(2)  ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี  

2.1)   ระยะก่อสร้าง (3 คะแนน) : เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและงานก่อสร้างทั งทางด้านคุณภาพ
อากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล และการคมนาคม แต่มีผลกระทบเพียงระยะสั นเท่านั น 
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2.2)   ระยะด าเนินการ (5 คะแนน) : เนื่องจากการด าเนินการของโครงการอาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการและพนักงานที่ท างาน 
ในโครงการ ทั งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมี  
โรคจากการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อมในการท 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 
และประเด็นที่ประเมินเป็นตัวเลขได้ ตามล 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 หรือมีผลกระทบสูง 
จะมีค่าตัวคูณเท่ากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ 

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 
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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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

  โครงการโรงงานผลิตน  าตาล ของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด ตั งอยู่ที่ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอ    
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื นที่โครงการทั งหมดประมาณ 589.18 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพื นที่ของโรงงาน 
ผลิตน  าตาลประมาณ 505.75 ไร่ และเป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ประมาณ 83.43 ไร่ ปัจจุบัน
พื นที่โครงการเป็นพื นที่เกษตรกรรม โดยพื นที่โครงการมีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี  (แสดงดัง 
รูปที่ 2.1-1) 

  ทิศเหนือ  จรดพื นที่เกษตรกรรม 

  ทิศใต ้   จรดพื นที่เกษตรกรรม  

  ทิศตะวันตก  จรดพื นที่เกษตรกรรม 

  ทิศตะวันออก  จรดทางหลวงหมายเลข 202 และถัดไปพื นท่ีเกษตรกรรม 

การเดินทางเข้าสู่พื นที่โครงการ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถยนต์ โดยเริ่มต้นเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดสระบุรี และอ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อถึง กม.ที่ 208 
ให้เลี ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 207 (ถนนเจนจบทิศ) ผ่านแยกประทายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 202  
จากนั นวิ่งผ่านอ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่
พื นที่โครงการที่อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งที่ตั งโครงการและพื นที่โดยรอบ 
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2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 พื นที่โครงการทั งหมดประมาณ 589.18 ไร่ จัดสรรเป็นพื นที่ของโรงน  าตาลประมาณ 505.75 ไร่ และ
เป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ประมาณ 83.43 ไร่ โครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นพื นที่ส่วนผลิต 
ได้แก่ อาคารการผลิต อาคารสนับสนุนการผลิต อาคารเก็บสินค้า พื นที่ถนน พื นที่บ่อบ าบัดน  าเสีย  
บ่อเก็บน  าดิบ พื นที่รอการใช้ประโยชน์ และพื นที่สีเขียวและแนวกันชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื นที่
โครงการ (แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 และแสดงดังรูปที่ 2.2-1) 

ตารางท่ี 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
พ้ืนที่ 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ส่วนของโรงงานผลิตน้้าตาล    
1. ส านักงาน/โรงอาหาร 2,700 1.69 0.33 
2. อาคารเก็บพัสด ุ 1,300 0.81 0.16 
3. ลานจอดรถอ้อย 58,730 36.71 7.26 
4. พื นที่อาคารส่วนการผลติ 19,850 12.41 2.45 
5. ส่วนงานซ่อมบ ารุง 2,125 1.33 0.26 
6. อาคารเก็บสารเคมีและห้องวิเคราะห ์ 580 0.36 0.07 
7. อาคารเก็บผลติภณัฑ ์ 18,250 11.41 2.26 
8. บ่อเก็บน  าดิบ 45,425 28.39 5.61 
9. บ่อหน่วงน  าฝน 14,600 9.13 1.80 
10. บ่อน  าคอนเดนเซอร ์ 85,000 53.13 10.50 
11. ลานถังเก็บกากน  าตาล 10,665 6.67 1.32 
12. ระบบบ าบดัน  าเสีย 92,225 57.64 11.40 
13. ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 3,600 2.25 0.44 
14. แปลงอ้อยสาธิต 5,000 3.13 0.62 
15. พื นที่หอหล่อเย็น 2,800 1.75 0.35 
16. พื นที่สีเขียว / แปลงเพาะช ากล้าไม้ 88,980 55.61 11.00 
17. พื นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และอื่นๆ 357,362 223.32 44.16 

รวมพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล 809,192 505.75 100 
ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื นที่โครงการ 



 

- 14 - 

2.3 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

 1) วัตถุดิบ 

  วัตถุดิบหลักส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตน  าตาลของโครงการ คือ อ้อย ซึ่งมีแหล่งที่มาจากพื นที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม โดยมีความต้องการใช้อ้อยในปริมาณ  
24,000 ตันอ้อย/วัน  

 2) สารเคมี  

  สารเคมีที่ใช้ในโครงการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) สารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น  
ปูนขาว น  ายาพักใส สารโพลีอะคลีลาไมด์ เป็นต้น และ (2) สารเคมีที่ใช้ในการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ 
การผลิต เช่น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก (ความเข้มข้น 35%) และสารโซเดียม       
ไบคาร์บอเนต เป็นต้น โดยแหล่งที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 2.3-1 

 3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

  ผลิตภัณฑ์หลักของโครงการ คือ น ้ำตำลทรำยดิบ ส่วนผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ ได้แก่ กำกชำนอ้อย 
กำกน ้ำตำล และกำกตะกอนหม้อกรอง รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสรมิการปลูกอ้อย 

ส่งเสรมิ/สนับสนุน 

การตัดอ้อยสด 

อ้อยสดเข้าสู่กระบวนการผลิต 
น้้าตาลทรายดิบที่มีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 2.3-1 ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานผลิตน  าตาล 

 
 
 

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

ความถี่ในการขนส่ง 

1. วัตถุดิบ 
1.1 อ้อย 

 
- เป็นวัตถุดิบในการผลติน  าตาล 

ทรายดิบ 

 
24,000  
ตันต่อวัน 

 
- รถบรรทุกจอดรถในพื นที่โครงการที่จัดเตรียมไว้

ประมาณ 36.71 ไร่ เพื่อรอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต (มีความสามารถในการรองรับรถบรรทุกอ้อย 
ไม่น้อยกว่า 1,300 คัน) 

 
รถบรรทุก 

 
1,200 เที่ยวต่อวัน 

2. สารเคมี 
2.1 ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์)  

ชนิดผง 

 
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของ

น  าอ้อยในขั นตอนการท าน  าอ้อยใส 
เพื่อการผลิตน  าตาลทรายดิบ 

 
14.5 ตันต่อวัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุกปูนผง (รถเต้าปูน) และเก็บพักใน

ไซโล ขนาด 100 ตัน จ านวน 2 ไซโล ภายนอกอาคาร
ผสมน  าปูน  

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อ 2 วัน 

2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(ความเข้มข้น 50%) 

- ผสมน  าล้างหม้อต้ม 2.7 ตันต่อวัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมี และถ่ายเก็บพักภายใน
ถังขนาด 120 ลบ.ม. ภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 6 เที่ยวต่อเดือน 

2.3 โพลีอะคลลีาไมด์ (โพลเีมอร์) 
(น  ายาพักใส Flocculants) 

- เป็นสารช่วยรวมตะกอนในขั นตอน
การท าใสน  าอ้อย 

192 กก.ต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงขนาด 25 กก.  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยวต่อฤดูหีบ 

2.4 เอทานอล (ความเข้มข้น 98%) - ใช้เตรียมสารช่วยเคี่ยวน  าตาล 
(Slurry Seed) 

24 ลิตรต่อวัน - ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังขนาด 20 กก.  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในอาคารเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อฤดูหีบ 

3. สารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน 
3.1 คลอรีน (ความเข้มข้น 10%) 

 
- ใช้ท าลายสารอินทรีย์ เชื อโรค และ

เหล็ก (Fe2+) 

 
0.7 กก.ต่อวัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังพลาสติกขนาด 20 กก.  

และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อเดือน 

3.2 สารโพลีอะลูมินมัคลอไรด:์ PAC 
(ความเข้มข้น 30%) 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

3.3 สารช่วยจับกลุ่มอนภุาค: 
Flocculation Polymer 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ต่อ) ประเภทของวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานผลิตน  าตาล 

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 

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

ความถี่ในการขนส่ง 

4. สารเคมีที่ใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
4.1 สารละลายก ามะถัน : H2SO4 

(ความเข้มข้น 98%) 

 
- ควบคุมความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 

ของน  าในระบบหล่อเย็น 

 
40 กก.ต่อวัน 

 
- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ถังพลาสติก ขนาด 30 กก. ด้วย

รถบรรทุก และเก็บพักภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
1 เที่ยวต่อเดือน 

4.2 สารป้องกันการกัดกร่อนและ
ตะกรันในระบบหล่อเย็น 
(Polyvap 900 FG) 

- ป้องกันการกัดกร่อนและตะกรันใน
ระบบหล่อเย็น 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.3 สารก าจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (Biotreat CS) 

- ใช้ก าจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบ
หล่อเย็น 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.4 สารก าจัดตะไคร่และแบคทีเรียใน
ระบบหล่อเย็น (Biotreat 800 FG) 

- ใช้ก าจัดตะไคร่และแบคทีเรียในระบบ
หล่อเย็น 

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

รถบรรทุก 1 เที่ยวต่อเดือน 

4.5 สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(ความเข้มข้น 10%) 

- ฆ่าเชื อในน  าของระบบหล่อเย็น 100 กก.ต่อวัน - ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมี และถ่ายเก็บพักภายใน
ถังขนาด 120 ลบ.ม. ภายในอาคารจัดเก็บสารเคมี 

รถบรรทุก 2 เที่ยวต่อเดือน 

5. ผลิตภัณฑ ์
5.1 น  าตาลทรายดิบ 

 
- จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ

โครงการ 

 
2,819 ตันต่อวัน 

 
- เก็บพักในโกดักเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนน าไปจ าหน่าย 

 
รถบรรทุก 

 
90 เที่ยวต่อวัน 

(1,800 ตันต่อวัน) 
6. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฏิกูล และ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

6.1 กากน  าตาล 

 
 

- เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ น า ไป
จ าหน่ายต่อไป 

 
 

1,243 ตันต่อวัน 

 
 
- น าไปพักท่ีถังเก็บกากน  าตาลก่อนน าไปจ าหน่าย 

 
 

รถบรรทุก 

 
 

30 เที่ยวต่อวัน 
(600 ตันต่อวัน) 

6.2 ชานอ้อย - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น าไปเป็น
เ ชื อ เพลิ งส าหรับหม้อไอน  าของ
โรงไฟฟ้า 

6,480 ตันต่อวัน - น าไปกองพักท่ีลานกองชานอ้อย ก่อนทยอยน าไปเป็น
เชื อเพลิงส าหรับหม้อไอน  าของโรงไฟฟ้า 

สานพาน
ล าเลียง 

- 

6.3 กากตะกอนหม้อกรอง  - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แจกจ่าย
และจ าหน่ายให้เกษตรกร 

1,080 ตันต่อวัน - น าไปกองพักที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง ก่อน
แจกจ่ายและจ าหน่ายให้เกษตรกร 

รถบรรทุก 70 เที่ยวต่อวัน 
(1,080 ตันต่อวัน) 
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ตารางที่ 2.3-2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโครงการ 

ผลิตภัณฑ ์
ปริมาณการผลิต 

(ตัน/วัน)  
การจ้าหน่าย 

1. ผลิตภัณฑ์หลัก   
- น  าตาลทรายดิบ  2,819 จ าหน่ายภายในประเทศและตา่งประเทศ 

2. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้   
- กากชานอ้อย 6,480 ส่งให้โรงไฟฟา้ชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ตั งอยู่ในพื นที่เดียวกัน 
- กากน  าตาล 1,243 จ าหน่ายภายในประเทศ 
- กากตะกอนหม้อกรอง 1,080 แจกจ่ายและจ าหน่ายให้เกษตรกร 

ที่มา :  บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 

2.4 กระบวนการผลิต 

 การผลิตน  าตาลทรายดิบของโครงการจะด าเนินการผลิตในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน หรือ 
ที่เรียกว่า “ช่วงฤดูหีบ” มีระยะเวลาการด าเนินการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน  าตาลทรายดิบโดยรวมแต่ละปีประมาณ 
120 วัน ส าหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน  าตาลทรายดิบ หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” โครงการจะท าความ
สะอาดพร้อมทั งซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานในช่วงฤดูหีบต่อไป เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต แสดงดังตารางที่ 2.4-1 และขั นตอนการ
ผลิตน  าตาลทรายดิบ แสดงดังรูปที่ 2.4-1 สามารถสรุปได้ดังนี  

 1)  กระบวนการรับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย 

  1.1)  การรับอ้อย อ้อยจะถูกขนส่งจากไร่อ้อยเข้าสู่พื นที่โครงการโดยรถบรรทุก โดยท าการจอด
รอบริเวณลานจอดรถอ้อยของโครงการ หลังจากนั นเคลื่อนรถมายังห้องชั่ง ซึ่งติดตั งตาชั่งแบบดิจิตอล ท าให้
ได้ผลการชั่งน  าหนักที่เที่ยงตรงและแม่นย าสูงสุดเพ่ือชั่งน  าหนักและรับใบล าดับคิวชั่ง หลังจากนั นรถบรรทุก
อ้อยที่ผ่านการชั่งน  าหนักแล้วจะมาจอดเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อรอเข้าแท่นเท 

  1.2)  การเตรียมอ้อย อ้อยที่เทออกจากรถบรรทุกที่แท่นเทจะไหลลงสะพานขวาง จากนั นจะถูก
ล าเลียงผ่านเครื่องแยกดินทรายโดยท าการเขย่ากองอ้อยที่ส่งผ่านไปนั น ท าให้ดินทรายที่ติดมาร่วงลงด้านล่าง
จากเครื่องแยกทรายอ้อยจะถูกส่งไปลงสะพานหลักที่เรียกว่า “Main Cane Carrier” ซึ่งสะพานนี จะล าเลียง
อ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ ผ่านมีดชนิดหมุน เพื่อท าหน้าที่ทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง 

  1.3)  การหีบอ้อยเพื่อสกัดน้้าอ้อย เป็นการบีบอัดอ้อยด้วยชุดลูกหีบเพ่ือสกัดน  าอ้อยออกจาก 
กากชานอ้อยก่อนส่งน  าอ้อยเข้าสู่ขั นตอนการท าน  าอ้อยให้บริสุทธิ์ต่อไป ส าหรับกากชานอ้อยจะถูกส่งไปเป็น
เชื อเพลิงหม้อไอน  าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต่อไป 
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 2) กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ 

  2.1)  การท้าใสน้้าอ้อย น  าอ้อยที่ได้จากการหีบจะถูกน ามาแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วย เช่น  
เศษดิน หิน กากชานอ้อย เป็นต้น โดยอาศัยหลักการตกตะกอนและการกรองด้วยตะแกรง ก่อนส่งน  าอ้อยใส
ที่ได้เข้าสู่ขั นตอนการต้มระเหยน  าอ้อยต่อไป 

  2.2)  การต้มระเหยน้้าอ้อย การต้มน  าอ้อยใสเพ่ือระเหยน  าออกโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน  าอ้อยและไอน  าที่รับมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ตั งอยู่ภายในพื นที่โครงการ  
เพ่ือท าให้น  าอ้อยใสเข้มข้นขึ นจนกลายเป็นน  าเชื่อม เรียกว่า  “น  าเชื่อมดิบ” ก่อนส่งเข้าสู่ขั นตอนการผลิต
น  าตาลทรายดิบต่อไป 

  2.3)  การเคี่ยวและปั่นน้้าตาลทรายดิบ เป็นการเคี่ยวน  าเชื่อมดิบด้วยความร้อนจนกลายเป็น
สารละลายอ่ิมตัวก่อนท าการตกผลึก แล้วท าการปั่นแยกผลึกน  าตาลทรายดิบออกจากน  าเลี ยงผลึก (กากน  าตาล) 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน  าตาลทรายดิบ 

ตารางที่ 2.4-1 จ านวนเครื่องจักรที่มีการติดตั งในกระบวนการผลิต 
ล้าดับ รายการเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ จ้านวนเคร่ืองจักร 

กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ 
1. แท่นเทอ้อย (Tipper) 8 
2. เครื่องเกลีย่ระดับ (Leveler) 1 
3. เครื่องย่อยอ้อย (Shredded) 1 
4. ชุดลูกหีบ (Mill Tandem) 5 
5. เครื่องล าเลียงชานอ้อย (Bagasse Elevator) 4 
6. หม้ออุ่น 34 
7. ถังพักใส (Clarified Tank) 2 
8. หม้อกรองระบบสุญญากาศ (Vacuum Filter) 6 
9. หม้อต้มแบบ Multiple Effect Evaporator 12 
10. หม้อเคี่ยว (Vacuum Pan) 13 
11. รางกวน (Crystallizer) 22 
12. หม้อปั่น (Centrifugal) 24 
13. หม้ออบ (Sugar Cooler) 3 

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 
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รูปที่ 2.4-1 ขั นตอนการผลิตน  าตาลทรายดิบ 

โรงงานผลิตน้้าตาล 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่างๆ 

 เนื่องจากในบริเวณที่ตั งโครงการจะมีพื นที่บางส่วนที่เป็นพื นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  
ในโรงงานผลิตน  าตาล ดังนั นในการบริหารจัดการการใช้สาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบ
สาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็นระบบเสริมในการผลิตน  าตาลทรายดิบ เช่น ระบบผลิตไอน  า 
และไฟฟ้า (โรงงานผลิตน  าตาลรับไอน  าจากโรงไฟฟ้า) ระบบหล่อเย็น ระบบควบแน่นน  าระเหยจากน  าอ้อย 
ระบบน  าใช้ ระบบบ าบัดน  าเสีย และระบบระบายน  า เป็นต้น ทั งนี  โครงการได้แยกความรับผิดชอบระบบ
สาธารณูปโภคดังกล่าวแสดงดังตารางท่ี 2.5-1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

 1) โรงงานผลิตน  าตาลจะรับผิดชอบจัดส่งชานอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าเพ่ือใช้ในกิจการของโรงไฟฟ้า 
จัดส่งน  าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน  าประปาในโรงไฟฟ้า ดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย อนุญาตให้โรงไฟฟ้าใช้เส้นทาง
เข้า-ออกร่วมกัน รวมทั งอนุญาตให้ใช้อาคารส านักงานและการเชื่อมต่อระบบระบายน  าฝนร่วมกัน 

 2) โรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) จะรับผิดชอบดูแลระบบผลิตไอน  าและไฟฟ้า และระบบปรับปรุง
คุณภาพน  า ซึ่งจะท าการผลิตและส่งให้โรงงานผลิตน  าตาลใช้งาน  

ตารางท่ี 2.5-1 ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ  

ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 
1. แหล่งน  าใช้ - โครงการมีความต้องการน  าใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ รวมประมาณ 

400 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีบ่อเก็บน  าดิบขนาดความจุรวมประมาณ 
189,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมน  าฝนที่ตกในพื นที่มาใช้ภายในโครงการ ซึ่งระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน  าตั งอยู่ในพื นท่ีของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย)  

2. ระบบผลิตไอน  าและไฟฟา้ - โครงการไม่มีการผลิตไอน  าและไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด โดยจะรับ 
ไอน  าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด  
ซึ่งตั งอยู่ในพื นท่ีเดียวกับโรงงานผลิตน  าตาลมาใช้ในกระบวนการผลิต  

3. ระบบบ าบัดน  าเสีย - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียทางชีวภาพที่สามารถรองรับน  าเสียที่เกิดขึ นภายใน
โครงการและจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ซึ่งมีความสามารถในการบ าบัดน  าเสีย 
ได้ประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย บ่อตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง 
(Inspection pit) บ่อพักน  าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) และบ่อพักน  าทิ ง (Holding 
pond) ทั งนี  โครงการจะไม่มีการระบายน  าทิ งหลังการบ าบัดออกนอกพื นที่โครงการ  
แต่อย่างใด โดยโครงการจะน ากลับมาใช้ประโยชน์ภายในพื นที่โครงการ เช่น รดพื นที ่
สีเขียว และฉีดพรมลานกองชานอ้อย เป็นต้น 

4. ระบบระบายน  าและ 
ป้องกันน  าท่วม 

- โครงการจัดให้มีระบบระบายน  าภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน  าฝนที่เกิดขึ นเข้าสู่บ่อ
หน่วงน  าฝน (ใช้ร่วมกับบ่อเก็บน  าดิบ) ขนาดความจุรวมประมาณ 189,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อกักเก็บน  าฝนไว้ใช้ภายในโครงการ 

5. ระบบขนส่ง - โครงการมีกิจกรรมขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) สารเคมี ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้และ
ของเสีย โดยส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกในการขนส่ง  

- มีจุดรวบรวมอ้อยเพื่อส่งเข้าโรงงานตามเขตพื นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อย ครอบคลุม
ทุกพื นที่ทั งหมด เพื่อรวบรวมอ้อยเข้าสู่โรงงาน 

- โครงการใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย เพื่อสามารถจัดสรรคิวล าดับการส่งอ้อยเข้าสู่โครงการ 
โดยใช้ระบบโควตาการส่งอ้อยโดยที่รถบรรทุกไม่ต้องมาจอดรอหน้าโครงการ โครงการ
จัดให้มีพื นที่เพียงพอส าหรับรถบรรทุกอ้อยจอดรอส่งอ้อยเข้าโรงงาน ซึ่งรองรับรถบรรทุก
อ้อยมากถึง 1,300 คัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกบนทางหลวงหน้าโรงงาน 

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 2.5-1 (ต่อ) ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตต่าง ๆ ของโครงการ 

ระบบสนับสนนุการผลิต รายละเอียด 
6. ระบบหอหล่อเย็น - โครงการจัดให้มีระบบหอหล่อเย็นแบบปิด มีอัตราการหมุนเวียนของน  าสูงสุด ประมาณ 

12,000 ตัน/ช่ัวโมง ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายเทความร้อนออกจากไอน  าและน  า ส าหรับโรงงาน 
ผลิตน  าตาล โดยจะใช้หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากไอน  า
ที่คอนเดนเซอร์ (Turbine Condenser) เพื่อให้กลั่นตัวเป็นหยดน  า ซึ่งสามารถน ากลับ 
มาใช้งานในระบบได้อีกครั ง ซึ่งน  าหล่อเย็นที่ใช้ในเครื่องควบแน่นนี จะถูกจ่ายโดยระบบ
น  าหมุนเวียน ส าหรับน  าท่ีสูญเสียไปจากการระเหยที่หอหล่อเย็นนี จะทดแทนโดยน  าจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพน  า 

ที่มา : บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 

2.6 มลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมถึงการ
จัดการมลพิษในแต่ละด้าน สามารถสรุปไดดั้งตารางท่ี 2.6-1 

ตารางท่ี 2.6-1 แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1. มลพิษทางอากาศ ระยะก่อสร้าง 
- มลพิษหลัก คือ ฝุ่นละอองจาก

กิจกรรมการก่อสร้าง และจาก
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  

ระยะด้าเนินการ 
- มลพิษหลัก ได้แก่ ฝุ่นละออง

จากลานจอดรถบรรทุกอ้อย 
ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
เป็นต้น  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน  าในบริเวณ

พื นที่ท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และจ ากัดความเร็ว
ของยานพาหนะเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่อาจเกิดขึ น 
 

ระยะด้าเนินการ 
- ลานจอดรถบรรทุกอ้อย : โครงการก าหนดให้มีการฉีด 

พรมน  าอย่างน้อยวันละ 2 ครั ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละออง 

- ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง : โครงการก าหนดให้มีการ
ติดตั งตาข่ายสูงรอบพื นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นและลดแรงลมที่พัดผ่านส่วนด้านนอกแนวตาข่าย
ท าการปลูกไม้ทรงสูงเพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

2. มลพิษทางน้้า ระยะก่อสร้าง 
- น  าเสียที่เกิดขึ นจากห้องน  า-

ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง  
 

ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดน  าเสีย แบ่งเป็น  

2 ส่วน คือ น  าเสียจากพนักงาน 
และน  าเสียจากกระบวนการ
ผลิต  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมห้องน  า-ห้องส้วม

ให้เพียงพอ ซึ่งน  าเสียจะถูกบ าบัดด้วยถังบ าบัดส าเร็จรูป 
(Septic tank) 

ระยะด้าเนินการ 
- โครงการจะบ าบัดน  าเสียตามความเหมาะสมก่อนรวบรวม

เข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียทางชีวภาพ ซึ่งถูกออกแบบให้มี
บ่อตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง (Inspection pit) บ่อพักน  าทิ ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) และบ่อพักน  าทิ ง (Holding 
pond) ก่อนน าน  าทิ งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่  และน า 
น  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปใช้ภายในพื นที่โครงการ 
อีกครั ง โดยไม่มีการระบายน  าทิ งออกนอกพื นท่ีโครงการ  
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ตารางท่ี 2.6-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

3. ขยะมูลฝอย 
 และกากของเสีย 

ระยะก่อสร้าง 
- ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-

บริโภคของคนงานก่อสร้าง  
 
 
 

ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดของเสียแบ่งออกเป็น  

2 ส่วน คือ ของเสียจากพนักงาน 
และของเสียจากกระบวนการผลิต
หรื อจากระบบ เสริ มการผลิต / 
สาธารณูปโภค 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด าและ 

ถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามจุด
ต่างๆ ภายในพื นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อรวบรวมให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไป
ก าจัดต่อไป 

ระยะด้าเนินการ 
- ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน  

จะรวบรวมและประสานให้หน่วยงานท้องถิ่น/
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการเข้ามาด าเนินการ
เก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจัด  

- ผลพลอยได้ที่เกิดขึ นจากกระบวนการผลิต ได้แก่  
1) ชานอ้อย โครงการจัดส่งให้โรงไฟฟ้า เพื่อเป็น
เชื อเพลิงชีวมวล 2) กากน  าตาล โครงการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศ และ 3) กากตะกอนหม้อกรอง 
โครงการแจกจ่ายและจ าหน่ายให้เกษตรกร 

- กากของเสียจากกระบวนการผลิตจะคัดแยกของเสีย
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ออกจากของเสียอื่นๆ 
เพื่อลดปริมาณของเสียที่ เกิดขึ น  และติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัด 

4. มลพิษทางเสียง ระยะก่อสร้าง 
- เกิดจากการท างานพร้อมกันของ

เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น การติดตั ง
เครื่องจักร เป็นต้น  

 
 
ระยะด้าเนินการ 
- แหล่งก าเนิดที่ก่อให้ เกิดเสียงดั ง

อย่างมีนัยส าคัญในกระบวนการผลิต 
ได้แก่ แท่นเทอ้อย การบรรจุ และ
โรงซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการได้ก าหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง

ส่วนบุคคลส าหรับคนงานที่ท างานสัมผัสกับเสียงดัง 
เช่น ปลั๊กอุดหูและที่ครอบหู รวมทั งการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์/ส าหรับการติดตั งต่างๆ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ระยะด้าเนินการ 
- การควบคุมที่แหล่งก าเนิด : ก าหนดให้เครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงอยู่ภายในอาคาร 
และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิด 
เพื่อลดโอกาสของการเกิดเสียง 

- การป้องกันที่ตัวกลาง : ท าการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณ
ริมรั วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงดัง       

- การป้องกันที่ตัวบุคคล : จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล และก าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.6-1 (ต่อ) แหล่งก าเนิดมลพิษและการจัดการมลพิษของโครงการ 
มลพิษหลัก แหล่งก้าเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

5. การคมนาคมขนสง่ ระยะก่อสร้าง 
- ผลกระทบที่ อาจ เกิดขึ น  ได้แก่  

ปริมาณการจราจรที่ เพิ่มขึ นจาก
กิจกรรมการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การ
ก่อสร้าง คนงานก่อสร้างและอุบัติเหตุ
จากการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์การ
ก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง  

ระยะด้าเนินการ 
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น ได้แก่ ปริมาณ

การจราจรที่เพิ่มขึ นจากการขนส่ง
วัตถุดิบ (อ้อย) และผลิตภัณฑ์ และ
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
และผลิตภัณฑ์  

ระยะก่อสร้าง 
- โครงการได้ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก าชับให้คนงาน

ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงจ ากัด
ความเร็วรถในพื นที่ก่อสร้างและที่วิ่งผ่านเขตชุมชน 
เป็นต้น 

 
 
ระยะด้าเนินการ 
- โครงการได้ก าหนดให้มีการจัดคิวรถบรรทุกอ้อยเพื่อ

ลดปริมาณการจอดรอ ตลอดจนการจ ากัดความเร็ว
รถที่ว่ิงผ่านเขตชุมชน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
ดูแลบริเวณทางเข้า-ออกของรถทุกประเภทในพื นที่
โครงการและลานจอดรถบรรทุกอ้อย 

- โครงการก าหนดให้รถบรรทุกอ้อยมีความสูงจากพื น
ไม่เกิน 3.8 เมตร และมีความยาวท่ียื่นออกจากตัวถัง
ด้านหลังไม่เกิน 2.3 เมตร พร้อมทั งมีการผูกมัดให้
แน่น 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของรถบรรทุกอ้อยทุกคนัก่อนน า มาใช้บรรทุกอ้อย 

ที่มา :  บริษัท น  าตาลบ้านโป่ง จ ากัด, 2562 

3. ร่างขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ให ้
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 
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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 ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมทั งแนวทาง
การจัดท าและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการหรือกิจการ
ด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูโภคท่ีสนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

โดยพื นที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเบื องต้นครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั ง
โครงการ อย่างไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่ามีประเด็นใดมีแนวโน้มส่งผลกระทบ 
เกินขอบเขตการศึกษาข้างต้น คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมพื นที่ที่ได้รับผลกระทบข้างต้นด้วย 

3.1   การศึกษารายละเอียดโครงการ 

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

1) พื้นที่ตั้งโครงการ ศึกษาที่ตั งโครงการ สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื นที่โครงการ และ
การวางผังการใช้ประโยชน์พื นที่ของโครงการ 

2) วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ศึกษาชนิด/แหล่งที่มา/ปริมาณวัตถุดิบ 
(อ้อย) และสารเคมีที่น ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการรวมถึงเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย 
(Material Safety Data Sheet : MSDS) วิธีการขนส่ง การเก็บกัก และปริมาณผลิตภัณฑ์  

3) กระบวนการผลิต ศึกษารายละเอียดขั นตอนการผลิต พร้อมทั งแสดงรูปหรือแผนผังขั นตอน 
หน่วยผลิตต่างๆ และสมดุลมวลการผลิต  

4) ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต ศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิตของ
โครงการ เช่น การใช้น  าใสและน  าปราศจากแร่ธาตุ น  าหล่อเย็น ระบบพลังงาน (ไฟฟ้าหรือไอน  า) เป็นต้น 
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5)  ระบบระบายน้้าฝนและการป้องกันน้้าท่วม ศึกษาระบบระบายน  าฝนภายในโครงการ  
การระบายน  าออกจากพื นที่โครงการ และระบบป้องกันน  าท่วมของโครงการ 

6) มลพิษและการควบคุม ศึกษาชนิด แหล่งก าเนิดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั งมลพิษทางอากาศ ระดับเสียง น  าเสีย และของเสีย รวมทั งแสดงลักษณะมลพิษที่
เกิดขึ น ระบบควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ 

7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความเหมาะสม และน าเสนอระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการ
ท างาน รวมถึงการก าหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ 

8) พนักงาน ศึกษาจ านวนพนักงาน จ านวนคนงาน และผังโครงสร้างองค์กร (Organization chart) 

9) แนวกันชนและพื้นที่สีเขียว ศึกษาเพ่ือช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและเสริมด้านทัศนียภาพของ
โครงการ 

10) แผนชุมชนสัมพันธ์ ศึกษาแผนงานประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์ รายละเอียดการจัดตั ง
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

11) การรับเรื่องร้องเรียน ศึกษาแผนขั นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

3.2   การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

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

 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 

(1) ลักษณะภูมิประเทศ : การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
สภาพภูมิประเทศของพื นที่ตั งโครงการและบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศ 
ของพื นที่ศึกษาจากข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายดาวเทียม และการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามเพ่ิมเติม โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการพัฒนา
โครงการหรืออาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั งนี  การศึกษาสภาพภูมิประเทศได้ก าหนดขอบเขตพื นที่ศึกษา
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว การศึกษาด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ และแผ่นดินไหว ในพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากโครงการ และ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการด าเนินการโครงการ โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ าแนก
เขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดนครราชสีมา แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่รอยเลื่อน
มีพลังในประเทศไทย แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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รูปที่ 3.2-1 การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

 

(3) ทรัพยากรดิน การศึกษาด้านทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะปัจจุบัน
ของชุดดินในพื นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ 
ในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากโครงการ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
ส ารวจสภาพปัจจุบันของทรัพยากรดิน และวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื นที่โครงการ 

(4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ : ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพ
ปัจจุบันบริเวณพื 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 าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ที่ปรึกษาได้ก าหนดพื นที่ศึกษาครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ  
ให้ท าการตรวจวัดความเข้มข้นมลพิษในบรรยากาศ ส าหรับแต่ละค่าเฉลี่ยต่อเวลา (Averaging Time) ที่สนใจ 
รอบพื นที่โครงการอย่างน้อย 4 จุด โดยพิจารณาต าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของ
พื นที่ศึกษา และท าการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก 
(Prevailing Winds) คือ ช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่
ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน รวมทั งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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(5) เสียง : การพัฒนาโครงการทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านการรบกวนชุมชนในพื นที่ใกล้เคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างและด าเนินการ
ของโครงการ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องท าการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกิจกรรมของโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะท าการ
ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื นที่โครงการ จ านวน 4 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและ
วันท าการ เพ่ือตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ศึกษา โดยสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงเป็น
สถานีเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส าหรับดัชนีที่ท าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax)  

(6) อุทกวิทยาน้้าผิวดินและคุณภาพน้้าผิวดิน : ด้านคุณภาพน  าผิวดินของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และน าไปก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินที่เหมาะสมต่อไปท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิ และท าการส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บตัวอย่างมีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริเวณพื นที่โดยรอบ
โครงการ ส าหรับดัชนีคุณภาพน  าผิวดินที่จะท าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีทางกายภาพ ดัชนีทางเคมี ดัชนี
ทางชีวภาพ โลหะหนัก และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 

(7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้้าใต้ดิน : การศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพน  าใต้ดินใน
บริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงก่อนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน 
ผลกระทบต่อคุณภาพน  าใต้ดินที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนาโครงการ และได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลคุณภาพน  าใต้ดินในพื นที่ศึกษา และใช้ในการประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพน  าใต้ดิน โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลพื นฐานบ่อน  าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรน  าบาดาลในพื นที่ศึกษา และข้อมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าบาดาล
จากบ่อบาดาลในพื นที่ศึกษา 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

(1)  ทรัพยากรชีวภาพบนบก : การศึกษาเรื่องทรัพยากรป่าไม้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทรัพยากร 
ป่าไม้และพืชพรรณที่อยู่ในบริเวณพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณในพื นที่โครงการและพื นที่
ศึกษา และส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยจะส ารวจพรรณพืชร่วมกับการส ารวจด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า (ศึกษา
และรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณพื นที่ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชุกชุม
ของสัตว์ป่า ชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพื นที่โครงการและพื นที่ศึกษา) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ประเภทป่าไม้ ชนิดพรรณไม้ พันธุ์ไม้หวงห้าม โดยรายละเอียดชื่อภาษาไทยและชื่อพฤกษศาสตร์ของชนิดนั นๆ 
ตามรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการของโครงการ  
ที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้และพืชพรรณ ทั งในด้านขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการที่เหมาะสม 
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(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 

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

(1) การใช้ที่ดิน : ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบ 
การพัฒนาพื นที่อุตสาหกรรมอยู่ก่อนแล้วและมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันของพื นที่ที่เป็นที่ตั งโครงการและพื นที่บริเวณใกล้เคียง โดยบริเวณที่ตั งโครงการ  
จะถูกเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมไปอย่างถาวร โดยแจกแจงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ เช่น พื นที่
อุตสาหกรรม พื นที่อยู่อาศัย และพื นที่เกษตรกรรม  

(2) การคมนาคมขนส่ง : การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื นที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลท าให้ปริมาณจราจร
และการเกิดอุบัติเหตุในพื นที่เพ่ิมสูงขึ น ส่วนในระยะด าเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ นจะมาจาก 
การเดินทางของพนักงานที่เดินทางเข้าสู่โรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริมาณจราจรค่อนข้างมาก และ
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการคมนาคมขนส่งในพื นที่บางส่วน ดังนั นในการพัฒนาโครงการจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมขนส่งในสภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 
โดยศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไปของเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันโดยรอบพื นที่โครงการ รวมทั งสถิติ
ปริมาณการจราจรของเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากส านักอ านวยความปลอดภัย 
กรมทางหลวง รวมถึงการส ารวจภาคสนามทั งสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วน และช่วงปกติ เพ่ือให้ครอบคลุม
สภาพปัญหาในปัจจุบันเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาประเมินผลกระทบด้านคมนาคมขนส่งที่อาจจะเกิดขึ น
จากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการต่อไป 

(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) จากหน่วยงานต่างๆ 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  าก่อนและหลัง 
จากมีการพัฒนาโครงการ จากการค านวณเปรียบเทียบอัตราการระบายน  าฝนก่อนมีโครงการและภายหลัง
จากพัฒนาโครงการ 
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(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 นที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูกใน
แต่ละปี ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/เลี ยงสัตว์  และการเพาะเลี ยงสัตว์น  า การส่งเสริมการเกษตรและปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนองค์กรทางการเกษตรที่มีอยู่ 

(5) การใช้น้้า ศึกษาถึงแหล่ง ชนิด ปริมาณการใช้น  าของชุมชนใกล้เคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ 
สภาพปัญหาการใช้น  า จากการส ารวจเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้านในพื นที่รับผิดชอบ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งการส ารวจภาคสนามเนื่องจากการใช้น  าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 
เนื่องจากน  าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึ งระยะด าเนินการโครงการ 
ดังนั นการศึกษาด้านการใช้น  าจึงนับเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา ซึ่งข้อมูลพื นฐานนี 
จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการต่อการใช้น  าด้านต่างๆ 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
โดยรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงการใช้พลังงานในปัจจุบัน  
ของประชาชนบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการ และเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ นต่อไป 

(7) การจัดการของเสีย การด าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการอาจส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการขยะและกากของเสียของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพื นที่โครงการ ซึ่งหากขาด 
การจัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของ
ประชาชนใกล้เคียงได้ ดังนั นจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการขยะของหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบข่ายการให้บริการตลอดจนขีดความสามารถในการ
ให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 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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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
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็นเพ่ีอใช้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ พร้อมทั งระบุแหล่งอ้างอิง/ปี พ.ศ.
ของแหล่งข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยให้ครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะชุมชนและสภาพ
พื นที่ การบริหารและการปกครอง โครงสร้างประชากรตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีการเพ่ิมขึ นและ/หรือ  
ลดลงแต่ละปี เช่น จ านวนหลังคาเรือน จ านวนครัวเรือนและประชากร ความหนาแน่นต่อพื นที่ ประชากร
แรงงาน ภาวการณ์ย้ายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั งอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางประชากรและแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เป็นต้น สภาพทางสังคม เช่น การนับถือศาสนา รูปแบบการศึกษา 
สภาพเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน ลักษณะการ
ประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเชื่อ และการบริการขั นพื นฐานและสังคม 

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

(3) สาธารณสุข ท าการรวบรวมข้อมูลพื นฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชากร 
ในภาพรวม และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ศึกษา  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุขของพื นที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยแสดงอัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรในพื นที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพื นที่
ศึกษา เพ่ือแสดงถึงสภาพความพร้อมในการให้บริการและความเพียงพอเกี่ยวกับสถานบริการสาธารณสุข 
บุคลากรทางสาธารณสุข แสดงข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอข้อมูลสถิติการเจ็บป่วย 
ของประชาชนในแต่ละชุมชนที่อยู่โดยรอบบริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั งผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยใน โรคส าคัญ โรคประจ าถิ่น (Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึง
กลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ โดยรวบรวมจากข้อมูล จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 

(4) สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 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 เครื่องมือร่วมกัน ทั งนี  เพ่ือให้เหมาะสมในแต่ละประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ สมการคณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อีกทั งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านจะครอบคลุมถึงภาพรวมของแหล่งก าเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม 
และแหล่งก าเนิดมลพิษของโครงการ ทั งนี คณะผู้ศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่ได้รับข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการก าหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รวมถึง  
จะพิจารณาร่วมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะสภาพแวดล้อมปัจจุบันของพื นที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบว่า 
ประเด็นหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นประเด็นที่อยู่ในความวิตกกังวลของชุมชนในพื นที่ศึกษา 
แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 
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ตารางท่ี 3.3-1 สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 
 
 
 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยากรทาง
กายภาพ 

- ผลกระทบต่อคณุภาพ
อากาศของพื นที่ศึกษา 

- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศของโครงการ
และบ่งชี มลพิษหลักที่เกิดขึ น (มลพิษทางอากาศที่ส าคัญของโครงการ 
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากพื นที่ลานกองชานอ้อยและลานกอง 
กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake)  เนื่องจากโรงงานน  าตาลไม่มีกิจกรรม
การเผาไหม้เชื อเพลิง 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาก่อนด าเนินโครงการ 
- คาดการณ์ผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพื นที่ศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลง

ไปหลังจากด าเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ โดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดิน 

- ศึกษาข้อมูลคุณภาพดินของพื นที่โครงการก่อนด าเนินโครงการและภายหลงั
การด าเนินโครงการ 

- วิเคราะห์สารปรับปรุงดิน (เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้และกากตะกอน 
หม้อกรอง) ที่ได้จากกระบวนการผลิตก่อนไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร 

- ศึกษาข้อมูลลักษณะชุดดิน พร้อมทั งประเมินลักษณะสมบัติดิน การ
ระบายน  า และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณ์ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจากการก่อสร้างและด าเนินโครงการ 
ทั งด้านการชะล้างพังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน และความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อ 
คุณภาพน  า  
(น  าผิวดิน/น  าใต้ดิน) 

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

จากการจัดการน  าทิ งของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน  าใต้ดินก่อนด าเนินโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
 - ผลกระทบต่อระดับ

เสียง 
- ศึกษาแหล่งก าเนิดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส าคัญจาก

การด าเนินงาน 
- ศึกษาระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวที่ใกล้เคียงกับโครงการมากที่สุด 
- การคาดการณ์ระดับเสียง ณ ต าแหน่งพื นที่อ่อนไหวตามแนวทางของ 

กรมควบคุมมลพิษ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

 
 
 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. ทรัพยากร
ทางชีวภาพ 

- ผลกระทบต่อทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

- ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศบนบก 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากร

ชีวภาพในน  า 
- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน  าบรเิวณพื นที่ศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั นและระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

สิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ในระบบนิเวศในน  า 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
3. คุณค่าการใช้

ประโยชน์
ของมนุษย์ 

  

- ผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- ศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคต 

- ศึกษาความสอดคล้องของพื นที่โครงการกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

- ผลกระทบต่อการ
เกษตรกรรม 

- ศึกษาข้อมูลด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี ยงสัตว์น  าใน
บริเวณพื นท่ีศึกษา 

- น าผลการศึกษาในหัวข้อคุณภาพอากาศ มาท าการประเมินคุณภาพอากาศ
ที่อาจมีผลกระทบต่อพื นที่ทางการเกษตร หรือผลผลิตทางการเกษตร 
เมื่อมีการด าเนินโครงการ  

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อระบบ
คมนาคมของพื นที่
ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพื นท่ีศึกษา 
- การคาดการณ์สภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
 - ผลกระทบต่อการ 

ใช้น  า 
- ศึกษาปริมาณการใช้น  าของโครงการ  
- ศึกษาแหล่งที่มาของน  าใช้ของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ของโครงการ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
 - ผลกระทบต่อการการ

ระบายน  าและป้องกัน
น  าท่วม 

- ศึกษาการระบายน  าในพื นที่ศึกษา ทั งในส่วนของการระบายน  าตามธรรมชาติ
และระบบระบายน  าที่สร้างขึ น 

- ศึกษาปัญหาน  าท่วมบริเวณพื นที่โครงการและพื นท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ของโครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 

 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์
ของมนุษย์ 
(ต่อ) 

 

- ผลกระทบต่อการใช้
ไฟฟ้า 

- ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพื นที่ศึกษาในปัจจุบัน 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อการ

จัดการกากของเสยี 
- ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  
- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสีย  
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
- ผลกระทบต่อการ

บรรเทาสาธารณภยั 
- ศึกษาข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินศักยภาพ/ข้อมูลการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยและข้อมูล

การบรรเทาสาธารณภัยในพื นที่ศึกษา 
- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
4. คุณค่า

คุณภาพชีวิต 
- ผลกระทบต่อสภาพ 

เศรษฐกิจ-สังคม 
- ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปัจจุบัน 
- คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั งในระดับชุมชน 

ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณาก าหนดอัตราชดเชย

กรณีพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชนตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อ
สาธารณสุข/สุขภาพ 

- ศึกษาข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และ
สถานะทางสุขภาพของประชาชนในพื นที่ศึกษา รวมทั งอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอ
ของสถานบริการด้านสาธารณสุขก่อนและภายหลังมีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินลักษณะของผลกระทบทั งเชิงบวก
และเชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการด าเนิน
โครงการ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

 - ผลกระทบต่อ
สุนทรียภาพและการ
ท่องเที่ยว 

- ศึกษาข้อมูลสถานที่ส าคัญต่าง ๆ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่อยู่
ใกล้โดยรอบพื นที่โครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการด าเนินการของ
โครงการต่อการเสื่อมคุณค่าของสถานที่ส าคัญ หรือสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

- การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ และท าให้
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นฯ อ้างอิงประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 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
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั งนี  ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้น ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวก 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนอาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นใน
วงกว้าง โดยอาจพิจารณาใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมด้วย 

 ทั งนี  ในการให้ข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานฯ จะต้องจัดวางเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั งอาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วท โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ สรุป และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชน และผู้เชี่ยวชาญ จากการรับฟังความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวที
ทุกครั ง ในการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พื นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ในด าเนินการ 
การมีส่วนร่วมของโครงการครอบคลุมพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ ส่วนการด าเนินงานด้าน  
การประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีขั นตอนแสดงดังตารางท่ี 4.1-1  

 ส าหรับการศึกษาแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม สอดคล้องกับการจ าแนกผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มกราคม 2562 ดังนี  
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(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 ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบรายละเอียดเบื องต้นของโครงการ 

 
 
 
 

- 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 

 
 
 

- ปิดประกาศและส่งหนังสือเชิญ
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 
สว่นหน่ึงของรายงานฯ 

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  
การรับฟังความคิดเห็นต่อ 
การจัดท้าร่างรายงาน และ
มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.   ร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

 ตามข้อก าหนดของ สผ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยโดยจะต้องก าหนด
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ดังนั นบริษัทที่ปรึกษาจะต้องท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยต่อชุมชนประกอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศึกษาที่ สผ. 
ก าหนด ส าหรับโครงการนี จะต้องด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินกจิกรรมการผลิตของโครงการไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
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  จะมีการประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะประยุกต์แนวทางการปฏิบัติ 
และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องตามบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขั นตอนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพแสดงดังตารางที่ 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 : ดัดแปลงจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557 

รูปที่ 5-1 ขั นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 

 

1. การกลั่นกรอง 
(Screening) 

 

3. การประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ 

(Appraisal) 

4. การจัดทา้รายงาน 
และให้ข้อเสนอแนะ 
(Reporting and 

Recommendation) 

5. การติดตาม ประเมินผล 
(Monitoring and 

Evaluation) 

พิจารณาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ โดยครอบคลุม
พนักงานท่ีปฏิบัติงานและประชาชนในกลุ่มเสี่ยง  
- ระบุพื นท่ีและประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบ 
- ระบุปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ 
- ระบุข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นท่ีและข้อมูลอื่นๆ 

- ระบุประเด็นสุขภาพท่ีจะท าการประเมินผลกระทบ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย 
พื นท่ี เครื่องมือ และระยะเวลาในการศึกษาโดยพิจารณาให้ครอบคลุม
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

- พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยต่างๆ เช่น  
สิ่งคุกคามสุขภาพ การรับสัมผัส ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อ
สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ 

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้แสดงข้อห่วงกังวลและ
ร่วมก าหนดประเด็นการศึกษา 

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
โดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพโดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

จัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต่อการพัฒนาโครงการหรือ
นโยบาย  
- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

และผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ 

2. การก้าหนด 
ขอบเขตการศึกษา 

(Scoping) 
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ตารางท่ี 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1 .1  การ เตรี ยมพื นที่  การ

ก่อสร้างอาคารโรงงาน 
และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
และรับ-ส่งคนงานในการ
ก่อสร้าง 

ฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหนา้
ดิน การปรับพื นที่  และการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์และรับ-ส่ง
คนงานในการก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางขนส่ง 

โรคระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.2 การใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการเตรียมพื นที่ 
และกิจกรรมการก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3 การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการก่อสร้าง และการ
รับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

- อุบัติเหตุที่เกดิจากการ
คมนาคมขนส่ง 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาการจราจรติดขดั/ 
การคมนาคมไมส่ะดวก 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม่
ส ะด วก  เ กิ ด ค ว ามวิ ตกกั ง วล  ห รื อ
ความเครียดในการเดินทางมากขึ น 

- ถนนพัง/ช ารุดเสยีหาย - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทางการขนส่ง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบูรณะและบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 

1.4 น  าใช้ การแย่งใช้น  าจากชุมชน ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง/
คุณภาพน  า 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.5 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง 

และสิ่งปฏิกูล 
น  าเสีย/น  าทิ ง และสิ่งปฏิกูลจาก
คนงานก่อสร้าง และกิจกรรม
การก่อสร้าง 

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

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ   
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.6 การจัดการของเสยี/ 
     ขยะมูลฝอย 

ปริมาณของเสี ยที่ เ กิ ดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่ มาจากกองขยะ
และโรค เกี่ ยวกับทาง เดินอาหาร เ ช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.7 การใช้แรงงานก่อสร้าง
สูงสุดในบางช่วง รวมกับ
โรงไฟฟ้าประมาณ 600 คน 
ท าให้เกิดการจ้างงาน 18 
เดือน 

- การจ้างงานภายในชุมชน  
- การใช้จ่ายของคนงานในการ

ซื อสินค้ า ในการอุป โภค -
บริ โภคและการขยายตัว
ธุรกิจท้องถิ่น 

- ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั งโครงการและภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

- รายได้ต่อครัวเรือนและอัตราการจ้างงาน 
ที่เพิ่มขึ น รวมถึงความต้องการใช้สินค้า 
ในการอุปโภคบริโภคและการขยายตัว
ธุรกิจท้องถิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.8 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้า
มาของคนงานก่อสร้าง 

- ความปลอดภัยของ
ประชาชนในชุมชน และวิถี
ชีวิตของชุมชนเกิดการ
รบกวน 

- ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั งโครงการและภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

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

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- โรคติดต่อจากคนงานก่อสร้าง - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้  

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.9 อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง 
อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง (ทั งการกระท าและ
สภาพการณ์ที่ ไ ม่ปลอดภัย 
รวมทั งเหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกิดขึ น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ
และคนงานก่อสร้าง/พนักงาน
โครงการ 

อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.10 ระบบบริการทางด้าน
สาธารณสุข  และการ
เข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของ
สถานพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ในพื นท่ี 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคดิเห็น  
 

2. ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง    

2.1 การเตรียมพื นที่ และการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน 

ฝุ่นละอองรวมจากการเปิดหนา้
ดินและการปรับถมพื นท่ี 

คนงานก่อสร้าง โรคระบบทางเดินหายใจ - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.2 การใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ในกิจกรรมการ
ก่อสร้าง 

ระดับเสียงจากการใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ในการเตรียมพื นที่ 
และกิจกรรมการก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง คุณภาพชีวิต ในเรื่องเหตุร าคาญจากระดับ
เสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.3 การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการก่อสร้าง และการ
รับ-ส่งคนงานก่อสร้าง 

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.4 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง น  าเสีย/น  าทิ ง และสิ่งปฏิกูลจาก
คนงานก่อสร้าง และกิจกรรม
การก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่  
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสียลง
สู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน หรือเกิดความ
ร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.5 การจัดการของเสยี/ 
ขยะมูลฝอย 

ปริมาณของเสี ยที่ เ กิ ดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง 

คนงานก่อสร้าง การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่ มาจากกองขยะ
และโรค เกี่ ยวกับทาง เดินอาหาร เ ช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจากการ
ปนเปื้อนของเสียสู่สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.6 อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ

ก่อสร้าง  
อุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง (ทั งการกระท าที่ไม่
ปลอดภัยและสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย รวมทั งเหตุฉุกเฉินที่
เกิดขึ น) 

คนงานก่อสร้าง อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วยหรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.7  ความปลอดภัยต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน สวัสดิการ
ด้ านสุ ขภาพและความ
ปลอดภัย 

- ความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนงานในการ
ท างาน สวัสดิการด้านความ
ปลอดภัย 

- คนงานก่อสร้าง 
 

- ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ 
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
ความเพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยที่มีต่อคนงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 - โรคติดต่อในคนงานก่อสร้าง - คนงานก่อสร้าง 
 

- เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและสามารถ
แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.8  การจั ดสวั สดิ การด้ าน
สุขภาพ/ความปลอดภัย 
ในการท างาน/การเข้าถึง
บริการทางด้านการแพทย์ 

ค ว า ม เ พี ย งพอขอ ง ส ถ า น 
พยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย ์

คนงานก่อสร้าง การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจมีเพิ่ม
มากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอของ
บุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การรับบริการ
เกิดความล่าช้า รวมถึงความเพียงพอของ
สวัสดิการด้านสุขภาพต่อคนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562 
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ตารางท่ี 5-3 ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบต่อชุมชน 
1.1 มลพิษทางอากาศจากบริเวณ

ลานจอดรถบรรทุกอ้อย พื นที่
ลานกองกากตะกอนกรอง
อ้อย ลานกองขี เถ้า รวมถึง
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ
ของโรงไฟฟ้า 

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

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ โรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงท าให้เกิดความวิตกกังวล
และความเครียดจากผลกระทบในระยะยาว 
และก่อให้เกิดความร าคาญจากปัญหา 
ฝุ่นละออง 
 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.2 กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการ
จัดหาวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ ใ ช้
ภายในโครงการ 
1) กิจกรรมการเผาอ้อยของ 

 เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

 
 
 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 
 
 
ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั งโครงการ 
 

 
 
 
โรคระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง รวมถึงท าให้เกิดความวิตกกังวล
และความเครียดจากผลกระทบในระยะยาว 
และก่อให้เกิดความร าคาญจากปัญหา 
ฝุ่นละออง 

 
 
 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2) กิจกรรมการใช้สารเคม ี

 ก าจัดศัตรูพืช 
- การปนเปื้อนสารเคมีก าจัดแมลง/

วั ชพื ชสู่ สิ่ งแวดล้อม  และส่ ง 
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

- ผลกระทบต่อพื นที่เกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั งโครงการ 

ผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดการระคาย
เคืองบริเวณที่สัมผัส และหากมีการกลืนกิน
จะเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหาร และอาจ
เสียชีวิตได้ รวมทั งหากมีการปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จะส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

3) การส่งเสรมิพื นท่ีการปลูก
อ้อย 

- จ านวนพื นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ น  ประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ตั งโครงการในรัศมี 50 กิโลเมตร 

เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
จากเดิมมาเป็นพื นที่ปลูกอ้อย 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.3 แหล่งก าเนดิเสียงจาก

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
 

เสียงจากอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ 
ในกระบวนการผลิต (ชุดลูกหีบ 
หม้อเคี่ยว หม้อกรอง และหม้อปั่น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - ระบบการได้ยิน 
- การเจ็บป่วย คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุ 

ร าคาญจากระดับเสียงรบกวน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.4 การใช้น  า การแย่งใช้น  าจากชุมชน/ปริมาณ

ความเพียงพอของแหล่งน  าใช้ 
ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ ความเพียงพอของน  าใช้ในช่วงฤดูแล้ง - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 

- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 การจดัการขยะมูลฝอย  

และกากของเสยีและวสัดุทีไ่ม่
ใช้แล้ว  

 

ปริมาณของเสียที่เกิดจากกิจกรรม
การด าเนินโครงการ  
(1) ของเสียทั่ วไป ตาม พรบ.

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(2)  ของเสียจากกระบวนการผลิต 

ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 (อันตราย และไม่
อันตราย) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การติดเชื อจากสัตว์น าโรคที่มาจากกอง
ขยะและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น 
อุจจาระร่วง หรือการได้รับอันตรายจาก
การปนเปื้ อนของของเสียอันตรายสู่
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ เป็นต้น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

1.6 การจดัการน  าเสีย/น  าทิ ง - ปริมาณน  าเสีย/น  าทิ งจากกิจกรรม
ของโครงการ 

 

- ประชาชนที่ ใ ช้ประโยชน์จาก
แหล่งน  าใกล้เคียงพื นท่ีโครงการ 

- ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่ 
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสีย
ลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน  

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
- กลิ่นจากระบบบ าบัดน  าเสียของ

โครงการ 
- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - เกิดความร าคาญในเรื่องของกลิ่นเหม็น 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.7 การคมนาคมขนส่ง     

1) การคมนาคมขนส่งวัตถุดิบ 
(อ้อย) สารเคมี ของเสีย ผลิตภัณฑ์ 
และผลพลอยได้  

- อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง/
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 - ปัญหาการจราจรติดขัด/ 

การคมนาคมไมส่ะดวก 
- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 

รวมทั งผู้ ใ ช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม 
ไม่สะดวก  เกิดความวิตกกังวล หรือ
ความเครียดในการเดินทางมากขึ น 

 - ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ บูรณะ และบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 

2) การเดินทางของพนักงาน - อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง/
อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

 - ปัญหาการจราจรติดขัด/ 
การคมนาคมไมส่ะดวก 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ปัญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคม 
ไม่สะดวก  เกิดความวิตกกังวล หรือ
ความเครียดในการเดินทางมากขึ น 

 - ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
รวมทั งผู้ ใช้รถในเส้นทางการ
ขนส่ง 

- ถนนพัง/ช ารุดเสียหาย เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ บูรณะ และบ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม พื นผิวจราจรที่ช ารุดเสียหาย 

1.8 การจ้างแรงงานและการเพิ่ม
พื นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อย
เพื่อเป็นวัตถุดิบ 

 
 

- การจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ นและ
รายได้จากการส่งเสริมการปลูก
อ้อยเพิ่มขึ น 

- เพิ่มทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ 
และเกษตรกรคู่สัญญา 

- อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ น /มีทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ (การเปลี่ยนพืช 
ชนิดอื่นเป็นอ้อย) รายได้ต่อครัวเรือน 
และความต้องการใช้สินค้าในการอุปโภค
บริโภคและการขยายตัวธุรกิจท้องถิ่น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1.9 การเพิ่มขึ นหรือย้ายถิ่นเข้ามา

ของพนักงานและประชากรแฝง 

- ความปลอดภัยของประชาชนใน
ชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชนเกิด
การรบกวน 

- ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - ปัญหาทางด้านสังคม การลักทรัพย์ หรือ
การก่ออาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากมีคนต่างถิ่นเข้ามาในพื นท่ี 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 - โรคติดต่อจากพนักงานโครงการ - ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ - เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและ

สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 
1.10 อุบัติ เหตุจากกระบวนการ

ผลิต หรือความเสี่ยงที่เกิด
จากกระบวนการผลิต หรือ 
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น 
(สารเคมีรั่วไหล และอัคคีภัย) 

อุบัติเหตุที่เกิดจากกระบวนการผลติ 
(ทั งการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมทั ง
เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ น) 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

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

สิ่งแวดล้อม 
1.11 ระบบบริการทางด้าน

สาธารณสุข การเข้าถึงบริการ
ทางด้านการแพทย ์

 

ความเพียงพอของระบบบริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนโดยรอบพื นที่โครงการ การแย่งใช้บริการ/การเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเหน็  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2. ผลกระทบต่อพนักงานโครงการ    

2.1 การรับอ้อย  
(Cane Receiving) 

- กระดาษกรองที่ปนเปื้อนสาร
ตะกั่วอะซีเตท  
(lead subacetate) 

- สารละลายที่ผ่านการกรองที่มี
สารตะกั่วอะซีเตท 
(lead subacetate) 

พนักงานที่ ปฏิบัติ งานในพื นที่
ห้องปฏิบัติการ 

- การสัมผัสสารอันตรายอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองเล็กน้อย 

- ปริมาณของเสียอันตรายที่ เพิ่มขึ นสู่
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.2 การเตรียมอ้อย  

(Cane Preparation)  
- ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 

(Total Dust)  
- ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดิน

หายใจ (Respirable Dust) 
- เสียงดังจากการถ่ายโอนอ้อยที่

แท่นเท 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การ
ท างานของปอดลดลง และเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค หัวใจ 

- ระบบการได้ยิน 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.3 การหีบอ้อยเพื่อสกัดน  าอ้อย 
(Cane Milling) 

- ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 
(Total Dust)  

- ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ (Respirable Dust) 

- ฝุ่นจากชานอ้อย  
- เสียงดังที่เกิดจากหีบสกดัอ้อย 
- ความร้อน โดยขั นตอนการหีบ

ต้องใช้น  าร้อนในการฉีดพรม 
- การใช้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การ
ท างานของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจ 

- ระบบการได้ยิน 
- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย

ขาดน  า เกิดการติดเชื อในระบบทางเดิน
หายใจ และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- การสัมผัสสารเคมีอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองเล็กน้อย 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.4 ขั นตอนการท าใส 
(Clarification Process) 

 

- การใช้แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 
- ฝุ่นจากกากตะกอนหม้อกรอง 

(Filter Cake) 
- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

- การสัมผัสสารเคมีอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองเล็กน้อย 

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การ
ท างานของปอดลดลง และเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค หัวใจ 

- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.5 การต้มระเหยน  าอ้อย 

(Evaporation) 
- ความร้อน จากการต้มระเหย

น  าอ้อยและไอน  าที่ใช้ในกระบวน 
การผลิต 

- ใช้สารเคมีในการล้างเครื่องจักร 
(โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรด
ไฮโดรคลอริก) 

- น  าเสียจากการล้างเครื่องจักร 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย
ขาดน  า เกิดการติดเชื อในระบบทางเดิน
หายใจ และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- การสัมผัสสารเคมีอาจท าให้เกิดการ
ระคายเคืองเล็กน้อย 

- ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่ 
เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  า
เสียลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.6 ขั นตอนการเคี่ยวน  าตาล 
(Crystallization Process) 

- ความร้อนจากการเคี่ยวน  าตาล 
- เสียงดังจากการท างานของ

เครื่องจักร 
- ใช้สารเคมีในการล้างเครื่องจักร 

(โซเดียมไฮดรอกไซด์ และกรด
ไฮโดรคลอริก) 

- น  าเสียจากการล้างเครื่องจักร 
- กากน  าตาล (Molasses) 
- สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

- ตะคริว อ่อนเพลีย เป็นลม ผดผื่น ร่างกาย
ขาดน  า เกิดการติดเชื อในระบบทางเดิน
หายใจ และท าให้เกิดความเครียดได้ 

- ระบบการไดย้ิน 
- การสัมผัสสารเคมีอาจท าให้เกิดการ

ระคายเคืองเล็กน้อย 
- ไม่สามารถอุปโภค-บริโภคน  าใช้ในพื นที่ 

เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของน  าเสีย
ลงสู่แหล่งน  าผิวดินและน  าใต้ดิน 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.7 ขั นตอนการปั่นแยกน  าตาล เ สี ย งดั ง จ ากกา รท า ง านขอ ง
เครื่องจักร 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

ระบบการไดย้ิน - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.8 บรรจุน  าตาลดิบ - การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย  

(Unsafe act) 
- สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

(Unsafe condition)  

- พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี 
 

- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน 

- การท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั นตอน 
เช่น ยกของด้วยท่าท่ีผิด เป็นต้น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.9 การคมนาคมขนส่งวัตถดุิบ 

(อ้อย) สารเคมี ของเสยี 
ผลิตภณัฑ์ และผลพลอยได้ 
รวมถึงการเดินทางของ
พนักงาน 

- อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง 
- ปัญหาการจราจรติดขัด/ 

การคมนาคมไมส่ะดวก 
 

พนักงาน/ประชาชนโดยรอบพื นที่
โครงการรวมทั งผู้ใช้รถในเส้นทาง
การขนส่ง 

- อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ และเสียชีวิต 

- ปัญหาการจราจรหนาแน่น ท าให้พื นผิว
จราจร ช ารุด เกิดความเสียหายและไม่
สะดวกในการเดินทาง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.10 ระบบบ าบัดน  าเสีย กากตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพื นท่ี ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม - ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.11 งานซ่อมบ ารุง  -  วัสดุปนเปื้อน เ ช่น ถุงบรรจุ

สาร เคมี  เศษผ้ า เปื้ อนน  ามัน  
เป็นต้น 

- ละอองน  ามัน (Oil mist) 
- น  ามันเสื่อมสภาพ เกิดจากการ

เปลี่ยนถ่ายน  ามันหล่อลื่นของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

- การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย 
  (Unsafe act) 
- สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 
  (Unsafe condition)  

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน/ 
ช่างซ่อมบ ารุง 

 

- โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การ
ท างานของปอดลดลงและเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค หัวใจ 

- ปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดล้อม 
- ร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บจากการ

ปฏิบัติงาน 
- การท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั นตอน 

เช่น ยกของด้วยท่าท่ีผิด เป็นต้น 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.12 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ งจาก
อาคารส านักงาน/โรงอาหาร/
จากกระบวนการผลิต 

ปริมาณน  าเสียจากอาคารส านักงาน 
/โรงอาหาร/จากกระบวนการผลิต 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน อาจท าให้แหล่งน  าอุปโภค-บริโภคของ
ชุมชนในพื นที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถ
น าน  ามาใช้ประโยชน์ได้ 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะด าเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุ่มเสี่ยง ผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใชป้ระกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2.13 การจัดการของเสียหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้ว 
- ปริมาณขยะมลูฝอยจากอาคาร

ส านักงาน/โรงอาหาร 
- ของเสียจากกระบวนการผลติ 
 

- พนักงานท่ีปฏิบัติงาน - คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุร าคาญจากกลิ่น
รบกวน ปัญหาขยะตกค้าง 

- การเพิ่มภาระของหน่วยงานท้องถิ่นใน
การจัดเก็บขยะ/การก าจัด 

- ริมาณของเสียที่เพิ่มขึ นสู่สิ่งแวดลอ้ม 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2.14 อุบัติ เหตุจากกระบวนการ
ผลิต หรือความเสี่ยงที่เกิด
จากกระบวนการผลิต หรือ
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ น (สารเคมี
รั่วไหล และอัคคีภัย) 

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

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน อันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิต 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบตัิเหต ุ
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.15 การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ/

ความปลอดภัยในโรงงาน/ 
การเข้าถึงบริการทางด้าน
การแพทย์ 

ความเพียงพอของระบบบริการ
สาธารณสุข 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงาน การได้รับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย 
หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตอาจ 
มีเพิ่มมากขึ น เนื่องจากความไม่เพียงพอ
ของบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้การ 
รับบริการเกิดความล่าช้า รวมถึงความ
เพียงพอของสวัสดิการด้านสุขภาพต่อ
คนงานก่อสร้าง 

- ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื นที่  
- ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด, 2562
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