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ค าชี้แจง 

 เอกสารการประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการ
จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด จัดท้าขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษารายละเอียดการด้าเนินงานของโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การทบทวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 
ตันอ้อย/วัน) ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด โดยบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด และบริษัท ไอเอสอีท ี
(ประเทศไทย) จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเดิม) ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับหลัก ให้ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2562 อ้างถึงหนังสือบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ที่ VA OG 005/19 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ 
ผลการพิจารณารายงานฯ โดยคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่    
5 กุมภาพันธ์ 2563 อ้างถึงหนังสือ ที่ ทส 1010.3/2074 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล
ทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) โดยให้แก้ไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่
คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ก้าหนด 

 อย่างไรก็ตามบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่ได้ขอ
อนุญาตแก้ไข เพ่ิมเติม หรือจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ ตามแนวทาง รายละเอียด 
ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ก้าหนดภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้ รับแจ้งผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ช้านาญการ โดยให้ถือว่าบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ไม่ประสงค์จะเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานฯ แต่ไม่ตัดสิทธิการ
เสนอรายงานฯ กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่ ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 ทั้งนี้ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด จึงได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด     
(บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต
น้้าตาลฉบับใหม่ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการฯ ก้าหนด และเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามข้ันตอนต่อไป 

 ส้าหรับโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ประกอบกิจการผลิตน้้าตาล โดยในการจัดท้ารายงานฯ ในครั้งนี้ โครงการได้ท้าการทบทวนรายละเอียด
โครงการ ระยะเวลาด้าเนินการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโครงการ โดยมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างโรงงาน 
ผลิตน้้าตาลโดยมีก้าลังการผลิต 20,000 ตันอ้อย/วัน ส้าหรับการผลิตน้้าตาลทรายของโครงการจะด้าเนินการ
ผลิตในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูหีบอ้อย” มีระยะเวลาการด้าเนินการหีบอ้อยเพ่ือ
ผลิตน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว (White sugar) และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  (Refined sugar) 
โดยรวมแต่ละปีประมาณ 120 วัน (โดยจ้านวนวันเปิด-ปิดหีบขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายเป็นผู้ก้าหนด) ที่ก้าลังการผลิตตามที่ได้รับหนังสือรับรองตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลที่ก้าลังการผลิต 20,000 
ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ที่อก 0604/1624 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 
ส้าหรับช่วงละลายน้้าตาลเพ่ือผลิตน้้าตาลทรายขาว (White sugar) และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined 
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sugar) หรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูละลายน้้าตาล” จะด้าเนินการผลิตในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม ประมาณ 
150 วัน ส้าหรับช่วงที่ไม่มีการผลิตน้้าตาลทรายหรือที่เรียกว่า “ช่วงฤดูปิดหีบ” ซึ่งช่วงฤดูปิดหีบโครงการ 
จะท้าความสะอาดพร้อมทั้งซ่อมบ้ารุง รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานใน
ฤดูหีบปีต่อไป นอกจากนี้ ในพ้ืนที่เดียวกันมีพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ซ่ึงอยู่ในขั้นตอน
การศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากใน
กระบวนการผลิตน้้าตาลก่อให้เกิดชานอ้อยที่เป็นวัสดุเหลือใช้ประกอบกับในกระบวนการผลิตมีความต้องการ
ใช้ไอน้้าและไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวล จะผลิตไอน้้าและไฟฟ้าโดยใช้ชานอ้อยที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก 
การผลิตน้้าตาลทรายมาผลิตไอน้้าและไฟฟ้าเพ่ือใช้โรงงานน้้าตาลในช่วงฤดูหีบเป็นหลัก โดยระยะเวลาการ
ด้าเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะสอดคล้องกับโรงงานน้้าตาล 

 นอกจากนี้ เนื่องจากด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา (การจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ได้ด้าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี ดังนั้นเพ่ือให้
การศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตามแนวทางการจัดท้ารายงานฯ ประเภทเดียวกัน
กับโครงการ รวมทั้งเพ่ือให้มาตรการฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันโดยรอบ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด จึงจัดท้าเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า ในการ
จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล เพ่ือให้ หน่วยงาน ชุมชน  
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา และรับทราบรายละเอียดการด้าเนินงานที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม  
ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ (สผ.) ก้าหนดดังรายละเอียด 
ที่กล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1) เพ่ือน้าเสนอความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา 
และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2)  โครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เคยน้าเสนอ/ให้ข้อมูลกับชุมชน 

 3)  โครงการมีการปรับเปลี่ยนบริษัทผู้ออกแบบรวมทั้งเทคโนโลยีในการด้าเนินการผลิต 

 4)  เพ่ือรวบรวมและส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วน 
ได้เสียต่อการด้าเนินโครงการ 

 5)  การด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา (การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2) ได้ด้าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ดังนั้นเพ่ือให้การศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวทางการจัดท้ารายงานฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปมีความทันสมัยยิ่งขึ้น 
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3) 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า 

ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตน้ าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ ากัด 

 

 

1. บทน า 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจทางการเกษตร โดยในปี 
พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง และอ้อย ในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทน จากสินค้า
เกษตร ดังนั้นบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด มีนโยบายในการขยายธุรกิจการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาล
ทราย โดยมีแผนที่จะจัดตั้งใหม่โรงงานน้้าตาลแห่งใหม่ที่ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
ซ่ึงได้รับหนังสือรับรองตั้งโรงงานผลิตน้้าตาล มีก้าลังการผลิต 20,000 ตันอ้อยต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทราย (สอน.) โดยมีความเป็นมาของโครงการดังนี้ 

1) ปี พ.ศ. 2561 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) 
จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ
โรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) เพ่ือเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามข้ันตอน 

2) ปี พ.ศ. 2562 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ได้รับหนังสือรับรองตั้งโรงงานผลิตน้้าตาล 
 มีก้าลังการผลิต 20,000 ตันอ้อยต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (สอน.) ตามหนังสือที่  
อก 0604/211 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 ทั้งนี้ หนังสือรับรองการตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลฉบับดังกล่าวมิได้
หมายความว่าโครงการจะสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้โดยทันที แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ก่อนและได้รับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะสามารถด้าเนินการได้ 

3) ปี พ.ศ. 2562 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด 
(บริษัทที่ปรึกษา) ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย 
(20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับหลัก ให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 อ้างถึงหนังสือบริษัท วิวรรธน์
การเกษตร จ้ากัด ที่ VA OG 005/19 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

4) ปี พ.ศ. 2563 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน 
ผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับหลัก โดยคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อ้างถึงหนังสือ ที่ ทส 1010.3/2074 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) โดยให้แก้ไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น 
หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ก้าหนด  
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5) ปี พ.ศ. 2563 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด 
(บริษัทที่ปรึกษา) ได้ทบทวนประเด็นการพิจารณารายงานฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ซึ่งมีมติ 
ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัท วิวรรธน์
การเกษตร จ้ากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด ไม่ได้ขออนุญาตแก้ไข เพ่ิมเติม หรือจัดท้า
รายงานฯ ใหม่ ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ก้าหนดภายใน 
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช้านาญการ โดยให้ถือว่าบริษัท วิวรรธน์
การเกษตร จ้ากดั ไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ถือว่าจบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ แต่ไม่ตัดสิทธิการเสนอรายงาน ฯ กลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่ ตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

6) ปี พ.ศ. 2564 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล 
ฉบับใหม่ เพ่ือให้การศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตามแนวทางการจัดท้ารายงานฯ 
ประเภทเดียวกันกับโครงการเพ่ือให้มาตรการ ฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
โดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพ่ือปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อ
ที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ก้าหนด และเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามข้ันตอนต่อไป  

7) ปี พ.ศ. 2564 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ประสานกับส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย (สอน.) ในการรายงานความคืบหน้าการด้าเนินการตามแผนการขอตั้งโรงงานผลิตน้้าตาล โดยได้
ขอยกเลิกหนังสือรับรองการขอตั้งโรงงานน้้าตาลฉบับเดิม อ้างถึงหนังสือ เรื่อง ขอยกเลิกการรับรองการขอตั้ง
โรงงานน้้าตาล ของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยส้านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาลทราย แจ้งผลการพิจารณาค้าขอรับหนังสือฉบับใหม่ อ้างถึงหนังสือ อก 0604/1604 ลงวันที่ 
2 กันยายน 2564 และหนังสือที่อก 0604/1624 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยรับรองว่า บริษัท วิวรรธน์
การเกษตร จ้ากัด ได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้้าตาลใน  
ทุกที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ครบถ้วนทุกประการ 

จากข้อก้าหนดดังกล่าวข้างต้นโครงการต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการด้าเนินการ  
ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้ก้าหนดให้การด้าเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้้าตาล  
ทุกขนาด (การท้าน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ต้องจัดท้ารายงานการ  
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเ พ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการ 
ขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ พิจารณาโดยบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-3- 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการด้าเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ 

2) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้าน
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจ้าแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการด้าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ 

3) เพ่ือน้าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและ
รอบด้านมากที่สุด 

4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการที่มีต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน 

5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและด้าเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 

1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด้าเนินการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมประกอบ
กิจการเกี่ยวกับน้้าตาล กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (กันยายน 2563) 

3) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงานโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2562) 

4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ของส้านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เมษายน 2556) 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศส้าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-4- 

6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียงส้าหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้้าเสีย ส้าหรับ
คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส้าหรับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ตั้งโครงการ 

2.1.1   ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบ 

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ตั้งอยู่ที่ต้าบลจุมพล 
อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่โครงการประมาณ 689.54 ไร่ โดยโรงงานผลิตน้้าตาลทรายมีพ้ืนที่
อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 606.26 ไร่ และพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 83.28 ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่
โครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1 มีรายละเอียดดังนี้  

ทิศเหนือ  จรดทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงชนบทหมายเลข นค. 3040)  และถัดไป
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม (ปลูกยางพารา) และพ้ืนที่รกร้างรอการใช้ประโยชน์ 

ทิศใต้  จรดทางสาธารณประโยชน์ (ทางหลวงชนบทหมายเลข นค. 3170) และพ้ืนที่
เกษตรกรรม (ปลูกยางพารา)  

ทิศตะวันตก จรดพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกยางพารา)  

ทิศตะวันออก จรดพื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกยางพารา) และพ้ืนทีห่มู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก 

2.1.2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 เนื่องจากในพ้ืนที่โครงการมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีบางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลด้วย ดังนั้น ในการจัดวางผังอาคารส้าหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งอาคารส้านักงานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยลักษณะการออกแบบเพ่ือจัดวางผังอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์ค้านึง 
ถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย หลักเกณฑ์ตามการควบคุมของกฎหมายอาคารกับ  
สภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เป็นส้าคัญ โดยเฉพาะเครื่องจักรหลักที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงทั้งในส่วน
กิจกรรมการผลิตน้้าตาล เช่น เครื่องคัดแยกและตัดอ้อย (Cane cutter) เครื่องหีบอ้อย (Crushing mill)  
ได้ออกแบบให้ติดตั้งไว้ภายในตัวอาคาร เป็นต้น ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการแสดงดังรูปที่ 
2.1.2-1 ส้าหรับสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการแสดงดังตารางที่ 2.1.2-1 โดยพ้ืนที่รวมทั้งหมด
ประมาณ 689.54 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพ้ืนที่ของโรงงานผลิตน้้าตาลประมาณ 606.26 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 83.28 ไร่ 
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รูปที ่2.1.1-1 รูปที่ตั้งโครงการและขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 2.1.2-1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ขนาดพ้ืนที ่

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่โรงงานผลิตน้ าตาล    
1. ส้านักงาน/ห้องพยาบาล/โรงอาหาร    

 1.1 ส้านักงาน 408 0.26 0.04 
 1.2 ห้องพยาบาลและโรงอาหาร 1/ 495 0.31 0.05 
 1.3 ป้อมยาม 60 0.04 0.01 

2. อาคารวิศวกรรม, ควบคุมคุณภาพ 288 0.18 0.03 
3. ห้องน้้าพนักงาน/ห้องน้้าชาวไร่ 420 0.26 0.04 
4. ลานจอดรถอ้อย    

4.1 ลานจอดรถอ้อย ลานที่ 1 31,500 19.69 3.25 
4.2 ลานจอดรถอ้อย ลานที่ 2 23,500 14.69 2.42 

5. พื้นที่อาคารส่วนการผลิต    
 5.1 ส่วนการผลิต ลูกหีบ 5,751 3.59 0.59 
 5.2 ส่วนการผลิต หม้อต้ม 2,672 1.67 0.28 
 5.3 ส่วนการผลิต หม้อเคี่ยว 2,873 1.80 0.30 
 5.4 ส่วนการผลิต น้้าตาลรีไฟน์ 4,158 2.60 0.43 

6. อาคารปูนขาว 264 0.16 0.03 
7. อาคารพัสดุและพื้นที่เก็บสารเคมี 864 0.54 0.09 
8. อาคารซ่อมบ้ารุงและยานยนต์ 864 0.54 0.09 
9. หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 1,660 1.04 0.17 
10. อาคารชั่งรถอ้อยและรถผลิตภัณฑ์ 1,134 0.71 0.12 
11. พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ (น้้าตาลทรายดิบ)    

11.1 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 1 1,838 1.15 0.19 
11.2 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 2 1,838 1.15 0.19 
11.3 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 3 1,838 1.15 0.19 
11.4 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 4 1,838 1.15 0.19 
11.5 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 5 1,838 1.15 0.19 
11.6 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 6 1,838 1.15 0.19 
11.7 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 7 1,838 1.15 0.19 
11.8 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 8 1,838 1.15 0.19 
11.9 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 9 1,838 1.15 0.19 
11.10 อาคารเก็บน้้าตาลทรายดิบ 10 1,838 1.15 0.19 

12. ห้องบรรจุน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 960 0.60 0.10 
13. พื้นที่เกบ็ผลิตภัณฑ์ (น้้าตาลทรายขาว/น้้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ)    

13.1 อาคารเก็บน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1 1,944 1.21 0.20 
13.2 อาคารเก็บน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 2 1,944 1.21 0.20 
13.3 อาคารเก็บน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 3 1,944 1.21 0.20 

14. อาคารจัดเก็บภาชนะบรรจุ 828 0.52 0.09 
15. พื้นที่ถังเก็บกากน้้าตาล 14,234 8.90 1.47 
16. จุดจ่ายกากน้้าตาล 230 0.14 0.02 
17. อาคารจัดเก็บของเสีย 456 0.28 0.05 
18. โรงซ่อมบ้ารุงยานยนต์ 768 0.48 0.08 
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ตารางท่ี 2.1.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ขนาดพ้ืนที ่

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่โรงงานผลิตน้ าตาล (ต่อ)    
19. ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 17,000 10.63 1.75 
20. อาคารชั่งรถกากหม้อกรอง 504 0.31 0.05 
21. โรงผลิตสารปรับปรุงดิน  2,000 1.25 0.20 
22. บ่อตกตะกอนกองกากหม้อกรอง 250 0.16 0.03 
23. บ่อเก็บน้้าร้อน 13,000 8.13 1.34 
24. บ่อหน่วงน้้าฝน 7,500 4.69 0.77 
25. บ่อรับน้้าฝนปนเปื้อน 850 0.53 0.09 
26. ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 71,171 44.48 7.33 
27. บ่อน้้าดับเพลิง 1,728 1.08 0.17 
28. อาคารสูบน้้าดิบ 48 0.03 0.01 
29. บ่อเก็บน้้าดิบ 1 160,180 100.11 16.51 
30. บ่อเก็บน้้าดิบ 2 36,838 23.02 3.80 
31. อาคารส้านักงานฝ่ายไร่ 408 0.25 0.04 
32. อาคารพัฒนาไร่ 960 0.60 0.10 
33. โรงจอดรถทางการเกษตร 960 0.60 0.10 
34. โกดังอ้อย 960 0.60 0.10 
35. แปลงอ้อยสาธิต 257,201 160.75 26.51 
36. พื้นที่สีเขียว  115,415 72.13 11.90 
37. พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ ถนน จุดรวมพล และอื่นๆ 164,446 102.78 16.95 

รวมพ้ืนที่โรงงานผลิตน้ าตาล 970,018 606.26 100.00 
พ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล     
1. อาคารหม้อไอน้้า (จ้านวน 3 อาคาร) 2,550 1.59 1.92 

1.1 อาคารหม้อไอน้้า ชุดที่ 1 850 0.53 0.64 
1.2 อาคารหม้อไอน้้า ชุดที่ 2 850 0.53 0.64 
1.3 อาคารหม้อไอน้้า ชุดที่ 3 850 0.53 0.64 

2. ไซโลเก็บเถ้า 66 0.04 0.05 
3. อาคารเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าและอาคารส้านักงาน 1,944 1.22 1.46 
4. ห้องน้้าพนักงาน 105 0.06 0.08 
5. พื้นที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย 238 0.15 0.18 
6. หอหล่อเย็นส้าหรับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า 765 0.48 0.57 
7. อาคารเก็บเชื้อเพลงชานอ้อย 1,755 1.10 1.32 
8. พ้ืนท่ีลานกองเชื้อเพลิงชานอ้อย 56,000 35.00 42.02 
9. บ่อรับน้้าฝนปนเปื้อนจากลานกองเชื้อเพลิงชานอ้อย 1,300 0.81 0.98 
10. พื้นที่ระบบผลิตน้้า1/ 2,376 1.49 1.78 
11. ปั๊มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 240 0.15 0.18 
12. บ่อพักน้้าท้ิง 700 0.44 0.53 
13. ลานกองเถ้า 2,900 1.81 2.18 
14. บ่อตกตะกอนเถ้า 204 0.13 0.15 
15. อาคารเก็บกากของเสีย 456 0.29 0.34 
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ตารางท่ี 2.1.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่
ขนาดพ้ืนที ่

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
พ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ต่อ)    
16. บ่อพักน้้าฝนปนเปื้อนจากลานกองเถ้า 1,000 0.63 0.75 
17. บ่อ Inspection pit Hugh TDS น้้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้้า 25 0.01 0.02 
18. บ่อ Inspection pit High BOD น้้าเสียจากลานกองชานอ้อย 25 0.01 0.02 
19. บ่อพักน้้าท้ิงฉุกเฉิน 700 0.44 0.53 
20. พื้นที่สีเขียว 20,590 12.87 15.45 
21. ถนน 3,673 2.29 2.75 
22. พื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ และอื่นๆ 35,640 22.27 26.74 

รวมพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล  133,252 83.28 100.00 
รวมท้ังหมด 1,103,270 689.54 - 

หมายเหตุ :  1/ พื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับโรงไฟฟ้า 
ที่มา :  บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร จ้ากัด, 2565  
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        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  
 

-10- 

2.1.3 ความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการตรวจสอบประเภท ชนิด และจ้าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 พบว่า โครงการตั้งอยู่บนพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
หมายเลข ก. 4-3 ก้าหนดไว้เป็นเขตสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มิได้ห้ามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานประเภท 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้้าตาล ซึ่งท้าจากอ้อยบีช หญ้าหวาน หรือพืช
อ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ประเภทกิจการของโครงการเป็นโรงงานประเภท 11 
(3) การท้าน้้าตาลทรายดิบหรือน้้าตาลทรายขาว และ 11 (4) การท้าน้้าตาลทรายดิบ หรือน้้าตาลทรายขาว 
ให้บริสุทธิ์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภท ชนิด และจ้าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดต่อข้อก้าหนด
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 

2.2 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

1) วัตถุดิบ อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการในการผลิตน้้าตาล ซึ่งโครงการมีก้าลังการผลิตสูงสุด 
20,000 ตันอ้อย/วัน (ด้าเนินการผลิตน้้าตาล แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีระยะเวลาการ
ด้าเนินการหีบอ้อยประมาณ 120 วัน ช่วงละลายน้้าตาล มีระยะเวลาประมาณ 150 วัน และช่วงปิดหีบ (ซ่อม
บ้ารุงเครื่องจักร) มีระยะเวลาประมาณ 95 วัน) ซ่ึงโครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วนใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
สกลนคร นอกจากนี้ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ปลูกยางพารา พ้ืนที่ปลูกข้าวหรือพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ที่ท้า
การเกษตรโดยรอบ โครงการจึงได้ท้าการศึกษาพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราและข้าวซ้อนทับกับเขต
ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการภายในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ พบว่า มีพ้ืนที่รวมประมาณ 
5,063,154 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ 3,164,444 ไร่ (ร้อยละ 62.50) และพ้ืนที่ของประเทศลาว
ประมาณ 1,898,710 ไร่ (ร้อยละ 37.50) แต่เนื่องจากพ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ของ
ประเทศลาว โครงการจึงได้ก้าหนดพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย (จังหวัด
หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร) โดยเป็นพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยใน
รัศมี 50 กิโลเมตร ประมาณ 1,516,231 ไร่ และพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยนอกรัศมี 50 กิโลเมตร 
ประมาณ 29,213 ไร่ ดังนั้น โครงการมีพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 1,545,444 ไร่ แสดงดังรูปที่ 
2.2-1 และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าว และยางพารา มีประมาณ 306,684 ไร่ (ร้อยละ 
19.84) ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยทับซ้อนอยู่ประมาณ 297,449 ไร่      
(ร้อยละ 19.25) แสดงดังรูปที่ 2.2-2 โดยโครงการมีนโยบายไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าวและยางพาราสูงสุด ถ้าหากตัดพ้ืนที่ทับซ้อนออกไป จะมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อย 
ประมาณ 288,625 ไร่ (ร้อยละ 18.68) แสดงดังรูปที่ 2.2-3 อย่างไรก็ตาม โครงการมีอ้อยเข้าหีบสูงสุด 
19,996 ตัน/วัน (ก้าลังการผลิต 20,000 ตันอ้อย/วัน) ระยะเวลาการหีบอ้อย 120 วัน ต้องการปริมาณอ้อย
ทั้งสิ้นประมาณ 2,399,553 ตัน ซึ่งการส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ได้ในปริมาณดังกล่าวต้องใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 
200,000 ไร่ แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 และตารางท่ี 2.2-2 

2) สารเคมี รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในโครงการ ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระบบเสริมการผลิต
หรือระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น กระบวนการผลิตน้้าตาล และระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมี แสดงดัง
ตารางท่ี 2.2-3 
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3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ น้้าตาลทรายดิบ  
(Raw Sugar) น้้าตาลทรายขาว (White sugar) และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined sugar) ซึ่งผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้จะถูกล้าเลียงไปจัดเก็บไว้ในพ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑ์ก่อนส่งไปจ้าหน่ายต่อไป ส้าหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่
เกิดจากกระบวนการผลิตน้้าตาล ได้แก่ กากน้้าตาล (molasses) ชานอ้อย (bagasse) และกากตะกอนหม้อ
กรอง (filter cake) โดยรายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของ
วัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ อ้างถึงตารางท่ี 2.2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกอ้อย 

ล าดับ รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนที ่ 

(ไร่) 
ร้อยละ 

1. พื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร รอบที่ตั้งโครงการ 
  1.1 พื้นที่ภายในประเทศ  3,164,444 62.50 

 
  - พื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อย 1,516,231 29.95 

 
  - พื้นที่ไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อย 1,648,213 32.55 

1.2 พื้นที่ประเทศลาว 1,898,710 37.50 
รวมพ้ืนที่รัศม ี50 กโิลเมตร รอบที่ต้ังโครงการ 5,063,154 100.00 

2. พื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 
  2.1 พื้นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยในรัศมี 50 กิโลเมตร 1,516,231 98.11 

2.2 พื้นที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยนอกรัศมี 50 กิโลเมตร 29,213 1.89 
รวมพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 1,545,444 100.00 

3. พื้นที่เหมาะสมการปลูกอ้อยของโครงการ (ในพื้นที่การส่งเสริมของโครงการ) 
  3.1 พื้นที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกอ้อย (S1) 97,913 6.343/ 

3.2 พื้นที่เหมาะสมปานกลางในการปลูกอ้อย (S2) 199,763 12.923/ 
3.3 พื้นที่เหมาะสมน้อยในการปลูกอ้อย (S3) 288,398 18.663/ 

รวม 586,074 37.923/ 
4. พื้นที่เหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าว (S2) 2/ (เพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร) 531,606 34.403/ 
5. พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวและยางพาราสูงสุด (S1)   
5.1 พื้นที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าว (S1) 250,347 16.203/ 
5.2 พื้นที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกยางพารา (S1) 56,337 3.643/ 

รวม 306,684 19.843/ 
6. พื้นที่เหมาะสมสูงสดุในการปลูกข้าว และยางพารา (S1) ที่ซ้อนทับกับพื้นที่การส่งเสรมิ

การปลูกอ้อย  
297,449 19.253/ 

7. พื้นทีค่งเหลือท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 288,625 18.683/ 
8. โครงการต้องใช้พื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อย 200,000 12.943/ 

หมายเหตุ :   1/ พื้นที่เหมาะสมสูงสุดในการปลูกขา้ว และยางพาราหักลบกับพื้นที่เหมาะสมการปลูกอ้อยของโครงการ  
(ในพื้นที่การส่งเสริมของโครงการ) 

 2/ พื้นที่เหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าวเพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร โดยการเปลี่ยนแปลงนาข้าวมาเป็นไร่อ้อยนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจของเกษตรกรแต่ละรายว่ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือ
การเพาะปลูกอ้อยหรือไม่ 

 3/ การค้านวณร้อยละจากขนาดพื้นที่เทียบกับพื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการทั้งหมด  
ที่มา :  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  
 

-12- 

ตารางท่ี 2.2-2 แสดงรายละเอียดพื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 

เขต
ส่งเสริม 

ที่ต้ังเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
พ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อย (ไร่) 

เส้นทางขนส่งอ้อย พ.ศ.  
2564/65 

พ.ศ.  
2565/66 

พ.ศ.  
2566/67 

พ.ศ.  
2567/68 

พ.ศ.  
2568/69 

1 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย - 500 2,000 3,025 4,500 ทางหลวงหมายเลข 212 และ นค.3043 
2 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 300 1,500 3,000 9,500 11,000 ทางหลวงหมายเลข 212 และ นค.3043 
3 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 300 2,000 3,500 12,000 12,500 ทางหลวงหมายเลข นค.3043 
4 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 100 500 2,100 8,600 12,000 ทางหลวงหมายเลข 212 นค.3043 นค 2026 และนค. 3009 
5 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 100 500 2,000 8,850 11,800 ทางหลวงหมายเลข 212 นค.3043 และนค. 3012 
6 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 200 1,000 2,500 9,000 11,800 ทางหลวงหมายเลข 212 นค.3043 นค 2026 และนค. 3009 
7 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 100 100 2,000 7,155 11,800 ทางหลวงหมายเลข 212 นค.3043 และนค. 3009 
8 ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธาน ี - - 1,000 8,900 11,800 ทางหลวงหมายเลข 212 2329 นค.3043 และนค. 3012 
9 ต.สรา้งคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี - - 1,000 8,970 11,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2329 นค.3043 นค. 3012 และอด. 4002 
10 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.บึงกาฬ - - 1,000 6,115 11,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 และนค. 3043  
11 ต.เฝ้าไร ่อ.เฝ้าไร่ จ.บึงกาฬ - - 1,000 6,000 11,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 และนค.3043  
12 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - - 1,000 9,000 11,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 นค.3043 และนค. 4022 
13 ต.โซ ่อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ - - 1,000 8,550 11,500 ทางหลวงหมายเลข 212  2667 นค.3043 และนค. 4022 
14 ต.ค้าแก้ว อ.โซ่พิสยั จ.บึงกาฬ - - 1,000 8,185 11,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 นค.3043 และนค. 4022 
15 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร - - 700 14,500 14,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 2030 2092 และนค.3043 
16 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร - - 800 13,035 13,500 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 2030 2092 2087 2096 และนค.3043  
17 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร - - 500 15,800 15,800 ทางหลวงหมายเลข 212 2267 นค.3043 นค. 4022 และสน.4020 

รวม 1,100 6,100 26,100 157,185 200,000 -  
ที่มา : บริษัท ววิรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565 
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รูปที่ 2.2-1 ผังแสดงพ้ืนทีเ่ขตส่งเสริมอ้อยของโครงการ 
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รูปที่ 2.2-2 ผังแสดงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวและยางพาราสูงสุด (S1) 
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รูปที่ 2.2-3 ผังแสดงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกอ้อย และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวปานกลางเพ่ือเป็นทางเลือกของเกษตรกร 

 
 
 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  
 

-16- 

ตารางท่ี 2.2-3 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

1.  วัตถุดิบ      
  1.1 อ้อย - เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าตาลทรายดิบ น้้าตาล

ทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
20,000  
ตัน/วัน 

- รถบรรทุกจอดรถในพื้นท่ีโครงการที่จัดเตรียมไว้ประมาณ 
34.37 ไร่ เพื่อรอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิต  

รถบรรทุก 3,018 เที่ยว/วัน 

2.  สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต      
2.1 แคลเซียมออกไซด์  

(Calcium oxide : CaO) 
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้้าอ้อยใน

ขั้นตอนการท้าน้้าอ้อยใส เพื่อการผลิตน้้าตาล
ทราย และปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ในน้้าเช่ือมเพื่อการผลิตน้้าตาลทรายขาวและ
น้้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 

17.2 
ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมี และเก็บในไซโลเก็บปูนขาว 
ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 ชุด บริเวณอาคาร
ปูนขาว 

รถบรรทุก 2 เที่ยว/วัน 

2.2 น้้ายาพักใส  
     (Anionic Polyacrylamide) 

- เป็นสารช่วยรวมตะกอนในขั้นตอนการท้าใส
น้้าอ้อย 

0.06  
ตัน/วัน 

 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุง ขนาด 25 กิโลกรัม  ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี  ขนาด 4 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/เดือน 

2.3 น้้ายาป้องกันตะกรัน  
    (Anti-Scale) 
    (Polycarboxylic acid) 

- ป้องกันการเกิดตะกรันภายในหม้อต้มและ
ช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับการล้าง 

120 
 ลิตร/วัน 

- ขนส่ งบรรจุภัณ ฑ์ที่ เป็ นถั ง  ขนาด 200 ลิตร ด้ วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 8 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

2 เที่ยว/เดือน 

2.4 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์  
(Sodium hydroxide 50% : 
NaOH) 

- ใช้ส้าหรับล้างเครื่องจักร และปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 

60 
ตัน/ปี 

 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกสารเคมี และถ่ายเก็บพักภายในถัง
ขนาด 20,000 ลิตร จ้านวน 2 ถัง บริเวณอาคารหม้อต้ม 
โดยออกแบบให้มีคันคอนกรีต (bund) ที่สามารถรองรับ
กรณีสารเคมีหกรั่วไหลได้ 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/เดือน 

2.5 โซเดยีมไฮดรอกไซด์เกล็ด 
(Sodium hydroxide 98% : 
NaOH) 

- ใช้ส้าหรับล้างเครื่องจักร และปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 

12 
ตัน/ปี 

 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุง ขนาด 25 กิโลกรัม  ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 12 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/เดือน 

2.6 เอทานอล 
     (Ethyl Alcohol : C2H6O) 

- ช่วยให้เชื้อฝุ่นน้้าตาลคงสภาพก่อนใช้งาน 0.41  
ตัน/วัน 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถัง ขนาด 25 ลิตร ด้วยรถบรรทุก 
และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 12 ตารางเมตร 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/เดือน 
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ตารางท่ี 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

2.7 สารช่วยกรอง  
     Precoat (Fiter Press) 

 (Flux-Calcined  
 Diatomaceous Earth) 

- สารที่ช่วยกรองในกระบวนการผลิตน้้าตาล
ทรายขาว/น้้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

4 
 กก./วัน 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุง ขนาด 50 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 3 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/เดือน 

2.8 สารช่วยกรอง  
     Precoat (Micro Fiter) 

 (Flux-Calcined  
 Diatomaceous Earth) 

- สารที่ช่วยกรองในกระบวนการผลิตน้้าตาล
ทรายขาว/น้้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 

1 
 กก./วัน 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถุง ขนาด 50 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 3 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/เดือน 

2.9 สารลดค่าสีในน้้าเชื่อม (HPD) 
  (Poly Dimethyl-  
  dioctadecyl ammonium  
  chloride : C38H80ClN) 

- ใช้ในการลดค่าสีน้้าเช่ือมในกระบวน การ
ลดค่าสี 

0.45  
ตัน/วัน 

 

- ขนส่ งบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นถั ง ขนาด 200 ลิตร ด้ วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่ เก็บสารเคมี  ขนาด 
17.28 ตารางเมตร 

รถบรรทุก  4 เที่ยว/เดือน 

2.10 สารลดค่าสีในน้้าเชื่อม (HPA) 
  (Wood carbon-based  
  adsorbent : C) 

- ใช้ในการลดค่าสีน้้าเช่ือมในกระบวน การ
ลดค่าสี 

0.45  
ตัน/วัน 

 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระสอบ ขนาด 50 กิโลกรัม  
ด้วยรถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 
17.28 ตารางเมตร 

รถบรรทุก  4 เที่ยว/เดือน 

2.11 กรดฟอสฟอริก 
       (Phosphoric acid) 

- ใช้ส้าหรับล้างเครื่องจักร และปรับค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 

100 
กก./ปี 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถัง ขนาด 25 ลิตร ด้วยรถบรรทุก 
และเก็บภายในพื้นที่เกบ็สารเคมี ขนาด 3 ตารางเมตร 

รถบรรทุก  2 เที่ยว/ปี 

3. ผลิตภัณฑ์ 1/      
ช่วงหีบอ้อย      

3.1 น้้าตาลทรายดิบ  
     (Raw Sugar) 

- จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ และส่วน
หนึ่งเก็บไว้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้ าตาล
ทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 

1,350 
 ตัน/วัน 

- เก็บพักไว้ในอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ เพื่อรอ
น้าไปเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ และบางส่วนน้าไปจ้าหน่าย  

สายพาน
ล้าเลียง/
รถบรรทุก 

8 เที่ยว/วัน 
 

3.2 น้้าตาลทรายขาว  
     (White Sugar) 

- จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ 330 
 ตัน/วัน 

- เก็บพักไว้ในอาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์  เพื่อรอน้าไป
จ้าหน่าย 

รถบรรทุก 44 เที่ยว/วัน 
 

3.3 น้้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  
     (Refine Sugar) 

- จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ 670 
ตัน/วัน 

- เก็บพักไว้ในอาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์  เพื่อรอน้าไป
จ้าหน่าย 

รถบรรทุก 90 เที่ยว/วัน 
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ตารางท่ี 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

ช่วงละลายน้ าตาล      
3.4 น้้าตาลทรายขาว  
     (White Sugar) 

- จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ 330 
 ตัน/วัน 

- เก็บพักไว้ในอาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์  เพื่อรอน้าไป
จ้าหน่าย 

รถบรรทุก 44 เที่ยว/วัน 
 

3.5 น้้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  
     (Refine Sugar) 

- จ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการ 670 
ตัน/วัน 

- เก็บพักไว้ในอาคารจัดเก็บผลิตภัณฑ์  เพื่อรอน้าไป
จ้าหน่าย 

รถบรรทุก 90 เที่ยว/วัน 

4. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฎิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว     
4.1 กากน้้าตาล (Molasses) - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น้าไปจ้าหน่าย

ต่อไป 
856  

ตัน/วัน 
- น้าไปพักท่ีถังเก็บกากน้้าตาล ก่อนน้าไปจ้าหน่าย รถบรรทุก 110 เที่ยว/วัน 

 
4.2 ชานอ้อย (Bagasses) - เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่น้าไปเป็นเช้ือเพลิง 

ส้าหรับหม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
5,580  
ตัน/วัน 

- น้าไปกองพักที่ลานกองชานอ้อย ก่อนทยอยน้าไปเป็น
เชื้อเพลิงส้าหรับหม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

สายพาน
ล้าเลียง 

- 

4.3 กากตะกอนหม้อกรอง  
(Filter Cake)  

- เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่แจกจ่ายและ
จ้าหน่ายให้เกษตรกร 

616 
ตัน/วัน 

- น้าไปกองพักที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง ก่อน
แจกจ่ายและจ้าหน่ายให้เกษตรกร และบางส่วนน้าไป
ผลิตสารปรับปรุงดินที่โรงผลิตสารปรับปรุงดิน 

รถบรรทุก 112 เที่ยว/วัน 
 

หมายเหตุ :   โครงการมีก้าลังการผลิตน้้าตาลทรายดิบ 1,350 ตัน/วัน ทั้งนี้โครงการสามารถน้าน้้าตาลทรายดิบไปปรับปรุงคุณภาพเพื่อผลิตน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ซ่ึงปริมาณการผลิตน้้าตาลทรายขาวและ 
                น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในขณะนั้น  โดยโครงการสามารถผลิตน้้าตาลทรายขาว 330 ตัน/วัน และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 670 ตัน/วัน 
ที่มา :  บริษัท ววิรรธน์การเกษตร จา้กดั, 2565
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2.3 การขนส่ง 

1) ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการก้าหนดแผนงานประมาณ 18 เดือน มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง/เครื่องจักรด้วยรถบรรทุกสูงสุดประมาณ 150 เที่ยว/วัน และมีการขนส่งคนงานเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลสูงสุดประมาณ 10 เที่ยว/วัน และรถโดยสารขนาดเล็ก 60 เที่ยว/วัน กิจกรรมขนส่ง
ข้างต้นจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 และ นค.3043 เป็นหลักเพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

2) ระยะด าเนินการ 

 กิจกรรมที่ท้าให้เกิดการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งวัตถุดิบ การขนส่งสารเคมี การขนส่งของเสีย  
การขนส่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงการเดินทางของพนักงาน ซึ่งการขนส่งใช้ทางหลวง
หมายเลข 212 และ นค.3043 เป็นหลัก ส้าหรับการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) มีการขนส่งโดยใช้ทางหลวง
หมายเลข 212 2267 2092 2096 2329 และ นค.3043 ตามล้าดับ เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ ส้าหรับปริมาณ
การขนส่งจากการด้าเนินโครงการแสดงดังตารางท่ี 2.3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รถขนวัตถุดิบ (อ้อย) ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการจะใช้รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุก
สิบล้อ รถลากจูงและรถพ่วง ซึ่งการด้าเนินการผลิตตามที่ได้รับอนุญาตจะมีปริมาณการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
ประมาณ 1,509 คัน/วัน (3,018 เที่ยว/วัน) โดยโครงการได้จัดให้มีลานจอดรถบรรทุกอ้อยขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 34.38 ไร่ สามารถรองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 2,000 คัน ซึ่งในการจัดระบบการขนส่งอ้อยเข้าสู่
พ้ืนที่โครงการนั้นจะเป็นการบริหารจัดการแบบระบบคิวล็อค 

(2) สารเคมี มีปริมาณการขนส่งสารเคมี (อ้างถึงตารางที่ 2.2-3) บริษัทที่ปรึกษาจะคิดค้านวณ
กิจกรรมการขนส่งสารเคมีทั้ง 11 ชนิดพร้อมกันใน 1 วัน จึงมีปริมาณเที่ยวในกรณีนี้  1 คัน/วัน ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวน 2 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง  
20 ชั่วโมง/วัน 

(3) ผลิตภัณฑ์ บริษัทที่ปรึกษาจะคิดค้านวณกิจกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 
น้้าตาลทรายดิบ (Raw sugar) น้้าตาลทรายขาว (White sugar) และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined 
sugar) พร้อมกันใน 1 วัน จึงมีปริมาณการขนส่งผลิตภัณฑ์ 71 คัน/วัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถ 
ทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวน 142 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน 

(4) ของเสียจากพนักงานและกระบวนการผลิต 2 คัน/วัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเที่ยว การเดินรถ
ทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจ้านวน 4 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน 

(5) การขนส่งกากน้ าตาล ถือเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีลักษณะ
เป็นของเหลวข้นสีน้้าตาลเข้มเกิดขึ้นประมาณ 856 ตัน/วัน (เกิดขึ้นประมาณ 102,720 ตัน/ฤดูหีบ) 
ซึ่งโครงการจะจ้าหน่ายเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานอ่ืน โดยมีการขนส่งประมาณ 110 เที่ยว/วัน และ
ก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน 
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ตารางที่ 2.3.2-1 ปริมาณการขนส่งที่เกิดจากโครงการ 

ล าดับ กิจกรรมการขนส่ง ชนิดรถขนส่ง PCEs2/ 
ระยะก่อสร้าง ระยะด าเนินการ 

คัน/วัน เท่ียว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ คัน/วัน เท่ียว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ 
1. วัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 75 150 375 32 - - - - 
2. คนงานก่อสร้าง รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 5 10 10 3 - - - - 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 30 60 90 23 - - - - 
3. วัตถุดิบ (อ้อย)  รถบรรทุก 6 ล้อ 2.1 - - - - 87 174 366 16 

รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 1,385 2,770 6,925 289 
รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 2.5 - - - - 37 74 185 8 

4. สารเคม ี รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 1 2 5 1 
5. ผลิตภณัฑ ์ รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 71 142 355 18 
6. ของเสียจากพนักงาน 

และกระบวนการผลติ 
รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - 

 
- - - 2 4 10 1 

7. กากน้้าตาล รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 55 110 275 14 
8. กากตะกอนหม้อกรอง  รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 42 84 210 11 
9. สารปรับปรุงดิน รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 14 28 98 5 
10. พนักงาน รถจักรยานยนต ์ 0.33 - - - - 422 844 279 70 
  รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 - - - - 105 210 210 53 

รวมโรงงานผลิตน้ าตาล 110 220 475 58 2,220 4,440 8,913 486 
หมายเหตุ :  1/ รถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสุดก่อสรา้ง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ของเสีย รถรับส่งพนักงานหรือคนงานก่อสร้าง แต่ละคันจะคิดจ้านวน 2 เท่ียว/คัน เนื่องจากคิดรวมทั้งเท่ียวไปและกลับ 
  2/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) ซ่ึงเป็นปัจจัยตัวคูณเพื่อแปลงหน่วยจากรถแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน คือ รถส่วนบุคคลหรือ passenger car unit (PCU) 
  3/ PCU/วัน = เที่ยว/วัน x PCEs 

  4/ ปริมาณการขนส่งวัสดุก่อสร้างกา้หนดให้มีการขนส่ง 12 ชั่วโมงต่อวัน และการขนส่งสารเคมี/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และของเสียของโครงการก้าหนดให้มกีารขนสง่ 20 ชั่วโมง/วัน สว่นรถรับส่งคนงานก่อสร้างหรือพนักงาน
ก้าหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 

ที่มา : บริษัท ววิรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565 
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(6) การขนส่งกากตะกอนหม้อกรอง เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการท้าน้้าอ้อยใส  
มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีด้า เกิดจากการน้าโคลนของน้้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification ของ 
Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่ละเอียดในรางผสมจากนั้นจะส่งเข้าหม้อกรอง เพ่ือดึงความหวาน
ออกมาเหลือกากตะกอนที่แห้งมีลักษณะคล้ายดินที่ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เกิดขึ้นประมาณ 616 ตัน/วัน 
(เกิดขึ้นประมาณ 73,920 ตัน/ฤดูหีบ) กากตะกอนหม้อกรองที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกล้าเลียงโดยสายพาน
ยางสู่รถบรรทุกที่มารอรับเพ่ือน้าไปไว้ที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) และจะมีพนักงาน
ควบคุมเพ่ือเปิดยุ้งให้กากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) ลงสู่รถบรรทุก และจะท้าการควบคุมไม่ให้กาก
ตะกอนหม้อกรองล้นหรือหกลงพ้ืน ซึ่งในจุดรับกากตะกอนหม้อกรองจะมีรถบรรทุกมาคอยรับกากตะกอน
หม้อกรองตลอดเวลา โดยกากตะกอนหม้อกรองร้อยละ 75 จะจัดส่งให้ชาวไร่น้าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 
ในไร่อ้อย ซึ่งมีการขนส่งประมาณ 84 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน และกากตะกอน
หม้อกรองร้อยละ 25 จะน้าไปแปรรูปเป็นสารปรับปรุงดิน  

(7) การขนส่งสารปรับปรุงดิน กากตะกอนหม้อกรองที่เหลือจากการแจกจ่ายให้ชาวไร่ ร้อยละ 
25 จะถูกส่งไปยังโรงผลิตสารปรับปรุงดินเพ่ือผลิตสารปรับปรุงดิน ซึ่งสารปรับปรุงดินที่ผลิตได้นั้น โครงการ
จะส่งจ้าหน่ายต่อไป โดยมีการขนส่งประมาณ 28 เที่ยว/วัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน  

(8) การเดินทางของพนักงาน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 422 คัน/วัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 
105 คัน/วัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป -ขากลับ พบว่า มีจ้านวนรถจักรยานยนต์ 844  
เที่ยว/วัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 210 เที่ยวต่อวัน และก้าหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 

2.4 กระบวนการผลิต 

  การผลิตน้้าตาลทรายของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงฤดูหีบอ้อย จะด้าเนินการผลิต
ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม มีระยะเวลาการด้าเนินการหีบอ้อยเพ่ือผลิตน้้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) 
น้้าตาลทรายขาว (White sugar) และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined sugar) โดยรวมแต่ละปีประมาณ 
120 วัน (โดยจ้านวนวันเปิดหีบ-ปิดหีบขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายเป็นผู้ก้าหนด) ที่ก้าลัง
การผลิตตามที่ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลที่ก้าลังการผลิต 20,000 ตันต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทราย (สอน.) ที่อก 0604/1624 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 2) ช่วงละลายน้้าตาล จะด้าเนินการในช่วง
เดือนเมษายน-สิงหาคม มีระยะเวลาการด้าเนินการละลายน้้าตาลเพ่ือผลิตน้้าตาลทรายขาว (White sugar)  
และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined sugar) โดยรวมแต่ละปีประมาณ 150 วัน และ 3) ช่วงปิดการผลิต/
ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร จะด้าเนินการในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน โครงการจะท้าความสะอาด
พร้อมทั้งซ่อมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในฤดูหีบอ้อยปีต่อไป 

ทั้งนี้ สามารถแบ่งกระบวนการผลิตน้้าตาล ออกเป็น 3 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการรับ
อ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย เพ่ือสกัดน้้าอ้อย 2) กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) 3) 
กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined sugar) 5) กระบวนการผลิตน้้าตาลทรายขาว (White 
sugar) และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined sugar) มีความสามารถในการป้อนอ้อยเท่ากับ 20,000 ตัน
อ้อย/วัน ส้าหรับผังขั้นตอนการผลิตน้้าตาลทราย แสดงดังรูปที่ 2.4-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 2.4-1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตน้้าตาลดิบและน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 
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2.4.1 กระบวนการรับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย 

1) การรับอ้อย อ้อยจะถูกขนส่งจากไร่อ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ โดยรถบรรทุกอ้อย และจะ
จอดรอบริเวณลานจอดรถอ้อยของโครงการ รับใบน้ารถเข้าชั่ง ซึ่งมีหมายเลขล้าดับระบุไว้พร้อมระบุชื่อ 
โควต้า ทะเบียนรถ ประเภทอ้อย หลังจากนั้นเคลื่อนรถมายังห้องชั่ง ซึ่งติดตั้งตาชั่งแบบดิจิตอลท้าให้ผลการ
ชั่งน้้าหนักเที่ยงตรงและแม่นย้าสูงสุดเพ่ือชั่งน้้าหนัก และท้าการบันทึก วัน เวลา ที่ชั่งน้้าหนักตามล้าดับในใบ
น้ารถเข้าชั่ง หลังจากนั้นรถบรรทุกอ้อยที่ผ่านการชั่งน้้าหนักแล้วจะมาจอดรอเรียกเข้าแท่นเทอ้อย (Tipper) 
ตามล้าดับ เมื่อเทอ้อยหมดแล้ว จึงชั่งน้้าหนักรถเปล่าก่อนน้ารถออกไป เพ่ือทราบน้้าหนักสุทธิของอ้อย 

2) การเตรียมอ้อย อ้อยที่เทออกจากรถบรรทุกที่แท่นเทจะไหลลงสะพานขวาง จากนั้นจะ
ถูกล้าเลียงผ่านเครื่องแยกดินทรายโดยท้าการเขย่ากองอ้อยที่ส่งผ่านไปนั้น ท้าให้ดินทรายที่ติดมาร่วงลง
ด้านล่างจากเครื่องแยกทรายอ้อยจะถูกส่งไปลงสะพานหลักที่เรียกว่า “Main Cane Carrier” ซึ่งสะพานนี้จะ
ล้าเลียงอ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ ผ่านมีดชนิดหมุน เพื่อท้าหน้าที่ทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง หลังจาก
นั้นจะล้าเลียงอ้อยผ่านแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือดูดเหล็กที่ติดมากับอ้อย เป็นการป้องกันไม่ให้เหล็กเข้าไปท้าความ
เสียหายกับเครื่องจักร และส่งผ่านอ้อยลงในเครื่องย่อยอ้อย เพ่ือท้าหน้าที่ฉีกย่อยท่อนอ้อยให้เป็นเส้นฝอย
ละเอียด หลังจากนั้นจะถูกล้าเลียงโดยสะพานล้าเสียงหลังเครื่องย่อยอ้อยก่อนเข้าสู่ลูกหีบต่อไป 

3) การหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ าอ้อย เป็นการบีบอัดอ้อยด้วยชุดลูกหีบเพ่ือสกัดน้้าอ้อยออกจาก 
กากชานอ้อยก่อนส่งน้้าอ้อยเข้าสู่ขั้นตอนการท้าน้้าอ้อยให้บริสุทธิ์ต่อไป ส้าหรับกากชานอ้อยจะถูกส่งไปเป็น
เชื้อเพลิงหม้อไอน้้าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต่อไป 

2.4.2 กระบวนการผลิตน้ าตาลทรายดิบ 

1) การท าใสน้ าอ้อย น้้าอ้อยที่ได้จากการหีบจะถูกน้ามาแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วย เช่น  
เศษดิน หิน กากชานอ้อย เป็นต้น โดยอาศัยหลักการตกตะกอนและการกรองด้วยตะแกรง ก่อนส่งน้้าอ้อยใส
ที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหยน้้าอ้อยต่อไป 

2) การต้มระเหยน้ าอ้อย การต้มน้้าอ้อยใสเพ่ือระเหยน้้าออกโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน้้าอ้อยและไอน้้าที่รับมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ  
เพ่ือท้าให้น้้าอ้อยใสเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นน้้าเชื่อม เรียกว่า “น้้าเชื่อมดิบ” ก่อนส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
น้้าตาลทรายดิบต่อไป 

3) การเคี่ยวและปั่นน้ าตาลทรายดิบ เป็นการเคี่ยวน้้าเชื่อมดิบด้วยความร้อนจนกลายเป็น
สารละลายอ่ิมตัวก่อนท้าการตกผลึก แล้วท้าการปั่นแยกผลึกน้้าตาลทรายดิบออกจากน้้าเลี้ยงผลึก 
(กากน้้าตาล) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้้าตาลทรายดิบ 

2.4.3 กระบวนการผลิตน้ าตาลทรายขาว และน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์  

  น้้าตาลทรายดิบจะถูกท้าให้ละลายจนกลายเป็นสารละลายน้้าตาลทรายดิบก่อนท้าการดูดซับ
สีด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (Carbonation Active) และท้าการกรองเพ่ือแยกสารแขวนลอยที่เจือปนออก
จากน้้าอ้อย จากนั้นจะเข้าสู่ถังดูดซับสีด้วยคาร์บอนอีกครั้ง ก่อนเคี่ยวสารละลายน้้าตาลใสที่ได้ด้วยความร้อน
จนกลายเป็นสารละลายอ่ิมตัวก่อนการตกผลึก และท้าการปั่นแยกผลึกน้้าตาลทรายขาวก่อนน้าไปอบแห้ง
และบรรจุใส่ถุงกระสอบเพ่ือรอการจ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์น้้าตาลทรายขาว และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ต่อไป 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลมีโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด้วย  ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการและการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุน
หรือเป็นระบบเสริมในการผลิต ทั้งนี้โรงงานผลิตน้้าตาลได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.5-1 และดังรูปที่ 2.5-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตารางท่ี 2.5-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
รายละเอียด การด าเนินการ 

1. โรงงานผลิตน้ าตาล 
1.1 ชานอ้อย 5,580 ตันต่อวัน โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดส่งชานอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลซ่ึงเป็น
ผู้ด้าเนินการพัฒนาระบบล้าเลียงและพื้นท่ีกัก
เก็บชานอ้อย ให้ สามารถป้ องกันและลด
ผลกระทบท้ังด้านฝุ่นละอองและน้้าชะลาน
กองเก็บชานอ้อยเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 

1.2 น้้าดิบ 1. ช่วงฤดูหีบอ้อย 2,237.58 ลบ.ม./วัน 
3. ช่วงละลายน้้าตาล 2,918.63 ลบ.ม./วัน 
5. ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง 228.50 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดหาน้้าดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้้าประปาและ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าซ่ึงอยู่ในความรับ
ผลิดชอบของโรงไฟฟ้ าชี วมวล เพื่ อ ใช้ ใน
กิจการของโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล  
2.1 ไอน้้า 1. ช่วงฤดูหีบอ้อย  

    - ไอน้้า 256.2 ตัน/ชั่วโมง (ท่ีแรงดัน 42 บาร์) 
 - ไอน้้า 105.6 ตัน/ชั่วโมง (ท่ีแรงดัน 105 บาร์) 
    - ไอน้้าเหลือใช้ 338.9 ตัน/ชั่วโมง (ท่ีแรงดัน 1.1 บาร์) 
2. ช่วงละลายน้้าตาล 
     - ไอน้้า 106.6 ตัน/ชั่วโมง (ท่ีแรงดัน 105 บาร์) 
    - ไอน้้าเหลือใช้ 59.3 ตัน/ชั่วโมง (ท่ีแรงดัน 1.1 บาร์) 

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต
และจัดส่งไอน้้าให้โรงงานผลิตน้้าตาล ตาม
ปริมาณท่ีโรงงานผลิตน้้าตาลต้องการ 

2.2 ไฟฟ้า 1. ช่วงฤดูหีบอ้อย 46.21 เมกะวัตต์ 
2. ช่วงละลายน้้าตาล 23.29 เมกะวัตต์ 

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้
โรงงานผลิตน้้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลตาม
ปริมาณท่ีโรงงานผลิตน้้าตาลต้องการ และ
บางส่วนจะจ้าหน่าย 

1.3 ระบบผลิต
น้้าประปา 

1. ช่วงฤดูหีบอ้อย 2,222.58 ลบ.ม./วัน 
3. ช่วงละลายน้้าตาล 2,903.63 ลบ.ม./วัน 
5. ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง 213.50 ลบ.ม./วัน 

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จั ด ส่ ง น้้ าป ระ ป า เพื่ อ ใช้ ใน กิ จ ก ารข อ ง
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล และ
จะด้าเนินการผลิตน้้าอ่อน น้้า RO และน้้า EDI 
เพื่อใช้ส้าหรับหม้อไอน้้า 

หมายเหตุ : ช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุงโรงงานผลิตน้้าตาลจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่มา : บริษัท ววิรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565
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รูปที่ 2.5-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

น้้าประปา 

บ่อเก็บน้้าดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบระบายน้้า/ 
ทางเข้า-ออก 

อาคารส้านักงาน 
และโรงอาหาร 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลิง 

ระบบผลิตน้้าประปา 
ระบบผลิตน้้าอ่อน/ 

RO/EDI 

โรงไฟฟ้าชีวมวล  

จ้าหน่ายไฟฟ้า 

โรงงานผลิตน้ าตาล 
ไอน้้าแรงดันต่้า 
ไฟฟ้า 

สัญลักษณ ์
          ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานผลติน้้าตาล 
          ไอน้้า 
          ไฟฟ้า 
          ชานออ้ย 
          น้า้ประปา 

ลานกองชานอ้อยและ
อาคารเก็บชานอ้อย 
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2.5.1  น้ าใช้ 

 1)  ระยะก่อสร้าง  

 น้้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้้าใช้เพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของโรงงานผลิตน้้าตาล
คาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 600 คน ซึ่งจะ
ก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในส่วนนี้ประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ , การออกแบบระบบท่อ
อาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) ส้าหรับน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้น้้าจากบ่อเก็บน้้าดิบ
ของโรงงานผลิตน้้าตาล เนื่องจากการเริ่มด้าเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็นการขุดบ่อเก็บ 
น้้าดิบเพ่ือน้าดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังนั้นจึงสามารถใช้น้้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บน้้าดิบของ
โรงงานผลิตน้้าตาลได้ ส้าหรับน้้าใช้ก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้าง  
จึงก้าหนดปริมาณการใช้น้้าได้ไม่แน่นอน ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก 
ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณน้้าใช้เพ่ือล้างอุปกรณ์และเครื่องจักร
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้้าใช้ส้าหรับกิจกรรม
ก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ และจัดให้มีถังส้ารองน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่มีปริมาตรความจุ 50 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้เพียงพอส้าหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

2)  ระยะด าเนินการ  

 ความต้องการน้้าใช้ส่วนใหญ่ของโรงงานผลิตน้้าตาลจะใช้ในกระบวนการผลิตน้้าตาล  
แต่เนื่องจากโครงการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน ส้าหรับ  
น้้าใช้โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรน้้าดิบ เนื่องจากที่ตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้า
ชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้้าฝนที่ตกในพื้นที่มาใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการได้ 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและลดความซ้้าซ้อนของการลงทุนจากความพร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้ว โดยน้้าฝนที่รวบรวมจากภายในพ้ืนที่จะถูกกักเก็บน้้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บน้้าดิบ  
ก่อนส่งน้้าดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตน้้าประปาที่ผลิตให้กับโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ ส้าหรับการศึกษาความต้องการใช้น้้าและ
ศักยภาพแหล่งน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่นั้นโรงงานผลิตน้้าตาลได้ด้าเนินการศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้
น้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1) แหล่งน้ าใช้  

(1)  น้ าฝนที่ตกในพื้นที่โครงการ โครงการจะท้าการรวบรวมน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่
เพ่ือสะสมน้้าฝนในบ่อเก็บน้้าดิบ จ้านวน 2 บ่อ ขนาด 1,532,000 ลูกบาศก์เมตร และน้าไปปรับปรุงคุณภาพน้้า 
เพ่ือผลิตเป็นน้้าประปา น้้าอ่อน และน้้า RO ก่อนส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยรวบรวมระบบระบายน้้าตามแนว
รางระบายน้้าลงบ่อเก็บน้้าดิบก่อนน้ามาปรับปรุงคุณภาพน้้าต่อไป 
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(2) น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด โครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บน้้าทิ้งหลังบ้าบัด (Holding 
pond) จ้านวน 2 บ่อ ขนาด 50,072 ลูกบาศก์เมตร โดยน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสียจะต้อง
มีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะของน้้าที่ระบายออกจากโรงงาน 
ซึ่งโครงการจะน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจากบ่อพักน้้าทิ้งมารดน้้าพ้ืนที่สีเขียว รดน้้าแปลงอ้อยสาธิต และ
ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 

2.2) ปริมาณการใช้น้ า ความต้องการใช้น้้าในระยะด้าเนินการของโรงงานผลิตน้้าตาล
ร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่า ช่วงฤดูหีบอ้อย คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้้าประมาณ 2,237.58 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ช่วงละลายน้้าตาล คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้้าประมาณ 2,918.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วง
ปิดการผลิต/ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้้าประมาณ 228.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส้าหรับ
ปริมาณการใช้น้้าของโรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล แสดงดังตารางท่ี 2.5.1-1 

2.5.2   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

 1)   ระบบผลิตน้ าประปา อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก้าลังการผลิต
ประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีลักษณะเป็นระบบผลิตน้้าประปาแบบ
ตกตะกอนและทรายกรองเร็ว (Solid Contact Tank and Rapid Sand Filter) เนื่องจากเป็นระบบที่มีการ
ใช้งานกันโดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและด้าเนินการผลิตน้้าประปาได้ง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดย
น้้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าประปา ก่อนส่งให้กับพ้ืนที่ต่างๆ ภายในโรงงาน 
ผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 2)  ระบบผลิตน้ าอ่อน (Softener) อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล มีก้าลังการ
ผลิตประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบผลิตน้้าอ่อน ประกอบด้วย
การบ้าบัดเบื้องต้นหรือการก้าจัดอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น cartridge filter เป็นต้น) การก้าจัดไอออนที่เหลือ
ด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเมมเบรน ก่อนส่งไปยังระบบผลิตน้้าปราศจากแร่ธาตุ (RO System) เพ่ือผลิต
ใช้ในกิจกรรมการผลิตไอน้้าต่อไป 

3) ระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis system: RO) อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล เลือกใช้อัตราการผลิตชุดละ 25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ้านวน 2 ชุด การก้าจัดไอออนที่
เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเมมเบรน น้้า RO ที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังเก็บน้้า RO (RO tank) เมื่อเดิน
ระบบเมมเบรนไปได้ระยะหนึ่งจ้าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการกรองของเมมเบรนซึ่งเป็นตัวกรองที่
ช่วยลดสิ่งเจือปนในน้้า เช่น ตะกอนแขวนลอย สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส รวมไปจนถึงสารละลายน้้าและ
อ่ืนๆ โดยออกแบบให้ %Recovery ประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณน้้าเข้าระบบ (Water feed In) 

4) ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Electro Deionization System; EDI)  
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล เริ่มจากน้าน้้า RO ที่ถูกเก็บไว้ในถังเก็บน้้า RO (RO tank) มาผลิต
น้้าบริสุทธิ์ปราศจากไอออน ด้วยระบบอิเลคโตรดีไอออไนเซชั่น (Electrodeionization System: EDI) ซึ่งจะ
ท้าให้น้้าที่ผลิตได้มีความบริสุทธิ์สูง มีอนุภาคสารที่น้าไฟฟ้าต่้า มีความสามารถในการผลิตรวม 15 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง น้้าบริสุทธิ์ปราศจากไอออนที่ผลิตได้จะถูกส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวล 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-28- 

ตารางท่ี 2.5.1-1 ปริมาณการใช้น้้าของโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ 

รายการ 

การใช้น้ าในการด าเนินการ (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
ช่วงฤดหูีบออ้ย ช่วงละลายน้ าตาล ช่วงปิดหีบ/ซอ่มบ ารุง  

น้ าดิบ 
น้ าประปา1/ 

/น้ าออ่น/น้ า
RO/EDI 

น้ าควบแน่น
จากกระบวน 
การผลิต 

น้ าทิง้2/ น้ าดิบ 
น้ าประปา 1/ 

/น้ าออ่น/น้ า
RO/EDI 

น้ าควบแน่นจาก
กระบวน 
การผลิต 

น้ าทิง้2/ น้ าดิบ 
น้ าประปา1/ 

/น้ าออ่น/น้ า
RO/EDI  

น้ าควบแน่นจาก
กระบวน 
การผลิต 

น้ าทิง้2/ 

กิจกรรมโรงงานผลิตน้ าตาล  
1. น้้าใช้ในส้านักงาน - 6.40 - - - 5.80 - - - 5.40 - - 

2. น้้าใช้ในโรงอาหาร - 30.00 - - - 25.60 - - - 20.05 - - 

3. น้้าใช้ในห้องน้้าเกษตรกรชาวไร่และผู้มาติดต่อ - 30.00 - - - - - - - - - - 

4. น้้าใช้ในแผนกต่าง ๆ ของโรงงานผลิตน้้าตาล - 26.40 - - - 22.40 - - - 17.35 - - 

5. น้้าใช้ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว3/ - 167.00 - - - - - - - - - - 
6. น้้าใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ /น้้าล้างพ้ืน/เคร่ืองจักร - 348.00 - - - 48.00 -  - - 48.00 - - 
7. น้้าใช้ผสมสารเคมี - 100.00 - - - - - - - - - - 
8. น้้าเติม RF Stream Transformer - - - - - 1,192.00 - - - - - - 
9. น้้าชดเชยระบบหล่อเย็นของโรงงานผลิตน้้าตาล - 231.00 - - - - - - - - - - 
10. น้้าพรมชุดลูกหีบในกระบวนการผลิตน้้าตาล - - 6,120.00 - - - - - - - - - 

11. น้้าใช้ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง - - - 72.00 - - - 72.00 - - - - 

12. น้้าใช้ในการรดแปลงอ้อยสาธิต4/  15.00 - - 129.00 15.00 - - 129.00 15.00 - - 129.00 
13. น้้าใช้ในการรดพ้ืนที่สีเขียว4/  - - - 445.85 - - - 445.85 - - - 445.85 

รวมการใช้น้ าของโรงงานน้ าตาล 15.00 938.80 6,120.00 646.85 15.00 1,293.80 0.00 646.85 15.00 90.80 0.00 574.85 
กิจกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล             
1. น้้าใช้ในการผลิตน้า้ประปา 2,222.58 - - - 2,903.63 - - - 213.50 - - - 
2. น้้าใช้ในแผนกต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวล - 3.60 - - - 3.20 - - - 2.70 - - 
3. น้้าชดเชยระบบหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าชีวมวล - 723.00 - - - 1,323 - - - - - - 

4. น้้าชดเชยระบบผลิตไอน้้า  - 360.00 8,407.20 - - 86.4 2,268.2 - - - - - 
5. น้้าล้างสารกรองของระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า - 197.23 - - - 197.23 - - - 120 - - 

6. น้้าใช้ในการฉีดพรมเถ้าและลานเถ้า - - - 28.00 - - - 28.00 - - - - 

7. น้้าใช้ในการล้าเลียงเถ้า - - - 348.00 - - - 100.00 - - - - 

8. น้้าใช้ในการฉีดพรมลานกองเชื้อเพลิง - - - 248.00 - - - 248.00 - - - - 

9. น้้าใช้ในการรดพ้ืนที่สีเขียว - - - 81.65 - - - 81.65 - - - 81.65 

รวมการใช้น้ าของโรงไฟฟ้า 2,222.58 1,283.83 8,407.20 705.65 2,903.63 1,609.83 2,268.20 457.65 213.50 122.70 0.00 81.65 
รวมการใช้น้ าทั้งหมด 2,237.58 2,222.63 14,527.20 1,352.50 2,918.63 2,903.63 2,268.20 1,104.50 228.50 213.50 0.00 656.50 

หมายเหตุ :  1/  โรงงานผลิตน้้าตาลจะรวบรวมน้้าฝนท่ีตกภายในพื้นท่ีมาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้้าดิบ ก่อนน้ามาเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมซึ่งระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
2/ น้้าท้ิงท่ีผ่านการบ้าบัดจนได้มาตรฐานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
3/ การล้างหม้อต้มหม้อเค่ียวจะท้าการล้างทุก 30 วัน/ครั้ง 

ท่ีมา : บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565 
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 2.5.3 ระบบหล่อเย็น  

   ระบบหล่อเย็น มีหน้าที่หล่อเย็นเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการหล่อเย็นโดยการแลกเปลี่ยน
ความร้อนผ่านผิวของเครื่องจักรเพ่ือป้องกันเครื่องจักรเกิดความเสียหายเพราะความร้อน โครงการออกแบบ
ให้ระบบหล่อเย็นเป็นแบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในระบบน้้าหล่อเย็นเพ่ือใช้
แลกเปลี่ยนความร้อนของน้้าหล่อเย็น หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้้าแล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศอีกครั้งโดยใช้อากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อน และใช้พัดลม (Cooling Tower fan) ในการพา
ความร้อนออกไป ซึ่งเริ่มต้นที่น้้าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็น จะถูกสูบไปยังเครื่องควบแน่น เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับไอน้้าน้้าหลังจากที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้้าแล้วจะกลายเป็นน้้าร้อน แล้วถูกดูดกลับมาที่
ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูกท้าเป็นหยดฝอยน้้าและถูกปล่อยลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ 
จากนั้นพัดลมจะดูดความร้อนของน้้าออกทางด้านบนของหอหล่อเย็น ส่วนน้้าหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศแล้วจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเป็นน้้าเย็นแล้วตกลงมาทางด้านล่างของหอหล่อเย็น จากนั้นจะสูบน้้า
ไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องควบแน่นต่อไป  

 2.5.4 ระบบควบแน่นน้ าระเหยจากน้ าอ้อย 

 ระบบควบแน่นน้้าระเหยจากน้้าอ้อย มีหน้าที่ควบแน่นหรือดันไอน้้าบางส่วนที่ถูกระเหยออก
จากน้้าอ้อยที่หม้อต้ม (evaporator) และหม้อเคี่ยว (vacuum pan) ทั้งนี้เพ่ือน้าน้้าที่ถูกควบแน่นที่ได้จาก
การระเหยน้้าอ้อยไปใช้ประโยชน์ต่อไป การควบแน่นแบบนี้เป็นการน้าน้้าจากบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิ
บรรยากาศฉีดพ่นเข้าไปในระบบคอนเดนเซอร์ (jet condenser) ให้สัมผัสกับไอน้้าที่ระเหยออกมาจากหม้อ
ต้มและหม้อเคี่ยวโดยตรง ทั้งนี้น้้าควบแน่นที่เกิดขึ้นยังคงมีอุณหภูมิประมาณ 43 องศาเซลเซียส จึงต้องน้า
เก็บพักที่บ่อคอนเดนเซอร์ เพ่ือให้น้้าควบแน่นสัมผัสกับอากาศท้าให้น้้าบางส่วนระเหยไปในบรรยากาศ และ
น้้าที่เหลือจะมีอุณหภูมิลดลง ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้้าที่ jet condenser ต่อไป โดยทั่วไปการใช้น้้าใน
กระบวนการผลิตจะใช้ระบบหมุนเวียนภายในเป็นหลักที่ส้าคัญ คือ น้้าในอ้อยที่ส่งเข้าหีบ ซึ่งได้จากขั้นตอน
การสกัด การระเหยน้้าออก และน้้าอ้อย ตามล้าดับ นอกจากนี้  ยังใช้น้้าที่ผ่านการใช้งาน แต่ยังมีคุณภาพดี
หรือผ่านการบ้าบัดแล้วหมุนเวียนไปใช้ในกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น น้้าร้อนเหลือใช้หลังผ่านการปรับปรุง
คุณภาพแล้ว รวมถึงน้้าดิบจากบ่อเก็บน้้าดิบของโครงการ 

 ส้าหรับน้้าคอนเดนเสท เมื่อโครงการรับไอน้้าจากหน่วยผลิตไอน้้าและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล มาขับเคลื่อนระบบลูกหีบ ไอน้้าจะลดความดันลงเป็นไอน้้าความดันต่้าเพ่ือน้าไปใช้ในระบบการต้ม
ระเหยน้้าอ้อย น้้าเชื่อม ในกระบวนการผลิต จะเกิดน้้าคอนเดนเสทจากไอน้้าที่ใช้และน้้าระเหยจากน้้าอ้อยที่
ส่งมาจากลูกหีบมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต โดยน้้าคอนเดนเสทที่ได้จากการควบแน่นของไอ
น้้าโดยตรง (น้้าคอนเดนเสทหม้อต้มชุดที่ 1) จะเป็นน้้าคอนเดนเสทที่มีความบริสุทธิ์สูง จะส่งกลับไปยังหน่วย
ผลิตไอน้้าเพ่ือหมุนเวียนกลับไปใช้ที่หม้อไอน้้าทั้งหมด ส่วนน้้าคอนเดนเสทจากหม้อต้มและแหล่งอ่ืน  ๆ ของ
โครงการที่มีความบริสุทธิ์รองลงมาจะใช้เป็นน้้าร้อนในกระบวนการผลิต ในสภาพปกติน้้าคอนเดนเสทจาก
หม้อต้มชุดอ่ืน ๆ นี้มีปริมาณมากเกินพอ จะมีน้้าคอนเดนเสทที่เหลือใช้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะท้าให้เย็นลงและ
สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 
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2.6 ระบบระบายน้ าฝนและการป้องกันน้ าท่วม  

2.6.1  ระยะก่อสร้าง  

 โครงการจะก้าหนดให้มีการปรับถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมส้าหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมีความ
สอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจท้าให้แนวทางหรือทิศทางการระบายน้้าปัจจุบันจาก
พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นโครงการจะจัดท้าแนวทางการระบายน้้า โดยใช้คูระบายน้้ารอบ
โครงการรองรับปริมาณน้้าที่เกิดข้ึนจากปริมาณฝนในระยะก่อสร้าง ให้สามารถระบายลงบ่อหน่วงน้้าโครงการ
ที่มีอยู่ และหากมีพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของน้้าเนื่องจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการ
กัดเซาะพังทลายของดิน โครงการก็จะท้าการปลูกหญ้าคลุมดิน หรือท้าการดาดคอนกรีตชั่วคราว เพื่อป้องกัน
การกัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเดิม 

2.6.2  ระยะด าเนินการ  

การระบายน้้าภายในพ้ืนที่โครงการในช่วงระยะด้าเนินการจะมีแหล่งที่มาของน้้าฝนที่จะ
รวบรวมออก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผิวจราจร และ 2) พื้นที่โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งโครงการจะ
ท้าการสร้างแนวการระบายน้้าไปตามแนวถนนและพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การระบายน้้าไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตราการระบายน้้าของพื้นที่โครงการ ระบบระบายน้้าของโครงการ
จะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายน้้าฝนและน้้าเสียออกจากกัน (Separate System) ท้าให้การควบคุม
การระบายน้้าฝนท้าได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะระบายน้้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่ 
รับน้้า โดยน้้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการจะระบายน้้าไปยังบ่อหน่วงน้้าหรือบ่อเก็บน้้าดิบที่มีการก้าหนดไว้ โดย
ไม่มีการระบายน้้าฝนออกนอกโครงการ เนื่องจากจะท้าการสะสมน้้าส้าหรับการกักเก็บเป็นน้้าดิบเพ่ือใช้ใน
โครงการต่อไป 

ส้าหรับการระบายน้้าฝนของโครงการก้าหนดให้เป็นระบบการระบายน้้าแบบ Gravity Flow 
ซึ่งไม่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้้าระหว่างแนวของการระบายน้้า มีลักษณะระบบการระบายน้้าเป็นระบบรางเปิด
หรือท่อระบายน้้า และอาจมีการวางท่อลอดถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์ก้าหนดการไหลของน้้าในรางระบายน้้า
หรือท่อระบายน้้าก้าหนดให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที  
เพ่ือป้องกันการตกตะกอนที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการขวางทางน้้ารางระบายน้้าและอุดตันภายในท่อหรือ  
รางระบายน้้าได ้

ส้าหรับการศึกษาสภาพน้้าท่วมโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ได้ท้าการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูล
สภาพน้้าท่วมแสดงเป็นแผนที่น้้าท่วมในช่วงปีต่างๆ โดยรอบพ้ืนที่โครงการจากข้อมูลสภาพน้้าท่วมของ 
GISTDA พบว่า พ้ืนที่โครงการไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่แนวน้้าท่วม โดยต้าแหน่งโครงการมีค่าระดับประมาณ 
+180.00-185.00 ม.รทก. ส่วนบริเวณที่เกิดสภาพน้้าท่วมอยู่บ่อยครั้งนั้น จะอยู่ทางด้านเหนือ และด้าน 
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ ตามล้าน้้าห้วยดินแดงและห้วยเป ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนที่ราบที่น้้าท่วมถึงตาม
แนวล้าน้้าห้วยดินแดงและห้วยเป จะมีค่าระดับเฉลี่ยประมาณ +156.00 ถึง +158.00 ม.รทก. จะเห็นได้ว่า
พ้ืนที่โครงการอยู่ในต้าแหน่งที่สูงกว่าระดับน้้าท่วมถึงมากพอสมควร จึงท้าให้ปัญหาน้้าท่วมอันเนื่องมาจาก 
น้้าหลากไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการ 
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2.7 มลพิษและการควบคุม  

2.7.1 มลพิษทางอากาศ  

1) ระยะก่อสร้าง 

มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากงานขุดบ่อน้้า  
งานปรับพ้ืนที่และถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม งานถนนและท่อระบายน้้าฝน งานภูมิทัศน์ งานก่อสร้าง
รากฐานและโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับ
โรงงานผลิตน้้าตาลเนื่องจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น 
เช่น ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการ
ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้ก้าหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้้าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจ้ากัดความเร็วของรถต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว ก้าหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิด
และ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่หรือการฟุ้งกระจาย และ  
ท้าความสะอาดล้อรถบรรทุกท่ีเข้ามาและออกไปจากเขตก่อสร้างทุกคัน เพ่ือให้มั่นใจว่ารถบรรทุกจะไม่น้าสิ่ง
แปดเปื้อนไปตกหล่นภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

2) ระยะด าเนินการ  

แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการจ้าแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวน 
การเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยโครงการจะรับไอน้้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่ง
แหล่งก้าเนิดมลพิษหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวลมาจากการเผาไหม้ ซึ่งเกิดมาจากการเดินเครื่องหม้อไอน้้าซึ่งใช้
ชานอ้อยเชื้อเพลิง ดังนั้น โครงการจะพิจารณาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย  

(2) แหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ โครงการมีแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การ
เผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ได้แก่  

    (2.1)  ฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย ซึ่งในช่วงที่อากาศแห้งและมี
ลมพัดแรงของช่วงฤดูหีบอ้อย มีโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอดรถบรรทุก
อ้อยได้ง่าย เนื่องจากมีรถวิ่งเข้า-ออกตลอดวัน และอาจมีสิ่งปนเปื้อนมากับรถบรรทุกอ้อย อย่างไรก็ตาม การ
ฉีดพรมน้้าบริเวณลานจอดรถบรรทุกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จะสามารถลดโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

    (2.2)  ฝุ่นละอองจากที่เกิดจากการขนถ่ายปูนขาว การขนถ่ายปูนขาวเข้าไซโล  
จะมีฝุ่นละอองปูนขาวฟุ้งกระจายเกิดขึ้น แต่การขนถ่ายปูนขาวด้าเนินการในระบบปิด มีระบบก้าจัดฝุ่นแบบ 
Bag Filter ท้าหน้าที่ดักฝุ่นปูนขาว แล้วน้าปูนขาวที่รวบรวมได้หมุนเวียนกลับไปใช้ในการเตรียมน้้าปูนขาว 
ดังนั้น จึงไม่มีฝุ่นละอองปูนขาวฟุ้งกระจายออกมาข้างนอก 
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   (2.3)  ฝุ่นละอองจากพื้นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง กากตะกอนหม้อกรอง 
(fliter cake) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการท้าน้้าอ้อยใส มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีด้า เกิดจาก
การน้าโคลนของน้้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification ของ Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่
ละเอียด (Bagacillo) ในรางผสมจากนั้นจะส่งเข้าหม้อกรอง (Rotary Pressure Filter) เพ่ือดึงความหวาน
ออกมาและเหลือเพียงกากตะกอนที่แห้งมีลักษณะคล้ายดินที่ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เล็กน้อย กากตะกอน
หม้อกรอง (filter Cake) จะเกิดขึ้นประมาณ 616 ตันต่อวัน (เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 73,920 ตันต่อฤดูหีบอ้อย) 
กากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกล้าเลียงโดยสายพานยางเพ่ือพักรอในไซโล 
จากนั้นจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือเปิดไซโลให้กากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะท้าการควบคุมไม่ให้
กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือหกลงพ้ืน ก่อนที่รถบรรทุกที่มารอรับเพ่ือน้าไปเทกองที่ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง  

2.7.2 น้ าเสียและการจัดการ  

1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีน้้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงานประมาณ 
600 คน (คิดรวมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากด้าเนินการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน)  
ซึ่งคาดว่าจะเกิดน้้าเสียขึ้นประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดน้้าเสีย 
โดยทั้งหมด) และเนื่องจากที่พักอาศัยส้าหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังนั้นโครงการจึง
ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีห้องสุขาแบบชั่วคราวและระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอ  
เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้นก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้้าทิ้ง พร้อมทั้งท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง 
หลังจากนั้นจะน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยไม่ระบายออกภายนอกโครงการหรือแหล่งน้้าสาธารณะ ส้าหรับน้้าเสียจากกิจกรรม
การก่อสร้าง ได้แก่ น้้าเสียจากการบ่มคอนกรีต น้้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณที่น้อย
และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อดักตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือรองรับน้้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะน้าน้้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่
ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการ
ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดท้าและสร้างรางระบายน้้าชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้้า
ถาวรเพื่อระบายน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อเก็บน้้าดิบของโครงการต่อไป 

   2) ระยะด าเนินการ 

  แหล่งก้าเนิดน้้าเสียของโรงงานน้้าตาล จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ น้้าเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ซึ่งมีการจัดการน้้าเสียตามลักษณะของน้้าเสีย
ในแต่ละแหล่งก้าเนิดเพ่ือบ้าบัดให้เหมาะสมก่อนน้าน้้าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมด 
โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก แสดงดังตารางท่ี 2.7.2-1 โดยโรงงานผลิตน้้าตาลได้ออกแบบระบบบ้าบัด
น้้าเสียให้มีคุณภาพน้้าทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยออกแบบให้มีระบบการจัดการน้้าเสีย/  
น้้าทิ้ง 2 ประเภทแยกกัน คือ (1) น้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) และ (2) น้้าเสียความสกปรกต่้า (Low 
BOD) มีรายละเอียดดังนี้  
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     (1) น้ าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีต่ า โดยน้้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าและระบบหล่อเย็นจะทยอยส่งเข้า pH Tank No.2 ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร และส่งเข้าบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้้า 2 (Inspection pit No.2) เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ในกรณี
น้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ต่้ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากโครงการจะน้าน้้าทิ้งดังกล่าวไปรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จึงก้าหนดให้
ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ให้สอดคล้องกับมาตฐานคุณภาพน้้าทิ้ ง
ในทางน้้าชลประทาน ตาม ค้าสั่งกรมชลประทานที่ 18/2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายน้้าที่มี
คุณภาพต่้าลงทางน้้าชลประทานและทางน้้าที่ต่อเชื่อมกับทางน้้าชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน 
(ก้าหนดให้ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร)  
จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 922.50 ลูกบาศก์เมตร ก่อนน้าไปใช้ประโยชน์ 
แต่ในกรณีที่น้้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) ขนาด 874.5 ลูกบาศก์เมตร 
เพ่ือส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้้าเสีย (Equalization pond) ของระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) 
ต่อไป 

(2) น้ าเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ออกแบบให้สามารถรองรับน้้าเสีย
จากกระบวนการผลิตและน้้าเสียจากระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป ขนาดระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบ 1,500 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection 
pit No.1) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล และเข้าบ่อเก็บ 
น้้าทิ้งหลังบ้าบัด 1 และ 2 (Holding pond No.1 และ 2) ขนาดรวม 50,072 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือน้ากลับไป
ใช้ใหม่ กรณีคุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) 
ขนาด 2,148 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือบ้าบัดอีกครั้ง ส้าหรับน้้าเสียที่เกิดจากการ
ล้างหม้อต้มหม้อเคี่ยว (ในช่วงหีบอ้อยจะมีการใช้น้้าในการล้างหม้อต้มหม้อเคี่ยวทุก 30 วัน) น้้าเสียที่เกิดขึ้น
จะถูกระบายลงบ่อเก็บน้้าล้างเครื่องจักร หม้อต้ม และอุปกรณ์  (Used caustic storage pond) เพ่ือปรับ
สภาพความเป็นกรด-ด่าง และเข้าสู่กระบวนการบ้าบัดน้้าเสียต่อไป 

  นอกจากนี้ โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน 
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ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รายการ 
High 
BOD 

Low 
BOD 

ปริมาณน้ าทิ้ง/น้ าเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการ ฤดูหีบอ้อย ละลายน้ าตาล 
ปิดหบี/ซ่อมบ ารุง

เครื่องจักร 
น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย 

1. โรงงานผลิตน้ าตาล          
1.1 น้้าเสียจากอาคารส้านกังาน   - 5.12 - 4.64 - 4.32 -   รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป ก่อนทยอยส่งเข้า pH Tank No.1 ขนาด 30 

ลูกบาศก์ เมตร เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด -ด่าง และส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้้าเสีย 
(Equalization Pond) ขนาด 2,137 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โรงงานผลิตน้้าตาล 

-  น้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection pit No.1) 
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ของโรงงานผลิตน้้าตาล และรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้้าทิ้ง (Holding 
pond) ขนาด 50,072 ลูกบาศก์เมตร และหมุนเวียนกลบัไปใช้ใหม่  

-  กรณีคุณภาพน้้าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ ้งฉุก เฉ ิน 
(Emergency Pond) ขนาด 2,148 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเพื่อ
บ้าบัดอีกครั้ง 

1.2 น้้าเสียจากโรงอาหาร   - 24 - 20.48 - 16.04 
1.3 น้้าเสียจากแผนกต่างๆ ของ

โรงงานผลิตน้้าตาล 
  - 21.12 - 17.92 - 13.88 

1.4 น้้าเสียจากห้องน้้าเกษตรกร 
และผู้มาติดต่อ 

  - 24 - - - - 

1.5 น้้าเสียจากห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห ์/
น้้าล้างพื้น/เครื่องจักร 

  - 278.4 - 38.4 - 38.4 

1.6 น้้าล้างหม้อต้ม/หม้อเค่ียว 1/   - 167 - - - - -   รวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้้าล้างเครื่องจักร หม้อต้ม และอุปกรณ์ ขนาด 6,160 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ก่อนที่จะส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้้าเสีย (Equalization 
Pond) ขนาด 2,137 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 

-   น้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection pit No.1) ขนาด 
30 ลูกบาศก์เมตร ก่อนที่จะส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้้าเสีย (Equalization Pond) ขนาด 2,137 
ลูกบาศก์เมตร ที่อยู่ในระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล และเข้าบ่อเก็บน้้าทิ้งหลังบ้าบัด 
1 และ 2 (Holding pond No.1, 2) ขนาดรวม 50,072 ลูกบาศก์เมตร เพื่อน้ากลับไปใช้ใหม่  

-   กรณีคุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency 
No.1) ขนาด 2,148 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเพื่อบ้าบัดอีกครั้ง 

1.8 น้้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น   412 - 90 - - - -   ทยอยส่งเข้า pH Tank No.2 และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 2 (Inspection pit No.2) 
ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าบ่อพักน้้าทิ้ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 922 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่    

-   กรณีคุณภาพน้้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
Low BOD) ขนาด 874 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียเพื่อบ้าบัดอีกครั้ง 

1.9 น้้าฝนปนเปื้อนชะลานกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง 2/ 

  - - - 159 2/ - - -  รวบรวมสู่บ่อตกตะกอนน้้าฝนปนเปื้อนขนาด 1,480 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัด
น้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 

รวมน้ าเสียจากโรงงานน้ าตาล 412 519.64 90 240.44 - 72.64  
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ตารางที่ 2.7.2-1 (ต่อ) ปริมาณน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโรงงานน้า้ตาลและโรงไฟฟ้า 

รายการ 
High 
BOD 

Low 
BOD 

ปริมาณน้ าทิ้ง/น้ าเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการ ฤดูหีบอ้อย ฤดูละลายน้ าตาล 
ปิดหบี/ซ่อมบ ารุง

เครื่องจักร 
น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าทิ้ง น้ าเสีย 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล          
2.1 น้้าเสียจากแผนกต่าง ๆ  

 
  - 2.88 - 2.56 - 2.16 -  รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป ก่อนทยอยส่งเข้า pH Tank No.1 ขนาด 30 

ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง และส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้้าเสีย 
(Equalization Pond) ขนาด 2,137 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ
โรงงานผลิตน้้าตาล  

-  น้้าเสียที่ถูกบ้าบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง  1 (Inspection pit 
No.1) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ของโรงงานผลิตน้้าตาล และรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้้าทิ้ง 
(Holding pond) ขนาด 50,072 ลูกบาศก์เมตร และหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่  

-  กรณีคุณภาพน้้าทิ้งไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 
(Emergency Pond) ขนาด 2,148 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสีย
เพื่อบ้าบัดอีกครั้ง 

2.2 น้้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้้า   316.8 - 93.6 - - - -  รวบรวมสู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง 1 (Inspection pit No.1) และส่งเข้าบ่อพักน้้า
ทิ้งของโรงไฟฟ้า ขนาด 1,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ ทั้งนี้ น้้าทิ้ง
ที่ เหลือจากการใช้ประโยชน์จะส่งไปเก็บที่บ่อพักน้้ าทิ้ ง (Holding pond) ของ
โรงงานผลิตน้้าตาล 

- กรณี คุณภาพน้้าไม่อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้้าทิ้ งฉุกเฉิน 
(Emergency pond) ขนาดรองรับได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และส่งก้าจัดกับบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

2.3 น้้าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น   216.9 - 396.9 - - - 
2.4 น้้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุง

คุณภาพน้้า 
  197.23 - 197.23 

 
- - - 

2.5 น้้าฝนปนเปื้อนจากลานกอง 
กากชานอ้อย1/ 

  - - - 5233/ - - -  รวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้้าฝนปนเปื้อนขนาด 2,300 ลูกบาศก์เมตร ก่อนทยอยส่ง
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 

2.6 น้้าฝนปนเปื้อนจากลานกองเถ้า1/   - - - 284/ - - -  รวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้้าฝนปนเปื้อนขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนทยอยส่ง
เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 

รวม 730.93 2.88 687.73 553.56 - 2.16 - 
รวมปริมาณน้ าเสีย/น้ าระบายทิ้งทัง้หมด 1,442.93 522.52 777.73 794.0 - 74.8 - 

หมายเหตุ :   1/ น้้าฝนปนเปื้อนจากลานกองกากตะกอนหม้อกรอง จะคิดในช่วที่มีฝนตกโดยเป็นช่วงฤดูละลายน้้าตาล จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้้าฝนปนเปื้อนขนาด 1,480 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 
3/ การล้างหม้อต้มหม้อเคี่ยวจะท้าการล้างทุก 30 วัน/ครั้ง 
3/ น้้าฝนปนเปื้อนชะลานกองชานอ้อย จะคิดในช่วที่มีฝนตกโดยเป็นช่วงฤดูละลายน้้าตาล จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้้าฝนปนเปื้อนขนาด 2,300 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 
4/ น้้าฝนปนเปื้อนลานกองเถ้า จะคิดในช่วที่มีฝนตกโดยเป็นช่วงฤดูละลายน้้าตาล จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้้าฝนปนเปื้อนขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิตน้้าตาล 

ที่มา : บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565
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2.7.3   เสียงและการควบคุม 

1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยส้าคัญ ได้แก่ 1) การเตรียมพ้ืนที่/ 
งานฐานราก ได้แก่ การปรับปรุงพ้ืนที่ ตลอดไปจนถึงงานฐานรากแล้วเสร็จ การด้าเนินการโดยใช้รถแบคโฮ 
(Backhoe) การขุด จัดทรงดิน เกลี่ยดิน เพ่ือให้พ้ืนที่พร้อมต่อการฝังเสาเข็ม ฝังเสาเข็ม และการเทซีเมนต์ 
ฐานราก นอกจากนั้น ยังมีการใช้รถบรรทุกในการขนย้ายดิน เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง   
2) การสร้างโครงอาคาร/งานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร งานถนน การด้าเนินการโดยใช้
เครนยก และการเทซีเมนต์ นอกจากนั้น ยังมีการใช้รถบรรทุกในการขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุ
ก่อสร้าง และ 3) การปรับปรุงอาคาร/งานปรับทัศนียภาพ ได้แก่ งานติดตั้งไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์ งานระบบท่อ
ภายในอาคาร การปลูกต้นไม้ ติดตั้งก้าแพง นอกจากนั้นยังมีการใช้รถบรรทุ กในการขนย้ายเครื่องมือ 
เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างทั้งนี้ โครงการได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมางดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิด 
เสียงดังในช่วงกลางคืน (เวลา 19.00-07.00 น.) พร้อมทั้งก้าหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง และครอบหูลดเสียง รวมถึงจัดให้มีการบ้ารุง รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ก่อสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ (ตามคู่มือแนะน้าของเครื่องจักรต่าง ๆ) 

2) ระยะด าเนินการ 

เครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงที่ส้าคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณหม้อเคี่ยว และ
บริเวณหม้อปั่น เป็นต้น ซ่ึงโครงการได้ก้าหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและ
ก้าหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย 
ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวนี้จะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางครั้งคราวเท่านั้นเพ่ือตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด ส้าหรับขั้นตอนการออกแบบโครงการได้ก้าหนดมาตรการ
ในการป้องกันผลกระทบจากความดังของเสียงตั้งแต่ต้นทางโดยการวางผังเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ตาม
หลักวิศวกรรมและความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงดังภายในอาคารตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ โครงการได้ก้าหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงานบริเวณริมรั้วโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  

นอกจากนี้  โครงการได้ก้าหนดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ติดไว้แก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและก้าหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตลอดเวลาที่ท้างาน เพ่ือลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบาง 
ครั้งคราวเท่านั้นเพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด ในกรณีที่มีระดับ
เสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบล (เอ) ขึ้นไป ซึ่งระดับเสียง 
ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น สายพาน ล้าเลียงอ้อย บริเวณชุดเทอร์ไบน์  
ลูกหีบ บริเวณหม้อปั่น และบริเวณหอหล่อเย็น เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า บริเวณเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต จัดอยู่ในพ้ืนที่มีการเฝ้าระวัง และมีมาตรการป้องกันส้าหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าว 
โดยโครงการได้ก้าหนดให้มีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) มีรายละเอียดดังนี้ 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-37- 

(1)  ควบคุมเสียงท่ีแหล่งก าเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียง
ที่แหล่งก้าเนิด โดยได้วางแผนการการด้าเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการ
ก้าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งก้าเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการจะจัดแผนการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง 
ตามแผนการซ่อมบ้ารุงประจ้าปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การด้าเนินกิจกรรมการผลิต
เฉพาะภายในอาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการ  
จัดห้องควบคุมระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการท้างาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกรณีที่การด้าเนินกิจกรรม 
การผลิตยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการ
บริหารจัดการทางผ่านของเสียงได้ จะท้าการก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง 
หรือครอบหูลดเสียงให้พนักงาน 

2.7.4 กากของเสียและการจัดการ 

1)  ระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและของเสียจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง เศษอาหาร ถุงพลาสติก 
เศษกระดาษ เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีปริมาณคนงานก่อสร้างสูงสุดในบางช่วงประมาณ 600 คน/วัน  
(ใช้คนงานก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 กิโลกรัม/คน/วัน 
(อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ , 2562) พบว่า  
อาจมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุดในบางช่วง 0.71 ตัน/วัน โดยโครงการได้ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหา  
ถุงและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปก้าจัดต่อไป 

1.2) ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษไม้ เศษวัสดุ  
เศษบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ซึ่งสามารถน้าไปจ้าหน่ายหรือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะท้าการคัดแยก
ของเสียที่สามารถน้าไปจ้าหน่ายหรือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะถูก 
เก็บรวบรวมไว้เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปก้าจัดต่อไป 

2) ระยะด าเนินการ ของเสียที่เกิดขึ้นในระยะด้าเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารส้านักงาน และกากของเสียหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ดังนี้  

2.1)  มูลฝอยทั่วไปจากอาคารส านักงาน คาดว่าโครงการจะมีพนักงานจ้านวน  
528 คน ท้าให้มีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ 0.62 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 
กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ , 
2562) ซึ่งโครงการได้ใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) ที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท้าได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการน้าของเสียเหล่านั้นกลับไป
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปก้าจัดน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากอาคาร
ส้านักงาน/โรงอาหารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ  
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การขนส่ง และการก้าจัดเพ่ือควบคุมการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยน้าหลักการ 3Rs (Reduce-
Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้ (แผนการด้าเนินงานด้านการจัดการของเสียและกิจกรรมโดยใช้หลัก 3Rs 
ประกอบด้วย 

ก) Reduce คือ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ข) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิด โดยการน้าของเสียกลับมาใช้ซ้้า 
ซึ่งไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนน้าไปใช้ เช่น การน้าน้้าเสียที่ผ่านกระบวนการบ้าบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ 
ในการรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้บริษัทผู้จ้าหน่ายน้ากลับไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  

ค) Recycle คือ การน้าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน้ากลับมารีไซเคิล หรือ
น้ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการรีไซเคิล การก้าหนดให้มีการคัดแยกของ
เสียจากโครงการ เป็นต้น 

(1) มูลฝอยย่อยสลายได้ เป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน้ามา
หมักท้าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยย่อย
สลายได้ประมาณ 0.40 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด) โดยโครงการจะจัดเตรียมถัง
รองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ตามจุดต่าง ๆ รอบโครงการ และรวบรวมไปจัดเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของ
เสียขนาด 10 ตารางเมตร ก่อนติดต่อให้เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่รับไปก้าจัดต่อไป  

(2) ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป เป็นขยะที่มีลักษณะ 
ที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส้าหรับการน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ/ถุงพลาสติกบรรจุของ 
ถุงพลาสติก/โฟม/ฟอล์ยเปื้อนอาหารอาหาร เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 0.02 ตัน/วัน 
(คิดเป็นร้อยละ 3 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด) โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ตาม
จุดต่างๆ รอบโครงการ และรวบรวมไปจัดเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียขนาด 10 ตารางเมตร ก่อนติดต่อ
ให้เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่รับไปก้าจัดต่อไป  

(3) ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นของเสียคัดแยกออกมาเพ่ือ
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ คาดว่ามีปริมาณของเสียรีไซเคิล ประมาณ 0.19 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 30 
ของขยะมูลฝอยทั้งหมด) ขยะประเภทนี้เป็นของเสียที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งโครงการ
จัดเตรียมถังรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ และจะรวบรวมไปจัดเก็บ
ไว้ภายในอาคารเก็บของเสียขนาด 20 ตารางเมตร ก่อนติดต่อให้เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่รับไปก้าจัดต่อไป 

(4) ขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่
เสื่อมสภาพ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น คาดว่ามีของเสียอันตราย ประมาณ 0.02 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ขยะมูลฝอยทั้งหมด) เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ส้านักงานต้องส่งก้าจัดทั้งหมด แต่โครงการได้
ด้าเนินการลดปริมาณ (reduce) ไปแล้วบางส่วน เช่น เลือกใช้ถ่านไฟฉายที่ชาร์จไฟได้ หรือหมึกที่สามารถ
เติมได้ เป็นต้น ซึ่งโครงการจัดเตรียมถังขยะอันตรายที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
พ้ืนที่โครงการ รวบรวมไปจัดเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียขนาด 6 ตารางเมตร ก่อนติดต่อให้เทศบาลเมือง
ศรีเชียงใหมร่ับไปก้าจัดต่อไป 
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2.2)  กากของเสียหรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต  กากของเสียจาก
กระบวนการผลิตของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียจาก
กระบวนการสนับสนุนการผลิต โดยลักษณะกากอุตสาหกรรมและวิธีก้าจัด จึงอ้างอิงจากการประมวลผลจาก
การอนุญาตด้านกากอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะกากอุตสาหกรรม และวิธี
ก้าจัด ของโรงงานล้าดับที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้้าตาลซึ่งท้าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืช
อ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาอย่าง เป็นแนวทางในการก้าหนดรหัสของเสีย ลักษณะของกาก
อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ของเสียจากกระบวนการผลิต 

(1) ชานอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบสกัดอ้อย มีปริมาณ
การเกิดขึ้นประมาณ 5,580 ตัน/วัน ล้าเลียงผ่านสายพานล้าเลียงแบบปิดครอบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า
ชีวมวล บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด   

(2) กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท้าน้้าอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 616 ตัน/วัน ซึ่งกากตะกอนหม้อ
กรอง (filter Cake) ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกล้าเลียงโดยสายพานยางเพ่ือพักรอในไซโล จากนั้นจะมี
พนักงานควบคุมเพ่ือเปิดไซโลให้กากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะท้าการควบคุมไม่ให้กากตะกอน
หม้อกรองล้นหรือหกลงพ้ืน ก่อนน้าจัดเก็บในลานเก็บกากตะกอนหม้อกรอง ส้าหรับใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
และแจกจ่ายให้เกษตรกรน้าไปเป็นสารปรับปรุงดิน 

(3) กากน้ าตาล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้
จากการท้าน้้าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้้าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 856 ตัน/วัน 
โดยรวบรวมและจัดเก็บในถังเก็บกากน้้าตาล ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 10 ถัง ก่อนส่ง/จ้าหน่าย
ให้กับบริษัทอ่ืนๆ 

ข) ของเสียจากกระบวนการสนับสนุนการผลิต 

(1) วัสดุที่ ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต  ซึ่งเป็นขยะอันตราย เช่น 
กระดาษกรองและสารละลายที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

(2) ของเสียจากซ่อมบ ารุง เช่น น้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว จารบีใช้แล้ว เศษผ้า
ปนเปื้อน หลอดไฟเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่ ฉนวนกันความร้อน ภาชนะปนเปื้อน และเศษเหล็ก เป็นต้น 
รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป  

(3) ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ เช่น กากตะกอนจากระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 2.8.1  ระยะก่อสร้าง 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในระยะก่อสร้าง โครงการจึงก้าหนดมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการก้าหนดขอบเขตการก่อสร้างและเขตอันตรายรวมทั้งก้าหนดมาตรการให้บริษัท
ผู้รับเหมาจัดท้าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการและด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยใน
สัญญาว่าจ้าง ให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายใน
โครงการ 

 2.8.2  ระยะด าเนินการ 

1) การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยโครงการจะว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) และจะต้องเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการ 
ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท้างาน เป็นไปตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 เข้ามาด้าเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน  
ที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
สภาพแวดล้อมในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) แล ะประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 

2) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ก้าหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลไว้ให้พนักงานตามลักษณะงานและอันตรายที่ได้ รับสัมผัสสอดคล้องตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระบังหน้านิรภัย ถุงมือหนัง ถุงมือป้องกันสารเคมี  
ที่อุดหู/ที่ครอบหู หน้ากากกรองฝุ่นละออง หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น ทั้งนี้ 
โครงการได้มีการจัดท้าป้ายเตือนอันตราย และป้ายสัญลักษณ์บังคับให้มีการสวมใส่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานตระหนักถึงความส้าคัญในการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้ง
ก้าหนดแผนการตรวจสอบการเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มีจ้านวนเพียงพอ โดย
ค้านึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ก้าหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปภายในอาคารโรงงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ้ืนฐาน 4 รายการ คือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกั น 
ฝุ่นละออง และผ้าปิดจมูก 
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3) การจัดท ารายงานและบันทึกอุบัติเหตุ ก้าหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ที่ก้ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานอุบัติเหตุตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ โดยก้าหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
เช่น ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง กรุ๊ปเลือด วัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง  
แนวทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
หรือไม่ และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น เพ่ือหาแนวทางในการด้าเนินการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้้าหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการท้างาน 

4) การตรวจสุขภาพพนักงาน ก้าหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อน
รับเข้าท้างาน และส้าหรับพนักงานประจ้าการ จะด้าเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เสี่ยง หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของ
พนักงานให้สอดคล้องตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง 
และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2563 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานของบริษัท 
จะได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน แบ่งเป็นการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ และพนักงานประจ้า ด้าเนินการ
ตรวจวัดโดยโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา  

5) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลประกอบกิจการโรงงาน
ล้าดับที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้้าตาล ซึ่งท้าจากอ้อย บีช  หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความ
หวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (3) การท้าน้้าตาลทรายดิบ หรือน้้าตาลทรายขาว และ (4) การท้า
น้้าตาลทรายดิบหรือน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เมื่อตรวจสอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 พบว่า เข้าข่ายตามข้อ 3 “โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง” 
หมายความว่า โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะที่ท้าให้เกิด
อัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังนั้นโครงการ
จงึได้ก้าหนดให้ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
โรงงานผลิตน้้าตาลและพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยจะออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไป  
ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด้าเนินการด้ านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (พ.ศ. 2555) และ
มาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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2.9 คนงานและพนักงาน  

1) ระยะก่อสร้าง 

 เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสูงสุด
ประมาณ 600 คน/วัน (โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้คนงานก่อสร้างร่วมกันเนื่องจากก่อสร้างใน
ระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งนี้แผนการด้าเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะใช้แรงงานตามลักษณะงาน เช่น งานขุดบ่อน้้า งานปรับพ้ืนที่และถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม 
งานถนนและท่อระบายน้้าฝน งานภูมิทัศน์ งานก่อสร้างรากฐานและโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น  
จากลักษณะงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานที่จะเข้ามาท้างานในระยะก่อสร้างไม่ได้มีเฉพาะ
แรงงานไร้ฝีมือ แต่งานบางประเภทต้องการแรงงานที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ  
ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความช้านาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ทั้งนี้ 
คนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

2) ระยะด าเนินการ 

ในระยะด้าเนินการของโรงงานผลิตน้้าตาลแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 
120 วัน) และช่วงละลายน้้าตาล (ประมาณ 30 วัน) ซึ่งจะมีการจ้างพนักงานสูงสุดประมาณ 528 คน ส้าหรับ
ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร (ประมาณ 95 วัน) จะไม่มีกระบวนการผลิต เนื่องจากในช่วงดังกล่าว
การด้าเนินงานจะเป็นการซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เท่านั้น จะมีพนักงาน 347 คน  
โดยโครงการมีความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ  
ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความช้านาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร  
ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมในการท้างานต่ออุตสาหกรรมน้้าตาล จะต้องเป็นแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ ความช้านาญ ประสบการณ์ ในแต่ละสายอาชีพ และคุณลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ต้าแหน่ง อย่างไรก็ตาม แรงงานในการด้าเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้าท้างาน โดย
พิจารณาแรงงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก ส้าหรับระยะเวลาการท้างานในแต่ละช่วงการผลิตมีระยะเวลา 
ไม่เท่ากันดังนี ้

1)  ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 120 วัน) และช่วงละลายน้้าตาล (ประมาณ 150 วัน)  

 (1)  ปฏิบัติงานในส้านักงาน ท้างาน 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  
(เวลา 08.00 – 17.00 น.) 

 (2)  ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต  ท้างาน 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง 
   กะที่ 1  เวลา 08.00-20.00 น. 
    เวลา 12.00-00.00 น. 
  กะที่ 2  เวลา 20.00-08.00 น. 
    เวลา 00.00-12.00 น. 

2)  ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร (ประมาณ 95 วัน) 
ท้างาน 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  
(เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
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2.10 พื้นที่สีเขียว  

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งหมดประมาณ 85.00 ไร่ 
(ร้อยละ 12.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมด) แบ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวของโรงงานผลิตน้้าตาล 72.13 ไร่ หรือร้อยละ 11.90 
ของพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล และพ้ืนที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าชีวมวล 12.87 ไร่ หรือร้อยละ 15.45 ของพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าชีวมวล ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้น้ามาปลูกในพ้ืนที่โครงการเป็นพันธุ์ไม้
ที่จัดหาง่าย มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย สามารถใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือลด
มลพิษด้านคุณภาพอากาศและลดความดังเสียงจากกิจกรรมโรงงานไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพ้ืน
เกษตรกรรมรอบท่ีตั้งโครงการ 

โครงการได้พิจารณาเลือกชนิดพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่สีเขียว บริเวณพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ด้าเนินการ
และพ้ืนที่ที่ต้องปลูกเพ่ิมเติม โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีสภาพเป็นดินที่มีกรดจัดถึง
ปานกลาง โดยพรรณไม้ที่พิจารณาน้ามาปลูกจึงพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษและเลือก
ปลูกต้นไม้ที่มีใบหนา เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นประดู่ ต้นปีป และต้นพิกุล (ส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พรรณไม้ที่เหมาะสมส้าหรับการด้าเนินงานโครงการ
ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียง , 2555) โดยพรรณไม้ที่โครงการพิจารณา
น้ามาปลูกในพ้ืนที่โครงการเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นไม้ที่มีใบเรียวเล็ก ใบหยาบ มีขน เหนียว สามารถช่วยลดฝุ่นละอองได้ 

2)  เป็นไม้ทรงสูง มีทรงพุ่มหนา ใบมาก โตเร็ว และมีรากท่ีแข็งแรง เพ่ือเป็นแนวกันลม 

3)  เป็นไม้ที่มีรูปทรงในแนวตั้ง เริ่มแตกกิ่งก้านตั้งแต่ความสูง 2 เมตรขึ้นไป 

ดังนั้น พรรณไม้ที่ พิจารณาน้ามาปลูกจึงพิจารณาจากพรรณไม้ที่ปลูกและเจริญเติบโตในพ้ืนที่
ด้าเนินการ คือ ต้นอโศกอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นประดู่ ต้นปีป ต้นพิกุล และพรรณไมใ้นพื้นที่ประเภทอ่ืน 
ๆ กรณีที่ประเภทพรรณไม้ที่ปลูกไม่เจริญเติบโต รวมทั้งการเพ่ิมธาตุอาหารให้ดินเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และบ้ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก ส้าหรับความต้องการใช้น้้าของพืชในพื้นที่สีเขียวของโครงการ จะน้าน้้าทิ้งที่
ผ่านการบ้าบัดแล้วจนสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ในการรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียว ส่วนการใช้สาร
ปรับปรุงดินในพ้ืนที่สีเขียวจะมีพนักงานดูแลโดยเฉพาะเป็นประจ้า และใช้สารอินทรียวัตถุเป็นหลักในการ
บ้ารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี 

2.11 แผนชุมชนสัมพันธ์ 

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

 เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อโครงการและการรับรู้ข้อมูลสารที่มีต่อโครงการ ในการศึกษาและ
จัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด ในครั้งนี้ได้น้าประเด็นการร้องเรียนการประชาสัมพันธ์จากการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ที่ผ่านมา และจากประเด็นการคัดค้าน
การก่อสร้างโครงการ อ้างถึงหนังสือที่ ทส. 1010.3/13093 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง การคัดค้านการ
ก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20 ,000 ตันอ้อย/วัน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30  
เมกะวัตต์) ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ตั้งอยู่ที่ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
มาทบทวนประเด็นและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อด้าเนินการสร้างความเข้าใจต่อโครงการและการรับรู้ข้อมูลสาร
ที่มีต่อโครงการเพิ่มเติม 
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 เนื่องจากที่ตั้งโครงการมีพ้ืนที่ต่อเนื่องกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกัน หากการด้าเนินการประชาสัมพันธ์/หรือการท้ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่างคนต่างท้า
ย่อมจะส่งผลให้เกิดการด้าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ เพราะชุมชนภายนอกไม่สามารถแยก
กิจกรรมหรือมลพิษที่เกิดจากการด้าเนินงานได้ว่าเป็นในส่วนของโรงงานผลิตน้้าตาลหรือโรงไฟฟ้าชีวมวล  
อาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นในการวางแผนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการท้ากิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการจะด้าเนินการให้สอดรับกับการด้าเนินงาน
ดังนี้ 

1) แผนงานก่อนก่อสร้างโรงงานผลิตน้ าตาล เป็นการด้าเนินงานในส่วนของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดของโรงงานเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมการด้าเนินงาน
เผยแพร่จะเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับโรงไฟฟ้าชีวมวลในการลงพ้ืนที่ 
หรือจัดทีมประชาสัมพันธ์เพ่ือพบปะกับประชาชน ผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อโรงงาน  
แนวทางการด้าเนินงานที่จะเกิดขึ้นโดยวิธีการต่างๆ เช่น โครงการเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการให้กับ
ชุมชน โดยจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์/วารสารของโครงการ/วารสาร/แผ่นพับ/จดหมายข่าวโครงการ เนื้อหา
สาระเกี่ยวกับความก้าวหน้าการด้าเนินการโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการ การแจกเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานในท้องถิ่น การเข้าประชุมร่วมกับชุมชน 
เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการยังได้มีการท้ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จะครอบคลุมทั้งแผนงานในด้านการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจรวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ก่อนการด้าเนินงานโครงการในระยะก่อสร้างและ
ต่อเนื่องไปถึงระยะด้าเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือสร้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชน โครงการจึงได้มีการก้าหนดแผนงานด้านด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการในระยะก่อสร้าง  

2)  แผนงานระยะก่อสร้าง โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลจะก้าหนดให้บริษัท
ผู้รับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างร่วมกับทีมมวลชนสัมพันธ์ของโรงงาน เพ่ือสร้างสัมพันธ์ 
ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และถ้ามีการร้องเรียนจะรีบด้าเนินการแก้ไข  โดยติด 
ป้ายประกาศบริเวณหน้าพ้ืนที่ตั้งโรงงานและชุมชน เพ่ือน้าเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินงาน เช่น ชื่อโครงการ แผนการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการผู้ประสานงาน 
และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงงานผลิตน้้าตาลได้ก้าหนดแผนการประชาสัมพันธ์/หรือการท้า
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จะครอบคลุมทั้งแผนงานในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจรวมถึงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์การด้าเนินงานโครงการในระยะก่อสร้างและต่อเนื่องไปถึงระยะด้าเนินการ โดยกิจกรรมที่ท้า
ต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้าน
สุขภาพ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลจากการด้าเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
การให้การสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น โดยมีการจ้าแนกกิจกรรมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก ่(1) 
ประเภทกิจกรรมวันส้าคัญประจ้าปี (2) ประเภทกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์  (3) ประเภทกิจกรรมสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและ (4) ประเภทกิจกรรมบริจาค-สนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์  
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3)  แผนงานระยะด าเนินการ โครงการได้ก้าหนดแผนในด้านกิจกรรม CSR และการ
ประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ในการด้าเนินงานประจ้าปี พร้อมทั้งปรับปรุงแผนงานให้มีความต่อเนื่องและ
เข้าถึงความต้องการของชุมชน การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน
รอบข้าง ร่วมพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการด้าเนินกิจกรรมการผลิต อันเป็นส่วนหนึ่ งของ 
การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ทั้งต่อหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติอันดีและเกิดความเป็นกันเอง รวมทั้งลดความ
วิตกกังวลของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการด้าเนินงานของโครงการ โดยจ้าแนกประเภทแผนงานกิจกรรม 
ออกเป็นกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR)) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์/
หรือกิจกรรมสนันสนุนชุมชน (มวลชนสัมพันธ์) พร้อมทั้งน้าไปก้าหนดเป็นมาตรการของโครงการ 

2.11.2 การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ให้ความส้าคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
(เป็นคณะกรรมการด้าเนินการตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม) โดยก้าหนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมการฯ ของโรงงานผลิตน้้าตาล บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ให้แล้วเสร็จภายหลังจากท่ีรายงาน
ฯ เห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ ก้าหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก้ากับ ดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขในกรณีที่มี
ข้อร้องเรียนต่อการด้าเนินโครงการและมีส่วนร่วมการพิจารณากองทุนพัฒนาชุมชนและการชดเชยเยียวยา 

2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐและตัวแทนจากโครงการ จ้านวน 36 คน เพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 (1) ผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่มีต้าแหน่งทางการเมือง เช่น 
ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นต้น จาก
ชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตการปกครองที่เป็นที่ตั้งของโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ จ้านวน 26 คน 
ประกอบด้วย 

    1.1)  ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ 

ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล 10 คน จากการเลือกตั้ง 
ของหมู่ที่ 3 บ้านเวิน หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก หมู่ที่ 8 บ้านนา
เพียงใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น หมู่ที่ 22 บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 23 บ้านนาเมือง 
และหมู่ที ่24 บ้านตัวอย่าง 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดบง 2 คน จากการเลือกตั้งของ
หมู่ที่ 7 บ้านนาไม้เฮียว และหมู่ที ่11 บ้านนิคมดงบัง 
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1.2)  ตัวแทนจากผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ 

ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล 6 คน จากการเลือกตั้ง 
ของหมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล หมู่ที่ 14 บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 19 บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 16 บ้าน
จอมนางเหนือ และหมู่ที่ 20 บ้านหนองปลาไหล 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดบง 8 คน จากการเลือกตั้งของ
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านโนน หมู่ที่ 5 บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 บ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 9 บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที ่12 บ้านโนนฤาษีใหม่ และหมู่ที ่13 บ้านกุดบงใหม ่

(2)  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 7 คน ประกอบด้วย  

2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 

2.2) นายอ้าเภอโพนพิสัย หรือผู้แทน 1 คน  

2.3) ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 
หรือผู้แทน 1 คน 

2.4) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 

2.5) พลังงานจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 

2.6) สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 

2.7) กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองคาย 
หรือผู้แทน 1 คน 

(3)  ผู้แทนโครงการจ้านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงานผลิตน้้าตาล และ
ตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ 

3) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ  

(1) ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ  

(1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศ
แต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบก้าหนดวาระ ทั้งนี้ กรรมการ
สามารถด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

(2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต้าแหน่งเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
กรรมการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้น 
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(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันเพ่ือทดแทนกรรมการที่พ้นต้าแหน่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่าง
ลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งแทน อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน 
จะไม่ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

4.1) ตาย 

4.2) ลาออก 

4.3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

4.4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

4.5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

4.6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

4.7) เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

5) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ  

(3) ก้ากับ ดูแล การด้าเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5) เป็นศูนย์กลางเพ่ือประสานความร่วมมือ ในการด้าเนินงานใด ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือติดตามผลการ
ด้าเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความสมานฉันท์ โดยค้านึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียน
เกี่ยวกบัปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด้าเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กับชุมชนและพิจารณาก้าหนดอัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 
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6) ความถี่ในการประชุม 

(1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
ก้าหนด เวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง  
1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด 

7) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 

    งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาจากงบการด้าเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ในวงเงิน 
ขั้นต่้า 100,000 บาท/ปี หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการด้าเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ 
หรือตามความเหมาะสมของมติคณะกรรมการฯ โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพ่ือ
ใช้ในการด้าเนินงานในปีถัดไป 

8) ก าหนดการจัดอบรม 

(1) ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด 
กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยก้าหนดให้ด้าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และ 
เป็นประจ้าทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

(2) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องท้าจดหมายแจ้งและเชิญคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน 

(3) ก้าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระ 
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2.12 การรับเรื่องร้องเรียน  

การด้าเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนัก งานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดท้าแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ก้าหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการ
ได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถน้าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา
จากการด้าเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการด้าเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนตั้งอยู่บริเวณอาคารส้านักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถด้าเนินการได้หลายวิธี เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์/การท้า
บันทึกข้อความ/การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีความเหมาะสม โดยได้พิจารณาสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนมากกว่าผู้แทนจากภาครัฐ
และโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ้านวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการจากโครงการนั้น จะเป็นระดับ
บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย เนื่องจากการด้าเนินงานหรือการประชุมโครงการต้องการให้ผู้บริหารแต่ละฝ่าย
รับทราบประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินการของโครงการและสามารถแก้ไขหรือชี้แจงปัญหา
ของแต่ละฝ่ายได้ทันท่วงที นอกจากนี้  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) จะมีส่วนร่วมในการร่วมด้าเนินการกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือเหตุเดือดร้อนร้าคาญ
ที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ โดยจะเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน แสดงความเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
ส้าหรับผังการรับเรื่องร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 2.12-1  
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รูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

 

 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วด้าเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพื่อด้าเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการด้าเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งกลับ 
ผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  ส้านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6280408 
-  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) :  

Viwatagriculture@gmail.co.th 
-  จุดรับเรือ่งรอ้งเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้า

โรงงาน  
 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและก้าหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด้าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด้าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก้าหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันท าการ 

 
 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้
ในระยะสั้น ให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกวา่จะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แจ้งผล/น้าเสนอการแก้ไข 
ปัญหาในการประชมุ 

แจ้งผล 
 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 
แก้ไขเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้้า  
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3.  สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน  

3.1 ทรัพยากรดิน  

การศึกษาคุณภาพดินบริษัทที่ปรึกษาได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพดินจาก
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20 ,000 ตันอ้อย/วัน)  
(ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 โดยเก็บตัวอย่างดิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้านวน  
4 สถานี (สถานี S1-S4) ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่โครงการ (S1) บริเวณพ้ืนที่ผันน้้าของโครงการ (S2) บริเวณ 
หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน (S3) บริเวณแปลงอ้อยของโครงการ (S4) โดยมีดัชนีที่ท้าการตรวจ ได้แก่ สารหนู (As) 
แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ซีลีเนียม (Se) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
เลนท์ (Cr+6) การน้าไฟฟ้า (Conductivity) เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) โซเดียม (Na) และความจุในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) แสดงดังรูปที่ 3.1-1 และตารางท่ี 3.1-1 

นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในบริเวณพ้ืนที่โครงการเพ่ิมเติม โดย
ได้เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0.3 เมตร และ 0.3-2.0 เมตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 จ้านวน  
5 สถานี (สถานี S5-S9) ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณอาคารเก็บน้้าตาลดิบ (S5) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถ
อ้อย (S6) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสีย (S7) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานกองชานอ้อย (S8) พ้ืนที่สีเขียว
บริเวณบ่อรับน้้าฝนปนเปื้อนจากลานกองชานอ้อย (S9) โดยมีดัชนีที่ท้าการตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความชื้น (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไนโตรเจน 
(N) ฟอสฟอรัส (P) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล 
(Ni) ตะกั่ว (Pb) และสังกะสี (Zn) แสดงดังรูปที่ 3.1-2 และตารางท่ี 3.1-2 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  บริเวณพื้นที่โครงการ (S1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ พบว่า สารหนู 
(As) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมแคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่า
น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปรอท (Hg) มีค่าน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 
24 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม (Se) มีค่าน้อยกว่า 1 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การน้าไฟฟ้า 
(Conductivity) มีค่าเท่ากับ 0.02 เดซิซีเมนส์/เมตร เหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 3,484 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 3,465 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) มีค่าเท่ากับ 2.60 เซ็นติโมล/กิโลกรัม  

2) บริเวณพื้นที่ผันน้ าของโครงการ (S2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่ผันน้้าของ
โครงการ พบว่า สารหนู (As) มีค่าเท่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัมแคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปรอท (Hg) มีค่าน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส 
(Mn) มีค่าเท่ากับ 11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 17 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม (Se) มีค่า
น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การน้า
ไฟฟ้า (Conductivity) มีค่าเท่ากับ 0.03 เดซิซีเมนส์/เมตร เหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 12,203 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 4,223 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) มีค่าเท่ากับ 7.40 เซ็นติ
โมล/กิโลกรัม  
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3) บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน (S3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน 
พบว่า สารหนู (As) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปรอท (Hg) มีค่าน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส 
(Mn) มีค่าเท่ากับ 11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม (Se)  
มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
การน้าไฟฟ้า (Conductivity) มีค่าเท่ากับ 0.02 เดซิซีเมนส์/เมตร เหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 3,060 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 2,538 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) มีค่าเท่ากับ 3.80  
เซ็นติโมล/กิโลกรัม  

4) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า (S4) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวบริเวณลาน
กองเถ้า พบว่า สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปรอท (Hg) มีค่าน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 82 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 31 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซีลีเนียม 
(Se) มีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) มีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม การน้าไฟฟ้า (Conductivity) มีค่าเท่ากับ 0.04 เดซิซีเมนส์/เมตร เหล็ก (Fe) มีค่าเท่ากับ 9,637 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โซเดียม (Na) มีค่าเท่ากับ 125 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity) มีค่าเท่ากับ 
14.20 เซ็นติโมล/กิโลกรัม  

5) พื้นที่สีเขียวบริเวณอาคารเก็บน้ าตาลดิบ (S5) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 
และ 0.3-2 เมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็นกรด -ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 4.90 และ 5.04 ความชื้น 
(Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.03 และ 16.98 สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่า
เท่ากับ 7:1 (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 800 และ 700 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 
(P) มีค่าเท่ากับ 3.1 และน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.335 และ 0.442 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 
(K) มีค่าเท่ากับ 63.1 และ 99.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.4 และ 2.2 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 14.7 และ 23.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อยกว่า 0.6 และ 
5.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) และสังกะสี 
(Zn) มีค่าเท่ากับ 2.9 และ 3.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

6) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S6) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 และ 
0.3-2 เมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 5.24 และ 4.84 ความชื้น (Moisture)  
มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.29 และ 15.73 สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 9:1 
(0.3 และ 0.3-2 เมตร) ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 2,000 และ 2,100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P) มีค่า
เท่ากับ 27.2 และ 29.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 
0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.170 และ 0.191 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม (K) มีค่าเท่ากับ 
63.8 และ 147.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 4.5 และ 4.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส 
(Mn) มีค่าเท่ากับ 6.3 และ 7.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 5.1 และ 6.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตะกั่ว (Pb) มีค่าเท่ากับ 8.9 และ 7.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 5.1 และ 4.4 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
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7) พื้นที่สีเขียวบริเวณระบบบ าบัดน้ าเสีย (S7) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 
และ 0.3-2 เมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็นกรด -ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 5.43 และ 5.17 ความชื้น 
(Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 23.34 และ 14.89 สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่า
เท่ากับ 6:1 และ 5:1 ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 700 และ 900 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P) มีค่า
เท่ากับ 19.1 และ 17.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 
0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.470 และ 0.512 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม (K) มีค่าเท่ากับ 
99.2 และ 143.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 11.1 และน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 347.7 และ 12.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 6.2 และ 5.3 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) และสังกะสี (Zn) 
มีค่าเท่ากับ 29.8 และน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

8) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองชานอ้อย (S8) ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 
และ 0.3-2 เมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็นกรด -ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 5.42 และ 5.27 ความชื้น 
(Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.51 และ 13.60 สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่า
เท่ากับ 8:1 และ 7:1 ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 1,000 และ 900 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P) มีค่า
เท่ากับ 16.0 และ 2.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 
0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.974 และ 0.517 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม (K) มีค่าเท่ากับ 
90.0 และ 134.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 3.0 และ 2.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส 
(Mn) มีค่าเท่ากับ 30.0 และ 23.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 3.5 และ 5.7 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) และสังกะสี (Zn) มีค่า
เท่ากับ 3.3 และ 2.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

9) พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อรับน้ าฝนปนเปื้อนจากลานกองชานอ้อย (S9) ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ดินที่ระดับความลึก 0.3 และ 0.3-2 เมตร ตามล้าดับ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 5.23 และ 
5.34 ความชื้น (Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 29.75 และ 17.38 สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
(C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 5:1 และ 6:1 ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 900 และ 700 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ 2.6 และ 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.146 และ 0.161 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 
(K) มีค่าเท่ากับ 57.8 และ 96.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทองแดง (Cu) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 
และ 0.3-2 เมตร) แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 37.4 และ 16.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 
3.2 และ 5.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) 
และสังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 3.1 และ 2.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 9 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ
การค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อน
ในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดินตามรายงานฯ  
โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

S1 S2 S3 S4 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดิน (รายงานฯ โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

ดัชนีที่ท าการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 
บริเวณพ้ืนที่

โครงการ 
(S1) 

บริเวณพ้ืนที่ผันน้ า 
ของโครงการ  

(S2) 

บริเวณหมูท่ี่ 5  
บ้านร่องถ่อน 

(S3) 

บริเวณแปลงอ้อย 
ของโครงการ 

(S4) 

(1) 
(2) 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 

สารหน ู(As) มิลลิกรัม/ กิโลกรัม <1 1 <1 3 67 762 27 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม <1 <1 <1 <1 17.5 212 810 
ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม <5 <5 <5 <5 400 800 750 
ปรอท (Hg)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 22 263 610 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 24 11 11 82 1,710 19,640 32,000 
นิคเกิล (Ni)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 10 17 12 31 436.5 5,205 41,000 
ซีลีเนียม (Se)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม <1 <1 <1 <1 365 4,380 10,000 
โครเมียมเฮ็กซะวาเลนท์ (Cr6+) มิลลิกรัม/ กิโลกรัม <2 <2 <2 <2 17.5 212 640 
การน้าไฟฟ้า (Conductivity)  เดซิซีเมนส/์เมตร 0.02 0.03 0.02 0.04 - - - 
เหล็ก (Fe)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 3,484 12,203 3,060 9,637 - - - 
ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 7 11 10 23 2,920 35,040 - 
โซเดียม (Na)  มิลลิกรัม/ กิโลกรัม 3,465 4,223 2,538 125 - - - 
ความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวก 
(Cation Exchange Capacity)  

เซ็นติโมล/ กิโลกรัม 2.60 7.40 3.80 14.20 - - - 

หมายเหตุ :    (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
    ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
    ประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ ดิน  

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 
ที่มา :  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้า้ตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) เดือนธันวาคม 2562
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รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 
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ตารางท่ี 3.1-2 ผลตรวจวัดคุณภาพดิน (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ) 

ดัชนีที่ท าการตรวจวัด หน่วย 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ
อาคารเก็บน้ าตาลดิบ 

(S5) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ลานจอดรถอ้อย 

(S6) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(S7) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณ
ลานกองชานอ้อย 

(S8) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อ
รับน้ าฝนปนเป้ือนจาก

ลานกองชานอ้อย 
(S9) 

มาตรฐาน 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

(1) 
(2) 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 4.90 5.04 5.24 4.84 5.43 5.17 5.42 5.27 5.23 5.34 - - - 
2. ความชื้น (Moisture) ร้อยละ 17.03 16.98 21.29 15.73 23.34 14.89 17.51 13.60 29.75 17.38 - - - 
3. สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อ  

ไนโตรเจน (C/N Ratio) 
- 7:1 7:1 9:1 9:1 6:1 5:1 8:1 7:1 

5:1 6:1 
- - - 

4. ไนโตรเจน (N) มล.ก./กก. 800 700 2,000 2,100 700 900 1,000 900 900 700 - - - 
5. ฟอสฟอรัส (P) มล.ก./กก. 3.1 <0.1 27.2 29.4 19.1 17.5 16.0 2.8 2.6 0.1 - - - 
6. แคดเมียม (Cd) มล.ก./กก. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 67 762 810 
7. สารหนู (As) มล.ก./กก. 0.335 0.442 0.170 0.191 0.470 0.512 0.974 0.517 0.146 0.161 6 25 27 
8. โพแทสเซียม (K) มล.ก./กก. 63.1 99.1 63.8 147.3 99.2 143.8 90.0 134.6 57.8 96.9 - - - 
9. ทองแดง (Cu) มล.ก./กก. <0.4 2.2 4.5 4.0 11.1 <0.4 3.0 2.4 <0.4 <0.4 2,920 35,040 - 
10. แมงกานีส (Mn) มล.ก./กก. 14.7 23.4 6.3 7.2 347.7 12.9 30.0 23.0 37.4 16.3 1,710 19,640 32,000 
11. นิกเกิล (Ni) มล.ก./กก. <0.6 5.2 5.1 6.7 6.2 5.3 3.5 5.7 3.2 5.8 436.5 5,205 41,000 
12. ตะกั่ว (Pb) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 8.9 7.2 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 400 800 750 
13. สังกะสี (Zn) มล.ก./กก. 2.9 3.5 5.1 4.4 29.8 <0.4 3.3 2.9 3.1 2.4 - - 1,000 

หมายเหตุ :    (1)   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่
    ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
    ประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการ จัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน  

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2565
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3.2 คุณภาพอากาศ  

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้ท้า
การรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย 
(20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562  ด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจ้านวน 
2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นตัวแทนลมตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย
(เดือนมกราคม-พฤษภาคม และกันยายน) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
ตัวแทนลมตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย (เดือนมกราคม-พฤษภาคม และกันยายน) ด้าเนินการตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง และท้าการตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็น
ตัวแทนลมตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย (เดือนมกราคม-พฤษภาคม และกันยายน) ด้าเนินการตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง โดยมีสถานีตรวจวัด 4 จุด ได้แก่ วัดป่าแสงมณี (A1) วัดร่องถ่อน (A2) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) 
วัดโปร่งเย็น (A4) (แสดงดังรูปที่ 3.2-1)โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังตารางที่ 
3.2-1 และสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2560 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก ช่วง
ปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.023-0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (23-31 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.023-0.030 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (23-30 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (21-34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.028 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (22-28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2561 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.071-0.133 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (71-133 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.067-0.129 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (67-129 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.083-0.168 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (83-168 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.060-0.107 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (60-107 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)   

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 3 โดยบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565 (เป็นตัวแทนทิศ
ลมตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.041-0.076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (41-76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.033-0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (33-51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.039-0.063 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (39-63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.044-
0.192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (44-192 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
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เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 
0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ 
วัดโปร่งเย็น (A4) ตรวจวัดครั้งที่ 1 มีค่า 0.192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (192 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  
คิดเป็นร้อยละ 58.18 ของค่ามาตรฐาน 

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

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2560 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก ช่วง
ปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.012-0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (12-16 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (10-17 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.018 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (11-18 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.016 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (11-16 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2561 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.048-0.083 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (48-83 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.039-0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (39-72 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.033-0.093 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (33-93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.031-0.082 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (31-82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)   

ผลการตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565 (เป็นตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(8-49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.005-0.026 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (5-
26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.048 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (25-48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.024-0.062 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (24-62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 0.12 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ 
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) ตรวจวัดครั้งที่ 2 มีค่า 0.093 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ( 93 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 28.18 ของค่ามาตรฐาน 
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3)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2560 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก ช่วง
ปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง)  พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0245 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร    
(1.9-24.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0357 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (1.9-35.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0075 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.9-7.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-
0.0075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.9-7.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2561 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0038-0.0583 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.8-58.3 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019-0.0282 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร     
(1.9-28.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0038-0.0357 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.8-35.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0075-
0.0301 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (7.5-30.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)   

ผลการตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565 (เป็นตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0011-0.0090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (1.1-9.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0024-0.0103 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (2.4-10.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0028-
0.0164 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.8-16.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0006-0.0126 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.6-12.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดร่องถ่อน 
(A2) ตรวจวัดครั้งที่ 1 และโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) ตรวจครั้งที่ 2 มีค่า 0.0357 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (35.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของค่ามาตรฐาน 

4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2560 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก ช่วง
ปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0105 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร    
(2.6-10.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0236 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (2.6-23.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0314 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-31.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-
0.0131 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-13.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
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ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2561 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-7.9 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร      
(2.6-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0079 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (2.6-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0079 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)   

ผลการตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565 (เป็นตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (0.5-6.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-0.0102 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (1.8-10.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0031-
0.0102 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.1-10.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0013-0.0086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.3-8.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มี
ค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 
ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) ตรวจวัดครั้งที่  1 มีค่า 0.0314 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (31.4 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 4.02 ของค่ามาตรฐาน 

5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2560 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก ช่วง
ปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร     
(2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0052-0.0105 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (2.5-10.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0079-0.0131 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (7.9-13.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-
0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2561 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-5.2 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร     
(2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าเท่ากับ 0.0052 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)   
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ผลการตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2565 (เป็นตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0024-0.0039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (2.4-3.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0039-0.0052 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (3.9-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0050-
0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (5.0-6.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0031-0.0047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.1-4.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่
เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 
ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) ตรวจวัดครั้งที่ 1 มีค่า 0.0131 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ( 13.1 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 4.37 ของค่ามาตรฐาน  

6) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน 2560 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก ช่วง
ปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.098-0.329 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (9.8-
32.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.050-0.475 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(5.0-47.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.054-0.255 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (5.4-25.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.025-0.329 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.5-32.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2561 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช่วงหีบอ้อย) พบว่า วัดป่าแสงมณี (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.281-1.104 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (28.1-110.4 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) วัดร่องถ่อน (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.249-1.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (24.9-
1,010.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.356-0.765 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (35.6-76.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และวัดโปร่งเย็น (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.325-0.818 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (32.5-81.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)   

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งก้าหนดให้
ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(34,200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด โดยบริเวณที่มีค่า
ความเข้มข้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได้แก่ วัดป่าแสงมณี (A1) 
ตรวจวัดครั้งที่ 2 มีค่า 1.104 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1,104 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 
3.23 ของค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

24/07/2020 

24/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 
30/06/2021 

A1 A2 A3 A4 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
TSP 24 ชม. PM-10 24 ชม. NO2 1 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. CO 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1. วัดป่าแสงมณี (A1) รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ /1 
 7-8/09/2560 0.023 0.012 0.0056-0.0245 0.0026-0.0105 0.0052 0.128-0.268 
 8-9/09/2560 0.027 0.016 0.0056-0.0188 0.0026-0.0079 0.0052 0.131-0.279 
 9-10/09/2560 0.030 0.016 0.0019-0.0226 0.0026-0.0079 0.0052 0.102-0.268 
 10-11/09/2560 0.024 0.016 0.0056-0.0207 0.0026-0.0052 0.0026 0.112-0.303 
 11-12/09/2560 0.024 0.016 0.0019-0.0169 0.0026-0.0079 0.0026 0.151-0.329 
 12-13/09/2560 0.024 0.015 0.0038-0.0169 0.0026-0.0105 0.0026 0.100-0.328 
 13-14/09/2560 0.031 0.016 0.0056-0.0207 0.0026-0.0052 0.0026 0.098-0.316 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.023-0.031 0.012-0.016 0.0019-0.0245 0.0026-0.0105 0.0026-0.0052 0.098-0.329 
 8-9/02/2561 0.116 0.065 0.0038-0.0320 0.0026-0.0079 0.0052 0.357-0.723 
 9-10/02/2561 0.133 0.083 0.0038-0.0301 0.0026-0.0079 0.0052 0.285-0.661 
 10-11 /02/2561 0.126 0.068 0.0188-0.0339 0.0026-0.0079 0.0026 0.391-0.707 
 11-12/02/2561 0.098 0.058 0.0038-0.0376 0.0026-0.0052 0.0026 0.388-1.104 
 12-13/02/2561 0.071 0.048 0.0038-0.0207 0.0026-0.0052 0.0026 0.317-0.918 
 13-14/02/2561 0.091 0.055 0.0038-0.0583 0.0026-0.0052 0.0026 0.364-0.725 
 14-15/02/2561 0.088 0.056 0.0038-0.0226 0.0026-0.0052 0.0026 0.281-0.736 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.071-0.133 0.048-0.083 0.0038-0.0583 0.0026-0.0079 0.0026-0.0052 0.281-1.104 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ/2 

 19-20/01/2565 0.075 0.049 0.0019-0.0060 0.0024-0.0060 0.0037 - 
 20-21/01/2565 0.076 0.010 0.0021-0.0071 0.0005-0.0068 0.0039 - 
 21-22/01/2565 0.049 0.028 0.0011-0.0079 0.0016-0.0050 0.0031 - 
 22-23/01/2565 0.046 0.019 0.0021-0.0087 0.0021-0.0042 0.0029 - 
 23-24/01/2565 0.044 0.017 0.0023-0.0090 0.0008-0.0039 0.0024 - 
 24-25/01/2565 0.055 0.018 0.0019-0.0090 0.0010-0.0042 0.0024 - 
 25-26/01/2565 0.041 0.008 0.0017-0.0068 0.0016-0.0044 0.0026 - 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.041-0.076 0.008-0.049 0.0011-0.0090 0.0005-0.0068 0.0024-0.0039 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 
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ตารางท่ี 3.1.4-2 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
TSP 24 ชม. PM-10 24 ชม. NO2 1 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. CO 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

2. วัดร่องถ่อน (A2) รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ /1 
 7-8/09/2560 0.025 0.010 0.0038-0.0188 0.0026-0.0236 00079 0.050-0.353 
 8-9/09/2560 0.024 0.013 0.0019-0.0113 0.0026-0.0209 0.0079 0.054-0.315 
 9-10/09/2560 0.028 0.017 0.0019-0.0151 0.0026-0.0236 0.0079 0.129-0.314 
 10-11/09/2560 0.025 0.015 0.0019-0.0357 0.0026-0.0131 0.0052 0.049-0.365 
 11-12/09/2560 0.023 0.017 0.0019-0.0226 0.0026-0.0105 0.0105 0.107-0.475 
 12-13/09/2560 0.025 0.014 0.0038-0.0151 0.0026-0.0079 0.0079 0.118-0.394 
 13-14/09/2560 0.030 0.015 0.0019-0.0245 0.0026-0.0209 0.0079 0.117-0.349 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.023-0.030 0.010-0.017 0.0019-0.0357 0.0026-0.0236 0.0052-0.0105 0.050-0.475 
 8-9/02/2561 0.111 0.069 0.0038-0.0226 0.0026-0.0079 0.0052 0.342-0.821 
 9-10/02/2561 0.129 0.053 0.0038-0.0207 0.0026-0.0079 0.0052 0.328-0.633 
 10-11 /02/2561 0.101 0.072 0.0019-0.0263 0.0026-0.0079 0.0052 0.254-0.607 
 11-12/02/2561 0.074 0.043 0.0038-0.0245 0.0026-0.0079 0.0026 0.249-0.626 
 12-13/02/2561 0.067 0.039 0.0056-0.0226 0.0026-0.0079 0.0052 0.337-0.639 
 13-14/02/2561 0.080 0.044 0.0075-0.0282 0.0026-0.0079 0.0052 0.416-1.010 
 14-15/02/2561 0.104 0.060 0.0056-0.0188 0.0026-0.0079 0.0026 0.331-0.752 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.067-0.129 0.039-0.072 0.0019-0.0282 0.0026-0.0079 0.0026-0.0052 0.249-1.010 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ /2 

 19-20/01/2565 0.050 0.015 0.0026-0.0056 0.0024-0.0092 0.0042 - 
 20-21/01/2565 0.043 0.005 0.0030-0.0103 0.0018-0.0102 0.0042 - 
 21-22/01/2565 0.033 0.015 0.0028-0.0090 0.0024-0.0050 0.0039 - 
 22-23/01/2565 0.040 0.026 0.0026-0.0077 0.0024-0.0076 0.0052 - 
 23-24/01/2565 0.051 0.024 0.0024-0.0094 0.0021-0.0071 0.0039 - 
 24-25/01/2565 0.044 0.017 0.0026-0.0047 0.0034-0.0050 0.0044 - 
 25-26/01/2565 0.048 0.019 0.0026-0.0077 0.0034-0.0050 0.0044 - 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.033-0.051 0.005-0.026 0.0024-0.0103 0.0018-0.0102 0.0039-0.0052 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล      เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-66- 

ตารางท่ี 3.1.4-2 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
TSP 24 ชม. PM-10 24 ชม. NO2 1 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. CO 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

3. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง  รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ /1 
(A3) 7-8/09/2560 0.024 0.011 0.0019-0.0056 0.0079-0.0288 0.0131 0.117-0.254 
 8-9/09/2560 0.024 0.014 0.0019-0.0056 0.0052-0.0236 0.0131 0.054-0.255 

 9-10/09/2560 0.021 0.013 0.0019-0.0075 0.0052-0.0262 0.0131 0.118-0.205 
 10-11/09/2560 0.022 0.017 0.0019-0.0056 0.0052-0.0236 0.0131 0.117-0.179 
 11-12/09/2560 0.025 0.015 0.0019-0.0056 0.0052-0.0314 0.0131 0.117-0.251 
 12-13/09/2560 0.025 0.018 0.0019-0.0056 0.0052-0.0183 0.0105 0.118-0.187 
 13-14/09/2560 0.034 0.014 0.0019-0.0056 0.0026-0.0105 0.0079 0.117-0.187 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.021-0.034 0.011-0.018 0.0019-0.0075 0.0026-0.0314 0.0079-0.0131 0.054-0.255 
 8-9/02/2561 0.141 0.093 0.0038-0.0226 0.0026-0.0079 0.0052 0.362-0.658 
 9-10/02/2561 0.168 0.092 0.0056-0.0357 0.0026-0.0079 0.0026 0.356-0.570 
 10-11 /02/2561 0.140 0.093 0.0056-0.0282 0.0026-0.0079 0.0052 0.361-0.604 
 11-12/02/2561 0.087 0.047 0.0075-0.0226 0.0026-0.0079 0.0052 0.399-0.765 
 12-13/02/2561 0.083 0.033 0.0038-0.0226 0.0026-0.0079 0.0052 0.404-0.697 
 13-14/02/2561 0.100 0.064 0.0075-0.0301 0.0026-0.0079 0.0052 0.371-0.646 
 14-15/02/2561 0.143 0.075 0.0038-0.0245 0.0026-0.0079 0.0026 0.370-0.591 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.083-0.168 0.033-0.093 0.0038-0.0357 0.0026-0.0079 0.0026-0.0052 0.356-0.765 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ /2 

 19-20/01/2565 0.058 0.048 0.0028-0.0156 0.0037-0.0079 0.0055 - 
 20-21/01/2565 0.063 0.038 0.0032-0.0105 0.0039-0.0099 0.0060 - 
 21-22/01/2565 0.039 0.034 0.0030-0.0162 0.0044-0.0099 0.0063 - 
 22-23/01/2565 0.050 0.040 0.0030-0.0134 0.0031-0.0063 0.0050 - 
 23-24/01/2565 0.051 0.025 0.0030-0.0115 0.0042-0.0102 0.0060 - 
 24-25/01/2565 0.050 0.040 0.0032-0.0098 0.0050-0.0097 0.0068 - 
 25-26/01/2565 0.040 0.029 0.0032-0.0164 0.0042-0.0076 0.0065 - 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.039-0.063 0.025-0.048 0.0028-0.0164 0.0031-0.0102 0.0050-0.0068 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 
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ตารางท่ี 3.1.4-2 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
TSP 24 ชม. PM-10 24 ชม. NO2 1 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. CO 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

4. วัดโปร่งเย็น (A4) รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ /1 
 7-8/09/2560 0.023 0.011 0.0019-0.0075 0.0026-0.0079 0.0026 0.038-0.268 
 8-9/09/2560 0.024 0.012 0.0019-0.0075 0.0026-0.0052 0.0026 0.047-0.294 
 9-10/09/2560 0.028 0.016 0.0019-0.0056 0.0026-0.0079 0.0026 0.025-0.313 
 10-11/09/2560 0.026 0.016 0.0019-0.0075 0.0026-0.0079 0.0026 0.088-0.317 
 11-12/09/2560 0.022 0.014 0.0019-0.0075 0.0026-0.0079 0.0026 0.131-0.318 
 12-13/09/2560 0.025 0.013 0.0019-0.0075 0.0026-0.0079 0.0052 0.066-0.310 
 13-14/09/2560 0.024 0.014 0.0019-0.0075 0.0026-0.0131 0.0052 0.107-0.329 
 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.022-0.028 0.011-0.016 0.0019-0.0075 0.0026-0.0131 0.0026-0.0052 0.025-0.329 
 8-9/02/2561 0.095 0.067 0.0075-0.0207 0.0026-0.0079 0.0052 0.362-0.776 
 9-10/02/2561 0.107 0.082 0.0075-0.0207 0.0026-0.0079 0.0052 0.356-0.735 
 10-11 /02/2561 0.089 0.069 0.0075-0.0207 0.0026-0.0079 0.0052 0.395-0.763 
 11-12/02/2561 0.067 0.041 0.0075-0.0207 0.0026-0.0079 0.0052 0.391-0.765 
 12-13/02/2561 0.060 0.031 0.0075-0.0207 0.0026-0.0079 0.0052 0.361-0.818 
 13-14/02/2561 0.066 0.031 0.0075-0.0282 0.0026-0.0079 0.0052 0.361-0.689 
 14-15/02/2561 0.079 0.055 0.0132-0.0301 0.0026-0.0079 0.0052 0.325-0.625 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.060-0.107 0.031-0.082 0.0075-0.0301 0.0026-0.0079 0.0052 0.325-0.818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล      เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-68- 

ตารางท่ี 3.1.4-2 (ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
TSP 24 ชม. PM-10 24 ชม. NO2 1 ชม. SO2 1 ชม. SO2 24 ชม. CO 1 ชม. 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

4. วัดโปร่งเย็น (A4) บริษัทท่ีปรึกษาฯ /2 
 19-20/01/2565 0.052 0.026 0.0017-0.0041 0.0021-0.0050 0.0031 - 
 20-21/01/2565 0.192 0.062 0.0013-0.0053 0.0013-0.0086 0.0044 - 
 21-22/01/2565 0.049 0.024 0.0008-0.0117 0.0021-0.0071 0.0042 - 
 22-23/01/2565 0.044 0.035 0.0011-0.0126 0.0018-0.0060 0.0034 - 
 23-24/01/2565 0.046 0.033 0.0013-0.0051 0.0021-0.0047 0.0034 - 
 24-25/01/2565 0.052 0.043 0.0006-0.0088 0.0031-0.0060 0.0044 - 
 25-26/01/2565 0.045 0.031 0.0011-0.0051 0.0018-0.0063 0.0047 - 

 ค่าต่ าสุด-สูงสุด 0.044-0.192 0.024-0.062 0.0006-0.0126 0.0013-0.0086 0.0031-0.0047 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 

หมายเหต ุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
4/ ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ที่มา  :  /1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้า้ตาลทราย (20 ,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
  /2 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2565
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3.3 ระดับเสียง  

การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา บริษัทที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมผลการตรวจวัดรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20 ,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก)  
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 โดยด้าเนินการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน พ.ศ. 2560 
ด้าเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง จ้านวน 4 สถานี (สถานี N1-N4) และท้าการตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่
ปรึกษา ระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม พ.ศ. 2565 ด้าเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง จ้านวน 1 สถานี (สถานี 
N1) ได้แก่ วัดป่าแสงมณี (N1) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย (N2) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (N3) 
และโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก (N4) (แสดงดังรูปที่ 3.3-1) ดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
ส้าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 3.3-1 สามารถสรุปรายละเอียดของได้
ดังนี้ 

1) วัดป่าแสงมณี (N1) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน พ.ศ. 
2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 46.7-55.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 67.3-80.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 31.5-55.2 เดซิเบลเอ 
ส้าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั้งที่ 2 (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา) ระหว่างวันที่ 19-26 
มกราคม พ.ศ. 2565 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 47.2-49.8 เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 69.1-82.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 
41.1-49.7 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย (N2) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 7-14 
กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 45.7-54.7 เดซิเบลเอ  
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 67.6-88.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 
33.1-46.3 เดซิเบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (N3) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน พ.ศ. 
2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 51.2-57.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 67.7-75.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 31.1-59.4 เดซิเบล
เอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
(ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115  
เดซิเบลเอ) 
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4) โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก (N4) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 7-14 กันยายน  
พ.ศ. 2560 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 51.4-54.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 73.1-82.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 30.3-59.1 เดซิ
เบลเอ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล่าวกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดระดับเสียง 

24/07/2020 24/07/2020 24/07/2020 

N1 N2 N3 N4 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ต าแหน่งตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวัด 
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 

1. วัดป่าแสงมณี (N1) รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ /1 
 7-8/09/2560 46.7 71.1 53.8 34.4-55.2 

8-9/09/2560 50.7 69.9 56.6 37.2-55.2 
9-10/09/2560 52.3 80.2 56.4 31.5-52.3 
10-11/09/2560 55.9 77.6 58.6 32.2-54.4 
11-12/09/2560 54.1 72.4 59.8 34.5-49-7 
12-13/09/2560 50.3 67.3 57.8 35.1-48.5 
13-14/09/2560 55.9 72.4 58.1 34.8-52.6 
ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 46.7-55.9 67.3-80.2 53.8-59.8 31.5-55.2 

 บริษัทท่ีปรึกษาฯ /2 
 19-20/01/2565 48.6 75.4 55.3 44.2-48.1 
 20-21/01/2565 48.3 80.5 55.1 42.9-48.2 
 21-22/01/2565 47.2 69.1 53.5 43.9-48.4 
 22-23/01/2565 48.7 79.0 55.6 42.0-49.7 
 23-24/01/2565 47.9 80.1 53.8 41.1-48.0 
 24-25/01/2565 49.8 82.6 56.3 42.7-48.6 
 25-26/01/2565 49.6 75.7 56.2 43.2-48.1 
 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 47.2-49.8 69.1-82.6 53.5-56.3 41.1-49.7 
2. วิทยาลัยเทคโนโลยี    
    บริหารธุรกิจรักไทย  
    (N2) /1 

รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ /1 
7-8/09/2560 49.6 72.0 57.4 34.5-44.0 
8-9/09/2560 47.2 73.5 52.4 33.2-45.0 
9-10/09/2560 49.7 81.6 52.7 35.0-46.3 
10-11/09/2560 46.3 67.6 52.0 33.1-45.3 
11-12/09/2560 50.9 81.3 53.2 35.2-45.9 
12-13/09/2560 54.7 88.9 56.4 35.2-45.8 
13-14/09/2560 45.7 78.3 52.2 36.4-43.1 
ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 45.7-54.7 67.6-88.9 52.0-57.4 33.1-46.3 

3. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ /1 
(N3) /1 7-8/09/2560 54.0 72.1 56.6 37.9-58.6 

 8-9/09/2560 53.8 72.1 56.4 37.4-58.6 
 9-10/09/2560 53.9 74.0 57.7 31.1-56.3 
 10-11/09/2560 57.5 75.2 61.1 33.7-59.4 
 11-12/09/2560 53.2 68.7 56.3 35.1-58.3 
 12-13/09/2560 51.4 67.7 54.4 37.5-56.3 
 13-14/09/2560 51.2 72.7 54.8 37.0-56.6 
 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 51.2-57.5 67.7-75.2 54.4-61.1 31.1-59.4 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
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ตารางที่ 3.1.5-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

ต าแหน่งตรวจวัด ช่วงเวลาตรวจวัด 
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 

4. โรงเรียนบ้านห้วย 
    เปลวเงือก (N4) /1 

รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมฯ /1 
7-8/09/2560 52.3 80.8 59.6 34.1-55.6 

 8-9/09/2560 53.0 73.5 59.1 32.8-56.6 
 9-10/09/2560 51.4 82.9 56.1 30.3-54.2 
 10-11/09/2560 52.7 74.3 56.8 32.3-57.4 
 11-12/09/2560 52.8 73.6 59.8 34.5-55.0 
 12-13/09/2560 54.8 73.1 59.8 34.6-59.1 
 13-14/09/2560 52.4 73.2 57.4 32.3-55.6 
 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 51.4-54.8 73.1-82.9 56.1-59.8 30.3-59.1 

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
มาตรฐาน :   1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ที่มา :  /1  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
  /2  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 

3.4 คุณภาพน้ าผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพน้้าผิวดิน รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้้าผิวดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยเฉพาะ
คุณภาพน้้าผิวดินในบริเวณอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด บริษัท 
ที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต
น้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 โดยด้าเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นตัวแทนของคุณภาพน้้าในช่วงฤดูแล้ง และท้าการตรวจวัดครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 เป็นตัวแทนคุณภาพน้้าผิวดินในช่วงฤดูฝน จ้านวน 5 สถานี (สถานี  SW1 – 
SW5) และท้าการตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 จ้านวน 4 สถานี (สถานี 
SW1 – SW4) ได้แก่ บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1 (SW1) บริเวณทาง
น้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 2 (SW2) บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บ
น้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 (SW3) บริเวณห้วยมะเฮียว (SW4) และบริเวณหนองสรวง (SW5) แสดงดังรูปที่ 
3.4-1 โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ความลึกน้้า (Depth) ความโปร่งใส (Transparency) ความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) อุณหภูมิ (Temperature) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) บีโอดี 
(BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) น้้ามันและไขมัน (Oil&Grease) 
ไซยาไนด์ (Cyanide) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) ปรอท (Hg) 
นิคเกิล (Ni) ซีลีเนียม (Se) สังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟต (Phosphate) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินของ 
แต่ละสถานีแสดงดังตารางท่ี 3.4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปที ่3.4-1 ต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 

 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน (รายงาน ฯ โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพน้ า1/ มาตรฐาน 

น้ าท้ิง2/ 
กรมชลประทาน 

SW1 SW2 SW3*** SW4 SW5**** 
ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
1.  ความลึกของน้้า m 2.40 1.50 2.0 2.10 - 2.20 0.45 0.60 - 1.90 - - - - 
2.  ความโปร่งใสของน้้า m 1.80 0.30 1.05 1.40 - 0.50 0.45 0.60 - 1.00 - - - - 
3.  ค่าความเป็นกรด-ด่าง - 5.7 6.1 4.6 5.5 - 6.7 6.4 6.9 - 6.9 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 6.5-8.5 
4.  ค่าการน้าไฟฟ้า µS/cm 12.2 17.9 20.2 16.2 - 11.3 11.6 13.0 - 32.8 - - - ≤ 2,000 
5.  อุณหภูมิ oC 26.4 28.2 20.9 28.2 - 30.2 23.2 31.2 - 30.2 ธ ธ ธ ≤ 40 
6.  ออกซิเจนละลาย mg/L 8.5 6.4 7.0 3.4 - 7.7 10.5 7.6 - 6.9 ≥ 6.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 
7.  บีโอดี mg/L 1.4 1.1 1.6 0.4 - 1.3 1.1 1.4 - 2.6 ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 ≤ 20 
8.  ซีโอดี mg/L 13 <10 14 <10 - <10 11 <10 - 21 - - - ≤ 100 
9.  ของแข็งแขวนลอย mg/L 7 4.8 11 2.8 - 12 <5 4.0 - <2.5 - - - ≤ 30 
10. ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด mg/L <50 46 <50 60 - 68 <50 49 - 35 - - - ≤ 1,300 
11. น้้ามันและไขมัน mg/L <1 <2 <1 <2 - <2 <1 <2 - <2 - - - ≤ 5 
12. ไซยาไนด์ mg/L <0.004 0.011 <0.004 <0.004 - <0.004 <0.004 <0.004 - <0.004 ≤ 0.005 ≤ 0.005 ≤ 0.005 - 
13. สารหนู mg/L <0.002 <0.01 <0.002 <0.01 - <0.01 <0.002 <0.01 - <0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.25 
14. แคดเมียม mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - <0.002 <0.002 <0.002 - <0.002 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** ≤ 0.003 
15. ทองแดง mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 1 
16. ตะกั่ว mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.1 
17. แมงกานีส mg/L <0.1 0.01 <0.1 0.05 - 0.03 <0.1 0.03 - 0.02 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
18. ปรอท mg/L <0.0005 <0.001 <0.0005 <0.001 - <0.001 <0.0005 <0.001 - <0.001 ≤ 0.002 ≤ 0.002 ≤ 0.002 - 
19. นิคเกิล mg/L <0.01 <0.004 <0.01 <0.004 - <0.004 <0.01 <0.004 - <0.004 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.2 
20. ซีลีเนียม mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 - - - - 
21. สังกะสี mg/L <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 - <0.02 <0.01 <0.02 - <0.02 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
22. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้น mg/L <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 - <0.01 <0.02 <0.01 -  ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 - 
23. ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน mg/L 1.28 0.911 <0.02 <0.02 - 0.124 0.64 0.038 -  ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน (รายงาน ฯ โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพน้ า1/ มาตรฐาน 

น้ าท้ิง2/ 
กรมชลประทาน 

SW1 SW2 SW3*** SW4 SW5**** 
ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 
24. แอมโมเนียในหน่วย
ไนโตรเจน 

mg/L 0.066 0.098 0.068 0.042 - 0.156 0.052 0.050 -  ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 - 

25. ฟอสเฟต mg/L 4.92 <0.03 3.60 <0.03 - <0.03 3.70 <0.03 -  - - - - 
26. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
ท้ังหมด  

MPN/ 
100 mg 

49 2,400 1,300 240 - 460 7,900 2,400 -  ≤ 5,000 ≤ 20,000 - - 

27. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล 
โคลิฟอร์ม 

MPN/ 
100 mg 

2.0 31 <1.8 6.8 - 130 22 68 -  ≤ 1,000 ≤ 4,000 - - 

28. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด 

mg/L <0.0000
4 

<0.00
004 

<0.00
004 

<0.00
004 

- <0.00
004 

<0.00
004 

<0.00
004 

-  ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 - 

หมายเหตุ : SW1 : บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1  SW2 : บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 2      SW3 : บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3   
                SW4 : บริเวณห้วยมะเฮียว               SW5 : บริเวณหนองสรวง 
 ธ = ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 * น้้าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3  ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.    ** น้้าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3  เกินกว่า 100 มก./ล.  - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก้าหนด/ไม่มีการตรวจวัด 
 การแบ่งแหล่งน้้าผิวดินตามการใช้ประโยชน์ 
 น้้าผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน  
         (2) การอนุรักษ์สัตว์น้้า (3) การประมง (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า 
 น้้าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การเกษตร 
 น้้าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวกการปรับปรุง คุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอุตสาหกรรม 
 *** บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 ไม่สามารถเก็บได้ เนื่องจากไม่มีน้้า 
 **** บรเิวณหนองสรวง ไม่สามารถเก็บได้ เนื่องจากมีการขุดลอกหนองทั้งหมด ท้าให้น้้าขุด 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 

2/ ค้าสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่องการป้องกันการแก้ไขการระบายน้้าทิ้งที่มีคุณภาพต้่าลงทางน้้าชลประทานและทางน้้าที่เชื่อมต่อกับทางน้้าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน วันที่ 19 ธันวาคม 2532 
ที่มา :   การรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
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ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา) 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐานคุณภาพน้ า1/ มาตรฐานน้ าท้ิง2/ 

กรมชลประทาน SW1 SW2 SW3 SW4 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง - 6.99 6.13 6.25 7.28 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 6.5-8.5 
อุณหภูมิ oC 24.9 24.5 25.7 21.7 ธ ธ ธ ≤ 40 
ออกซิเจนละลาย mg/L 4.71 4.16 6.09 4.04 ≥ 6.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 
บีโอด ี mg/L 1 2 1 1 ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 ≤ 20 
ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด mg/L 4.4 <2.5 5.4 9.9 - - - ≤ 30 
ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด mg/L 34 29 20 31 - - - ≤ 1,300 
ความกระด้างท้ังหมด mg/L 9.5 5.0 4.5 9.0 - - - - 
สารหนู mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.25 
แคดเมียม mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** ≤ 0.003 
ทองแดง mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 1 
ตะกั่ว mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.1 
แมงกานีส mg/L <0.02 <0.02 <0.02 0.15 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
นิคเกิล mg/L 0.009 0.008 0.008 0.009 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.2 
สังกะสี mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 - 
แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน mg/L 0.17 <0.10 <0.10 0.17 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 - 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมด  MPN/100 mg 1.6 x 103 9.2 x 103 23 3.5 x 102 ≤ 5,000 ≤ 20,000 - - 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม MPN/100 mg 79 1.7 x 102 13 1.1 x 102 ≤ 1,000 ≤ 4,000 - - 

หมายเหตุ : SW1 : บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1 SW2 : บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 2 SW3 : บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 SW4 : บริเวณห้วยมะเฮียว 
 ธ = ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส * น้้าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3  ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.   ** น้้าที่มีความกระด้างในรูป CaCO3  เกินกว่า 100 มก./ล.    - หมายถึง ไม่มีมาตรฐานก้าหนด/ไม่มีการตรวจวัด 

การแบ่งแหล่งน้้าผิวดินตามการใช้ประโยชน์ 
 น้้าผิวดินประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้้า (3) การประมง   
                                                   (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า 
 น้้าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การเกษตร 
 น้้าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวกการปรับปรุง คุณภาพน้้าทั่วไปก่อน  (2) การอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
 2/ ค้าสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่องการป้องกันการแก้ไขการระบายน้้าทิ้งที่มีคุณภาพต้่าลงทางน้้าชลประทานและทางน้้าที่เชื่อมต่อกับทางน้้าชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน วันที่ 19 ธันวาคม 2532 
ที่มา :   ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 
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ทั้งนี้ ปัจจุบันแหล่งน้้าในพ้ืนที่ศึกษายังไม่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งน้้าที่ต้องถูกควบคุมตามมาตรฐาน
แหล่งน้้าผิวดินประเภทต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ส้าหรับการพิจารณาค่าบ่งชี้คุณภาพน้้าบริเวณทางน้้าสาธารณะ 
ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก ห้วยมะเฮียว และหนองสรวง พบว่า คุณภาพน้้าของบริเวณดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงเพ่ือใช้ประโยชน์สอดคล้องกับมาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3  และประเภทที่ 4  
โดยหากเทียบเคียงมาตรฐานควบคุมแหล่งน้้าตามประกาศดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด ยกเว้นค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าดีโอ (DO) ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าต่้ากว่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

3.5 คุณภาพน้ าใต้ดนิ   

การศึกษาคุณภาพน้้าผิวดิน รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้้าใต้ดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) บริษัทที่
ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต
น้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 โดยด้าเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นตัวแทนของคุณภาพน้้าในช่วงฤดูแล้ง จ้านวน 4 สถานี แสดงดัง
รูปที่ 3.5-1 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (UW1) วัดชัยมงคลยาราม (UW2) วัดโปร่งเย็น (UW3) และ
โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา (UW4) ดัชนีที่ท้าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อุณหภูมิ 
(Temperature) ความขุ่น (Turbidity) ค่าการน้าไฟฟ้า (Conductivity) ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) 
ของแข็งแขวนลอย (SS) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO3) ความกระด้างถาวร (Non-
carbonate hardness as CaCO3) ซัลเฟต (Sulfate) ไนเตรต (Nitrate as N) คลอไรด์ (Cl-) ฟลูออไรด์ (F-) 
ซีโอดี (COD) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) 
แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 

และท้าการตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา โดยด้าเนินการตรวจวัดวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
เป็นตัวแทนของคุณภาพน้้าใต้ดินในช่วงฤดูแล้ง จ้านวน 4 สถานี อ้างถึงรูปที่ 3.5-1 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้าน
ตัวอย่าง (UW1) วัดชัยมงคลยาราม (UW2) วัดโปร่งเย็น (UW3) และโรงเรียนยูเนสโกสัมมนา (UW4) ดัชนีที่
ท้าการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) ความกระด้างทั้งหมด (Total 
Hardness) ไนเตรต (NO3-N) ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) ฟลูออไรด์ (F) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล 
(Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินทั้ง 4 สถานี เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้้าใต้ดินตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับ
การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้นค่า ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) (ท่ีท้าการ
ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565) ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานก้าหนดของเกณฑ์
ก้าหนดที่เหมาะสม ซึ่งก้าหนดให้ ต้องไม่มีค่าในน้้าใต้ดิน และเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้้าใต้ดินตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน และ
รายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนี
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก้าหนด 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน (รายงาน ฯ โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ฉบับเดือนธันวาคม 2562) 

ดัชนีที่ท าการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

GW1 GW2 GW3 GW4 
เกณฑ์ก าหนด 
ท่ีเหมาะสม1/ 

เกณฑอ์นุโลม 
สูงสุด1/ 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม2/ 

1. ค่าความเป็นกรดและด่าง  - 7.3 7.7 7.6 8.1 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 
2. อุณหภูมิ  องศาเซลเซยีส 26.3 26.1 24.1 26.7 5 20 - 
3. ความขุ่น  เอ็นทียู <0.5 <0.5 <0.5 <5 - - - 
4. ค่าการน้าไฟฟ้า  โมโครซีเมนส์/เซนตเิมตร 151 290 440 566 - - - 
5. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  มิลลิกรัม/ลติร 142 196 336 369 600 1,200 - 
6. ของแข็งแขวนลอย  มิลลิกรัม/ลติร <5 <5 <5 <5 - - - 
7. ความกระด้างท้ังหมด  มิลลิกรัม/ลติร 56 93 214 176 - - - 
8. ความกระด้างถาวร มิลลิกรัม/ลติร <1 <1 <1 <1 - - - 
9. ซัลเฟต  มิลลิกรัม/ลติร <2.0 <2.0 2.6 7.2 300 500 - 
10. ไนเตรต  มิลลิกรัม/ลติร <0.02 0.675 <0.02 0.404 200 250 - 
11. คลอไรด์  มิลลิกรัม/ลติร <1 4 <1 40 45 45 - 
12. ฟลูออไรด์  มิลลิกรัม/ลติร 0.07 <0.05 0.12 0.11 200 250 - 
13. ซีโอดี  มิลลิกรัม/ลติร <10 <10 <10 <10 250 600 - 
14. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.7 1.0 - 
15. อัตราความสามารถในการดูดซับ
ธาตุโซเดียม  

- 0.35 1.21 0.33 0.72 - - - 

หมายเหต ุ:     GW1 : โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง  GW2 : วัดชัยมงคลยาราม 
     GW3 : วัดโปร่งเย็น   GW4 : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 
มาตรฐาน : 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

2/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปือ้นในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทา้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน  
 และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 

ที่มา :  จากการรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนธันวาคม 2562 
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ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใต้ดิน (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา) 

ดัชน ี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน 

GW1 GW2 GW3 GW4 
เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม1/ 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด1/ 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม2/ 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.47 7.31 7.69 7.03 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 
2. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู <0.5 1.4 <0.5 <0.5 5 20 - 
3. ความกระด้างท้ังหมด  
   (Total Hardness) 

มิลลิกรัม/ลติร  
(ในรูปของ CaCO3) 

200.5 131.3 186.6 77.6 300 500 - 

4. ไนเตรต (NO3-N) มิลลิกรัม/ลติร 0.05 1.36 <0.01 0.13 45 45  
5. ซัลเฟต (SO4) มิลลิกรัม/ลติร 2.35 1.20 <0.02 <0.02 200 250 - 

6. คลอรีน (Cl) มิลลิกรัม/ลติร 11.9 4.0 <0.2 14.8 250 600 - 
7. ฟลูออไรด์ (F) มิลลิกรัม/ลติร 0.08 0.05 0.12 0.09 0.7 1.0 - 

8. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.05 4.0 
9. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่ม ี 0.01 2.0 
10. นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร 0.005 0.010 0.007 0.008 - - 5.0 
11. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 0.0007 0.0010 0.0013 ต้องไม่ม ี 0.05 0.1 
12. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 
13. เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 1.0 - 
14. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.3 0.5 33 
15. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 5.0 15 10 

หมายเหต ุ:    GW1 : โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง  GW2 : วัดชัยมงคลยาราม 
     GW3 : วัดโปร่งเย็น   GW4 : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 
มาตรฐาน :  1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

 2/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปือ้นในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทา้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน  
  และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 

ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
 
 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  
 

-82- 

3.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก  

1) ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษา 

บริเวณในพื้นที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าว สวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน ไร่มันส้าปะหลัง สวนผสม เป็นต้น พบมี
หมู่ไม้ของสังคมพืชป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นไม้รุ่นสอง และไม้ป่าเต็งรังขึ้นอยู่ประปรายในพ้ืนที่ศึกษา บริเวณ
พ้ืนที่รกร้างที่ปล่อยทิ้งไว้ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ และตามกลุ่มไม้หัวไร่ปลายนา โดยพบกลุ่มไม้ที่ใกล้โครงการ
ได้แก่ บริเวณวบริเวณส้านักสงฆ์ศากยวงศ์ บริเวณป่าช้าบ้านห้วยเปลวเงือก และบริเวณพ้ืนที่ อ่างเก็บน้้า 
ห้วยเปลวเงือก มีชุมชนตั้งเป็นกลุ่มบ้านกระจายเป็นกลุ่มทั่วบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ดังนั้นจึงจ้าแนกระบบนิเวศใน
พ้ืนทีศ่ึกษาออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

ก) ระบบนิเวศเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ครอบคลุมพ้ืนทีเ่กือบทั้งหมดของพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว สวนปาล์มน้้ามัน และสวนยางพารา มีพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่มันส้าปะหลัง มีไร่อ้อยแทรกสลับอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย มีที่รกร้างว่างเปล่าแทรก
สลับอยู่ทั่วไป ระบบนิเวศเกษตรกรรมในพ้ืนที่ศึกษานอกจากจะเป็นพ้ืนพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่  
สวนยางพารา และสวนปาล์มน้้ามันแล้ว ยังมีไม้ยืนต้นทั้งที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นและไม้ปลูกขึ้นตามหัวไร่ปลายนาขึ้น
กระจายตัวห่างๆ ทั่วไปในพ้ืนที่ มีสระน้้า บ่อน้้า หนอง บึง กระจายตามพ้ืนที่เกษตรกรรม แหล่งน้้าส้าคัญ 
ได้แก่ ห้วยเปลวเงือก ไหลผ่านพ้ืนที่ศึกษาตลอดแนวพ้ืนที่ศึกษาทางทิศตะวันออก ห่างจากพ้ืนที่โครงการ
ระหว่าง 3–5 กิโลเมตร และอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือกที่อยู่ติดกับพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศตะวันออก  
แสดงดังรูปที ่3.6.1-1 

ข) ระบบนิเวศชุมชน พ้ืนที่ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน กระจายตัว
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการและพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน 
แหล่งน้้า ได้แก่ สระน้้า/บ่อน้้าสาธารณะ หนอง คลอง บึง เป็นต้น โดยในพ้ืนที่ศึกษามีกลุ่มบ้านเรือนกระจาย
ทั่วทั้งพ้ืนที่เกือบทั้งหมดห่างจากพ้ืนที่โครงการระหว่าง 2–5 กิโลเมตร และมีความหนาแน่นทางทิศตะวันตก
ของพ้ืนที่ศึกษา ตามแนวเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ได้แก่ บ้านใหม่ บ้านโนน บ้านกุดบง  
บ้านกุดบงใหม่ บ้านดงบัง บ้านนิคมดงบัง บ้านเดื่อ บ้านเวิน และบ้านจอมนาง ส่วนชุมชนทางด้านทิศเหนือ 
ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกของพ้ืนที่ศึกษาเป็นกลุ่มบ้านที่ตั้งอยู่ห่างกัน ประกอบด้วย บ้านนาไม้เฮียว 
บ้านอยู่ดีมีสุข บ้านตัวอย่าง บ้านนาเพียง บ้านเสริมสุข บ้านโปร่งเย็น เป็นต้น โดยมีชุมชนบ้านห้วยเปลวเงือ
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ภายใน
ชุมชนมีการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใช้สอย ไม้ให้ร่ม และไม้ปลูกประดับ รวมทั้งไม้พุ่มประดับทั่วไปในลักษณะ
เดียวกันกับระบบนิเวศชุมชนทั่วไปในประเทศไทย แสดงดังรูปที ่3.6.1-2 

จากการส้ารวจในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการพบว่า ในพ้ืนที่ไม่มีป่าสงวนแห่งชาติและ 
ป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ส้ารวจพบชนิดพันธุ์ไม้ไม่น้อยกว่า 90 ชนิด จ้าแนกเป็นไม้ยืนต้น 60 ชนิด และไม้ 
พ้ืนล่าง 30 ชนิด 
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รูปที่ 3.6.1-1 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 

  
รูปที่ 3.6.1-2 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 

  
รูปที่ 3.6.1-3 สภาพนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

 

 

 

 

สวนปาล์มน้้ามันในพื้นท่ีโครงการฯ 

นค.
3043 

ทางหลวง
ชนบท นค.

3043 
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(2) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่โครงการ 

พ้ืนที่โครงการเกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทสวนปาล์มน้้ามัน มีสวนยางพารา 
พ้ืนที่ว่างเปล่ารอการพัฒนาสลับอยู่บ้าง และพบกลุ่มไม้แทรกสลับกับสวนยางพาราทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่
โครงการติดอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก เป็นสังคมพืชเบญจพรรณ ส้าหรับเป็นไม้หัวไร่ปลายนามีการน้าไม้ไปใช้
ประโยชน์ แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้ข้ึนเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 3.6.1-3 กล่าวได้ว่า
ลักษณะนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนที่โครงการเป็นระบบนิเวศเกษตรกรรม ทั้งนี้ จากการส้ารวจด้วยการวางแปลง
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Simple Random Sampling บริเวณหมู่ไม้ เพ่ือเป็นตัวแทนสังคมพืช จ้านวน 4 แปลง 
(48 แปลงย่อย)) มีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ลักษณะสังคมพืช กลุ่มไม้แทรกสลับกับสวนยางพาราทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ
ติดอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก เดิมเป็นสังคมพืชเบญจพรรณ และถูกครอบครองเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ มีการน้าไม้
ไปใช้ประโยชน์ แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้ขึ้นเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต่ยังคงเป็นสังคมไม้หนุ่ม  
มีลักษณะนิเวศใกล้เคียงกับพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก ส่วนลักษณะสังคมพืชในป่าไม้บริเวณ
พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก มีลักษณะเป็นสังคมพืชป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบแล้งที่อยู่ในขั้นของ
การทดแทน เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความส้าคัญของพันธุ์ไม้ (IVI) บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างชนิดพันธุ์ 
ที่มีความส้าคัญในสังคม รวมไปถึงเป็นดัชนีชี้วัด (Index Species) สังคมพืชที่ปรากฏในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจงนับไม้ พบว่า พันธุ์ไม้เด่นที่มีค่าดัชนีความส้าคัญของพันธุ์ไม้ (Individual 
Volume Index : IVI) สูงที่สุด 10 ล้าดับแรก ได้แก่  มะค่าแต้ (Sindora siamensis) แดง (Xylia  xylocarpa) 
ยางเหี ย ง (Dipterocarpus obtusifolius) เหมื อดแอ  (Memecylon Scutellatum) มะกอกเกลื้ อน 
(Canarium subulatum) ยางกราด (Dipterocarpus intricatus) ตะคล้้า (Garuga pinnata) หมากหม้อ 
(Rothmania wittii) ค้ามอกน้อย (Gardenia obtusifolia) และมะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania  lanzan) 
ตามล้าดับ 

ข) ความหนาแน่นและความหลากหลาย การวิเคราะห์ข้อมูลความหนาแน่นของไม้ใหญ่ 
ลูกไม้ และกล้าไม้ ในพ้ืนที่ป่าไม้ตัวแทนพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ พบว่า สภาพป่าในบริเวณนี้มีความ
หนาแน่นของไม้ใหญ่เฉลี่ย 134 ต้นต่อไร่ ส่วนลูกไม้ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 200 ต้นต่อไร่ และกล้าไม้  
มีความหนาแน่น 576 ต้นต่อไร่ มีมะค่าแต้ (Sindora siamensis) เป็นพันธุ์ไม้เด่นที่มีค่าดัชนีความส้าคัญของ
พันธุ์ไม้ (Individual Volume Index : IVI) สูงที่สุดของพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่พบในพ้ืนที่ศึกษา และยังมีความ
หนาแน่นสูงที่สุดถึง 10 ต้นต่อไร่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species diversity) จากการศึกษาความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species diversity) พบว่า สภาพป่าในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ มีค่า Fisher‘s index 
of diversity () เท่ากับ 9.985 ซึ่งค่าดัชนีความหลากหลายนี้เป็นค่าที่แสดงถึงจ้านวนชนิดพันธุ์ (Species 
richness) และความสม่้าเสมอ (Species evenness) ของต้นไม้ในพ้ืนที่ โดยค่าความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ที่ค้านวณได้มีค่าค่อนข้างสูง เนื่องจากพ้ืนที่ป่าไม้ตัวแทนพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ศึกษาโครงการบริเวณอ่างเก็บน้้า
ห้วยเปลวเงือก เป็นเขตพ้ืนที่ของทางราชการที่มีการดูแลพ้ืนที่จากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับมีการ
ส่งเสริมขบวนการทดแทนตามธรรมชาติของสังคมพืชในพ้ืนที่จากชุมชน เพิ่มโอกาสการแพร่กระจายพันธุ์ของ
พันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณเข้ามาในพื้นที่เพ่ิมเติมอีกด้วย 
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ค) โครงสร้างของสังคมพืช โครงสร้างของสังคมพืชมีเรือนยอดปกคลุม (Crown Cover) 
ประมาณ 70-75 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างด้านตั้งของป่า (Plant profile) แบ่งเป็น 2 ชั้นเรือนยอด โดยเรือน
ยอดชั้นบน มีความสูงมากกว่า 10 เมตร ชนิดไม้ที่พบในชั้นเรือนยอดนี้เป็นพันธุ์ไม้เด่นที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ดั้งเดิมขึ้นครอบครองในสังคม เช่น มะค่าแต้ (Sindora siamensis) แดง (Xylia  xylocarpa) ยางเหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius) มะกอกเกลื้อน  (Canarium subulatum) ยางกราด (Dipterocarpus 
intricatus) ตะคล้้า (Garuga pinnata) เป็นต้น ส่วนเรือนยอดชั้นล่างมีความสูงน้อยกว่า 10 เมตร และปก
คลุมต่อเนื่องถึงพ้ืนป่าเป็นเรือนยอดของไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เช่น เหมือดแอ (Memecylon Scutellatum) 
หมากหม้อ (Rothmania wittii) ค้ามอกน้อย (Gardenia obtusifolia) มะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania  
lanzan) ยอป่า (Morinda coreia) รวมไปถึงไม้หนุ่มของไม้ในเรือนยอดชั้นบนที่ขึ้นมาแข่งขันในสังคม  
และยังพบไม้ พุ่มจ้าพวก ปอยาบ  (Memecylon edule) เล็บเหยี่ยว (Zizyphus  oenoplia) เสี้ยวป่า 
(Jusminum  coarctatum) และไม้พ้ืนล่างชนิดต่างๆ ขึ้นปกคลุมพ้ืนดิน เช่น ไผ่เพ็ก  (Vietnamosasa 
pusilla) ข่าป่า (Alpinia  sp.) สาบเสือ (Eupatorium odoratum) หญ้าต่างๆ เป็นต้น  

ง) คุณค่าทางนิเวศวิทยาป่าไม้ การพิจารณาคุณค่าของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ พิจารณา
จากองค์ประกอบ และหน้าที่ของป่าในสภาพธรรมชาติ หน้าที่ของป่าไม้ที่ส้าคัญต่อระบบนิเวศ คือ เป็นผู้ผลิต 
(Producer)  และเป็นตัวกลางในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ่ายทอดพลังงาน ป่าบางประเภท 
เช่น กลุ่มไม้ป่าเบญจพรรณ (ไม้หัวไร่ปลายนา) ในช่วงฤดูแล้งจะมีการผลัดใบหมด ส่งผลให้การท้าหน้าที่ใน
การหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ่ายทอดพลังงานของป่าหยุดชะงักไป ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
การหมุนเวียนธาตุอาหาร และพลังงานในระบบนิเวศ ดังนั้นจึงถือว่าป่าประเภทนี้มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาต่้าลง 
โดยป่าเบญจพรรณบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการมีความหนาแน่นของไม้ใหญ่ค่อนข้างมาก มีอัตราส่วนไม้ใหญ่ : 
ลูกไม้ : กล้าไม้ ลักษณะเป็นรูปปิรามิดยอดแหลม แสดงถึงความสามารถในการสืบต่อพันธุ์และการทดแทน
ของต้นไม้ตามธรรมชาติเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างดี ถือว่ามีคุณค่าทางนิเวศวิทยาค่อนข้างสูง ส้าหรับคุณค่า
ด้านการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ พบว่า พื้นที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาไม่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และไม่มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตป่าอนุรักษ์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์จึงถือว่าไม่มีคุณค่าของการเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ ์

จ) กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ป่าไม้ มีทั้งกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ เช่น การฟ้ืนฟู การป้องกันรักษา การปลูกทดแทน เป็นต้น  
ซึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อป่า ท้าให้พ้ืนที่นั้นมีคุณค่าทางนิเวศเพ่ิมขึ้น ส่วนกิจกรรมที่เป็นผลทางลบ เช่น 
การบุกรุกแผ้วถาง การเผาป่า เป็นต้น ถือว่าท้าให้คุณค่าทางนิเวศของป่าไม้ลดลง เมื่อพิจารณาสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงในสภาพปัจจุบัน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม โดยพบรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายทั้งพ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ สวนไม้ยืนต้น 
ได้แก่ สวนปาล์มน้้ามัน สวนยางพารา สวนยูคาลิปตัส เป็นต้น ซึ่งตามลักษณะของเกษตรกรรมบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาโครงการ จะคงเหลือสภาพป่าไม้ที่ เป็นกลุ่มไม้ในบริเวณหัวไร่ปลายนา และหมู่ไม้ป่าหย่อมเล็กๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป และในปัจจุบันยังมีการตัดฟันไม้ที่คงเหลือเพ่ือท้าไม้ใช้สอย หรือเผาถ่าน แล้วยังนิยมน้าพันธุ์
ไม้ต่างถ่ินเข้ามาปลูก ซึ่งแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ระบบนิเวศในพ้ืนที่ กลับกลายเป็นกิจกรรมที่
เป็นผลทางลบ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปจากเดิมดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
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2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันของนิเวศวิทยาสัตว์ป่าด้าเนินการส้ารวจสัตว์ป่าเน้นเฉพาะสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 ชั้น ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (class mammalia) นก (class aves) สัตว์เลื้อยคลาน (class 
reptilia) และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก (class amphibia) โดยส้ารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ขนาด
ประชากรโดยประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าบริเวณ
พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยจ้าแนกเป็นลักษณะนิเวศตามความ
ต้องการของสัตว์ป่าแต่ละชนิด และตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่ส้ารวจพบ 

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า จากการส้ารวจภาคสนาม ในระหว่างวันที่ 23-27 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 97 ชนิด จาก 16 อันดับ (Order) 44 วงศ์ (Family) 
71 สกุล (Genus) จ้าแนกเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 7 ชนิด นก 64 ชนิด สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 16 ชนิด 
และสัตว์เลื้อยคลานอีก 10 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.6.2-1 

ตารางท่ี 3.6.2-1 สรุปความหลากชนิดของสัตว์ป่า 
ประเภทของสัตว์ป่า อันดับ วงศ ์ สกุล ชนิด ร้อยละ 

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 2 3 5 7.22 
2. นก 64 11 30 48 65.98 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 11 2 7 12 16.49 
4. สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 10 1 4 6 10.31 

รวม 97 16 44 71 100.00 
ที่มา : จากการส้ารวจโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(2) ระดับความชุกชุม ในการส้ารวจภาคสนามพบสัตว์ป่าทั้งหมด 97 ชนิด จ้าแนกเป็นสัตว์ป่า 
ที่มีความชุกชุมมาก 17 ชนิด สัตว์ป่าที่มีความชุกชุมปานกลาง 18 ชนิด และสัตว์ป่าที่มีความชุกชุมน้อย  
พบจ้านวน 62 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 3.6.2-2 

ตารางท่ี 3.6.2-2 ความชุกชุมและชนิดของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด ร้อยละ 
ความชุกชมุ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 7 7.22 1 2 4 

2. นก 64 65.98 13 11 40 

3. สัตว์เลื้อยคลาน 11 16.49 2 3 11 

4. สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 10 10.31 1 2 7 

รวม 97 100.00 17 18 62 
ที่มา : จากการส้ารวจโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(3) สถานภาพของสัตว์ป่า 

สถานภาพตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และการ
จัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางท่ี 3.6.2-3 
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ตารางท่ี 3.6.2-3 สถานภาพของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด 
สถานภาพของสัตว์ป่า 

กฎหมาย1/ อนุรักษ์2/ 
1. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 7 2 7 (LC) 
2. นก 64 60 64 (LC) 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 11 6 1 (VU), 1 (NT), 14 (LC) 
4. สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 10 0 10 (LC) 

รวม 97 68 1 (VU), 1 (NT), 95 (LC) 
หมายเหตุ :  1/ สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  

 2/ การจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560 
  VU = Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
  NT = Near threatened ใกล้ถูกคุกคาม  
  LC = Least Concern กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 

ที่มา : จากการส้ารวจโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(4) ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่ากับถิ่นอาศัย สัตว์ป่ามีการแพร่กระจายในถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาจ้านวน 97 ชนิด โดยสามารถจ้าแนกลักษณะการกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่าได้ 3 พ้ืนที่ ดังตารางที่ 
3.6.2-4 ได้แก่ ระบบนิเวศชุมชน ระบบนิเวศเกษตรกรรม และระบบนิเวศป่าไม้ โดยสัตว์ป่ามีการแพร่กระจาย
ในถิ่นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นระบบนิเวศเกษตรกรรม พบสัตว์ป่าทั้งหมด 92 ชนิด จ้าแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 6 ชนิด นก 62 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 16 ชนิด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกอีก 10 ชนิด ส่วนระบบ
นิเวศชุมชนมีการกระจายของประชากรสัตว์ป่า 49 ชนิด จ้าแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด นก 34 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน 8 ชนิด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 4 ชนิด และระบบนิเวศพ้ืนที่ป่าไม้ พบการกระจาย 
ของสัตว์ป่า 90 ชนิด จ้าแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด นก 59 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 15 ชนิด และ 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 9 ชนิด ส้าหรับพื้นที่โครงการ มีลักษณะนิเวศเป็นแบบระบบนิเวศเกษตร จึบพบการ
กระจายนธุ์สัตว์ป่าเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่เกษตรกรรมดดยทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา สัตว์ที่พบในพ้ืนที่โครงการเป็น
สัตว์ที่มีความชุกชุมมากมักจะพบทั้งในระบบนิเวศท่ีเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งในพื้นที่ชุมชนด้วย นอกจากนี้ 
ยังมีนกอพยพผ่านพ้ืนที่โครงการ และนกอพยพเข้ามาหากิน ซึ่งนกเหล่านี้มีพบกระจายอยู่ทั่วประเทศ แสดงให้
เห็นว่าสัตว์ที่มีถ่ินอาศัยในพ้ืนที่โครงการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

ตารางท่ี 3.6.2-4 การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด 
การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า 

เกษตร ชุมชน ป่าไม้ 
1. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 7 6 3 7 
2. นก 64 62 34 59 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 11 16 8 15 
4. สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 10 10 4 9 

รวม 97 94 49 90 
ที่มา :  จากการส้ารวจโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด เมื่อวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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3.7 ทรัพยากรชีวภาพในน้ า 

จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้้า (นิเวศวิทยาทางน้้า) ได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน วัชพืชน้้า และปลาในแหล่งน้้า บริเวณ
พ้ืนที่โครงการ อีกท้ังวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อนิเวศวิทยา
ทางน้้าจากการด้าเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและลดปัญหาพร้อมสร้างมาตรการเพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้้าที่อาจจะเกิดจากการด้าเนินกิจกรรมโครงการ รวมทั้งแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาของแหล่งน้้าที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งได้ด้าเนินการเมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการจ้านวน 4 สถานี ได้แก่ ทางน้้าสาธารณะ
ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1 (Bio 1) ทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก  
จุดที่ 2 (Bio 2) ทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 (Bio 3) ห้วยมะเฮียว (Bio 4) 
แสดงดังรูปที่ 3.7-1 และรูปที่ 3.7-2  

1) ลักษณะท่ัวไปของจุดเก็บตัวอย่าง 

(1) สถานีที่ 1 (Bio1) ทางน้ าสาธารณะท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1 เป็นอ่าง
เก็บน้้าที่มีขนาดความกว้างประมาณ 600-800 เมตร ระดับน้้าลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร พื้นท้องน้้าเป็นดิน
เลนปนทราย  

(2) สถานีที่ 2 (Bio2) ทางน้ าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 2 เป็น
คลองที่มีขนาดความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ระดับน้้าลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร พื้นท้องน้้าเป็นดินเหนียว
ปนเลน มีเศษซากพืชปะปน 

(3) สถานีที่ 3 (Bio3) ทางน้ าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 เป็นอ่าง
เก็บน้้าที่มีขนาดความกว้างประมาณ 500-650 เมตร ระดับน้้าลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร พื้นท้องน้้าเป็นดิน
เลนปนทราย 

(4) สถานีที่ 4 (Bio4) ห้วยมะเฮียว เป็นห้วยที่มีขนาดความกว้างประมาณ 10-15 เมตร ระดับ
น้้าลึกประมาณ 0.80-1.00 เมตร พ้ืนท้องน้้าเป็นดินทรายละเอียด 

2) แพลงก์ตอน จากการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนบริเวณโครงการ โดยได้ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่าง
เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 พบแพลงก์ตอนทั้งหมด 115 ชนิด (species) มีความหนาแน่นรวม 666,573,000 
เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วยแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งสิ้นจ้านวน 3 ดิวิชั่น (Division) 6 คลาส (Class) 10 
ออร์เดอร์ (Order) 19 วงศ์ (Family) ได้แก่ Division Cyanophyta พบ Class Cyanophyceae (สาหร่ายสี
เขียวแกมน้้ าเงิน ) Division Chlorophyta พบ Class Chlorophyceae (สาหร่ายสี เขียว) และ Class 
Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์) และ Division Chromophyta พบ Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 
Class Chrysophyceae (สาหร่ายสีน้้าตาล) และ Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) รวมทั้งสิ้น  
82 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.31 ของแพลงก์ตอนที่พบทั้งหมด โดยจะพบชนิดของแพลงก์ตอนพืชใน
บริเวณสถานี Bio1 มากท่ีสุด จ้านวน 59 ชนิด มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 10,079,000-324,545,000 
เซลล์/ลูกบาศก์เมตร มีค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 0.51-2.74 หรือเฉลี่ย 1.83  
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่้าถึงปานกลาง แพลงก์ตอนพืชที่พบมากที่สุด ได้แก่ Division Chlorophyta จ้านวน  
61 ชนิด แบ่ งออกเป็น Class Chlorophyceae (กลุ่มสาหร่ายสี เขียว) จ้านวน 53 ชนิด และ Class 
Euglenophyceae (กลุ่มยูกลีนอยด์) จ้านวน 8 ชนิด รองลงมา ได้แก่ Division Chromophyta จ้านวน 17 
ชนิด ได้แก่ Class Bacillariophyceae (กลุ่มไดอะตอม) จ้านวน 12 ชนิด Class Chrysophyceae (สาหร่าย
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สีน้้าตาล) จ้านวน 2 ชนิด และ Class Dinophyceae  (กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต) จ้านวน 3 ชนิด และ Division 
Cyanophyta จ้านวน 4 ชนิด ซึ่งอยู่ใน Class Cyanophyceae (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน) ทั้งหมด 

ส้าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่ามี 3 Phylum (ไฟลัม) ได้แก่ Phylum Protozoa (โปรโตซัว) 
Phylum Rotifera (โรติเฟอร์) และ Phylum Arthropoda (อาร์โทพอด) รวมทั้งหมด 33 ชนิด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.69 ของจ้านวนชนิดแพลงก์ตอนที่พบทั้งหมด มีปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในช่วง 41,000-
3,956,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ส้าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความชุกชุมมากที่สุด ได้แก่ Phylum Rotifera 
(โรติเฟอร์) จ้านวน 23 ชนิด รองลงมา ได้แก่ Phylum Protozoa (โปรโตซัว) พบจ้านวน 6 ชนิด และ 
Phylum Arthropoda (อาร์โทพอด) พบจ้านวน 4 ชนิด ส้าหรับชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความชุกชุมมาก
ที่สุด คือ Copepod nauplius (ตัวอ่อนโคพีพอดระยะนอเพลียส) มีจ้านวน 1,44,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร 
และพบมากที่สุดจ้านวน 814,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร บริเวณสถานี Bio3 โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย
ระหว่าง 1.03-2.28 หรือเฉลี่ย 1.88 หมายถึงการกระจายตัวของแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในระดับปานกลาง 

3) สัตว์หน้าดิน การสุ่มเก็บสัตว์ตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริเวณโครงการ ได้ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างเมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นจุดเก็บตัวอย่างเดียวกับจุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน พบว่า สัตว์หน้าดินที่สุ่ม
พบเพียง Phylum Arthropoda จ้านวน 1 คลาส (Class) 2 วงศ์ (Family) 2 สกุล (Genus) มีความชุกชุม
โดยรวม 463 ตัวต่อตารางเมตร โดยสถานี Bio1 และ Bio3 พบสัตว์หน้าดินมากที่สุดจ้านวน 2 ชนิดเท่ากัน 
ส่วนสถานี Bio2 และ Bio4 พบสัตว์หน้าดินเพียงชนิดเดียวเท่านั้น เมื่อพิจารณาในภาพรวมมีความชุกชุม  
30-254 ตัวต่อตารางเมตร โดยพบ Chironomus sp. (หนอนแดง) แพร่กระจายในทุกสถานี และมีปริมาณ
มากที่สุดจ้านวน 239 ตัวต่อตารางเมตร บริเวณสถานี Bio1 ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินอยู่
ระหว่าง 0.00-0.35 หรือเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมหรืออาหารหน้าดินมีปริมาณอยู่ใน
ระดับต่้า 

4) วัชพืชน้ า จากการส้ารวจพืชน้้าบริเวณโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นจุดเดียวกัน
กับจุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน พบวัชพืชน้้ารวมทั้งสิ้น 22 ชนิด กระจายอยู่ใน  14 วงศ์ 
(Family) เป็นพืชใต้น้้า 4 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด เทปยักษ์ สาหร่ายข้าวเหนียว และสาหร่ายเส้นด้าย 
พืชโผล่เหนือน้้า 2 ชนิด ได้แก่ บัวบาและบัวสาย พืชลอยน้้า 3 ชนิด ได้แก่ แพงพวยน้้า กระจับแก้ว และ
จอกหูหนู และเป็นพืชชายน้้า 13 ชนิด ได้แก่ บอน ตาลปัตรฤาษี กกขนาก กกสามเหลี่ยม แห้วหมู ผักแว่น 
หญ้าขน หญ้าต้นติด หญ้าข้าวนก หญ้าหนวดแมว หญ้าไซ หญ้าดอกขาว และธูปฤาษี วัชพืชน้้าที่พบดังกล่าว 
บางชนิดใช้ประโยชน์ส้าหรับประดับตู้ปลาหรือในสระน้้า เช่น สาหร่ายพุงชะโด เทปยักษ์ สาหร่ายข้าวเหนียว 
บัวบา บัวสาย และกระจับแก้ว เป็นต้น บางชนิดใช้ประโยชน์ส้าหรับเป็นอาหารและสมุนไพร เช่น แพงพวย
น้้าและผักแว่น เป็นต้น และบางชนิดใช้ประโยชน์ส้าหรับเป็นปุ๋ยพืชสด เช่น สาหร่ายข้าวเหนียวและจอกหูหนู 
เป็นต้น 

5) ปลา ปลาที่สุ่มพบในบริเวณโครงการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จ้านวน 4 สถานี พบว่าบริเวณ
ทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1 (Bio1) จับปลาได้จ้านวน 7 ชนิด มีค่าดัชนีความ
หลากหลายเท่ากับ 1.85 บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 2 (Bio2) จับปลา
ได้จ้านวน 2 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 0.64 บริเวณทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้า 
ห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 (Bio3) จับปลาได้จ้านวน 5 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.52 และบริเวณ
ห้วยมะเฮียว (Bio4) จับปลาได้จ้านวน 9 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.99 
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รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้้า 

 

 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-91- 

   

ทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเกบ็น้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 1 (Bio 1) 
   

ทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเกบ็น้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 2 (Bio 2) 
   

ทางน้้าสาธารณะที่ไหลลงสู่อ่างเกบ็น้้าห้วยเปลวเงือก จุดที่ 3 (Bio 3) 
   

ห้วยมะเฮียว (Bio 4) 
รูปที่ 3.7-2 การเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้้า 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  

 การด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ด้าเนินการโดยบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเดิม) ซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 1) การส้ารวจสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ได้ด้าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 
เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี ดังนั้นเพ่ือให้การศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ตาม 
แนวทางการจัดท้ารายงานฯ ประเภทเดียวกันกับโครงการ รวมทั้งเพ่ือให้มาตรการฯ มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันโดยรอบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ได้มอบหมาย
ให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมใหม่) ด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประกอบด้วย การเข้าพบหน่วยงานราชการเพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียด
โครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการในระดับผู้น้าชุมชนและครัวเรือน (การแจกเอกสารแผ่นพับ) การส้ารวจ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

 โครงการด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ แผนงาน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางท่ี 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (ด าเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด) 
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ์ กุมภาพันธ-์มีนาคม 

2561 
- รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้ประชาชน 

ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้ทราบ
รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ 

- จัดท้าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น เอกสารก้าหนด
ขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

1.2 ส่งหนังสือเชิญประชุมและปิดประกาศ
เชิญประชุม ครั้งท่ี 1  

5-9 มีนาคม 2561 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น้าชุมชนและประสานงานผู้น้าชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่างๆ 

เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เป็นต้น  
1.3 ติดป้ายประชาสมัพันธ์ (ขนาดกระดาษ 

A3) การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็น 
ครั้งท่ี 1  

5-9 มีมาคม 2561 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์รวมชาวบ้านและ 
จุดอื่น ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ท้ าการชุมชนทุกชุมชน 
หน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หนองคาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอ้าเภอโพนพิสัย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 3 บ้านเวิน ต้าบลจุมพล และบอร์ดประชาสัมพันธ์
หมู่ที่ 5 บ้านกุดบง ต้าบลกุดบง เป็นต้น 

2.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (ด าเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด) 
2.1  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  

ครั้งท่ี 1  
 

27 มีนาคม 2561 - เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ ยวกับรายละเอียดโครงการที่ จ ะ เกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือก
โครงการ  

- เพื่อน้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท้า
รายงานฯ ให้ครบถ้วน 

- จัดประชุมน้าเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค ์ รูปแบบ/วิธีการ 

2.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (ด าเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด) (ต่อ) 
2.2 ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรบัฟัง

ความคิดเห็น ครั้งท่ี 1  
7-9 เมษายน 2561 - น้าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจาก

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โดยน้า
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียมาประกอบกับการก้าหนดขอบเขตและ
แนวทางในการศึกษาพร้อมทั้งค้าช้ีแจง 

- จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งความคิดเห็น และค้าช้ีแจงของหน่วยงาน เจ้าของโครงการ
หรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้
ทราบภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

3.  การส ารวจ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ด าเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด) 
3.1. ส่งหนังสือขอเข้าพบเพื่อสัมภาษรืความ

คิดเห็น ตัวแทนหน่วยงานราชการ 
เมษายน 2561 - เพื่อประสานงานขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ความคิดเห็น

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ส่งหนังสือขอเข้าพบ เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อโครงการจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทน

หน่วยงานราชการ 
3-6 พฤษภาคม 2561 - เพื่ อสอบถามและรับฟั งความคิดเห็นของผู้แทน

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งต่อการด้าเนินโครงการ 
-  เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนเพื่อสัมภาษณ์

ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวลต่อการด้าเนิน
โครงการ 

3.3  สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรอืน/ 
ผู้น้าชุมชน 

3-6 พฤษภาคม 
2561 

- เพื่อส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนโดยรอบ
รัศมีศึกษาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ 

- การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude  survey) 
ด้วยแบบสอบถาม  

4.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 (ด าเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด) 
4.1 ส่งหนังสือเชิญประชมุครั้งที่ 2  4-7 มิถุนายน 2561 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น้าชุมชนและประสานงานให้ผู้น้าชุมชน

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

4.2  ติดประกาศเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 

4-7 มิถุนายน 2561 -  เพื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 

- น้าร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบ โดยการติดประกาศและวางเอกสารที่หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และที่ท้าการผู้น้าชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค ์ รูปแบบ/วิธีการ 

5.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 
5.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้ง

ที่  2) ต่อร่างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และม าต รการติ ด ต ามต รวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

10 กรกฏาคม 2561 - เพื่ อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และ
มาตรการฯ ทั้งนี้  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ 
จากการรับฟังความคิดเห็นให้น้ามาปรับปรุงรายงานฯ 
และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานฯ 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

5.2. ลงพื้นที่พบประผู้น้าชุมชน ประชาชน
และกลุ่มผู้คัดค้าน 

18-19 กรกฎาคม 
2561 

- เพื่อสอบถามถึงข้อสงสัยและข้อห่วงกังวลที่มีต่อ
โครงการ 

- จัดประชุมลักษณะเวทีกลุ่มย่อยเพื่อท้าคความเข้าใจและชี้แจงข้อมูล
โครงการเพิ่มเติม 

5.3. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 2  23-24 กรกฎาคม 
2561 

- น้าความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยน้า
ประเด็นห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที่มี ต่อร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ และปิด
ประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ 
หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

- จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งความเห็นและค้าช้ีแจงของหน่วยงานหรือ เจ้าของโครงการ
และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

6.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (ด าเนินการโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด) 
6.1 ส่งหนังสือขอเข้าพบหน่วยงานราชการ

เพื่ อประชาสัมพันธ์ความก้ าวหน้ า
รายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์
ความคิดเห็นต่อการด้าเนินโครงการ 

1-3 ธันวาคม 2564 - ประสานงานหน่วยงานราชการเพื่อขอเข้าพบ - ส่งหนังสือขอเข้าพบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ส่งหนังสือขอลงพื้นที่เพื่อแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียด
โครงการ ระดับครัวเรือน 

1-3 ธันวาคม 2564 - ขออนุญาตลงพื้ นที่ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการ 

- ส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่ยังผู้น้าชุมชนและประสานงานให้ผู้น้า
ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

6.3 การเข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ความก้าวหน้า
รายละเอียดโครงการและสัมภาษณ์
ความคิดเห็นต่อการด้าเนินโครงการ 

13-15 ธันวาคม 2564 - ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการ 
- สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการด้าเนินโครงการ 

- เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค ์ รูปแบบ/วิธีการ 

6.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (ด าเนินการโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด) (ต่อ) 
6.4  แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียด

โครงการ 
13-15 ธันวาคม 

2564 
- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการ - แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการ

ระดับครัวเรือน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  
6.5 ประชาสมัพันธ์รายละเอียดโครงการ

ระดับผู้น้าชุมชน 
16 ธันวาคม 2564 - ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการ 

และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสอนแนะต่อโครงการ 
- จัดประชุมลักษณะเวทีกลุ่มย่อยประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า

รายละเอียดโครงการ 
6.6 สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ 

ผู้น้าชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว 
16-22 ธันวาคม 

2564 
- เพื่อส้ารวจสภาพสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ของชุมชนในปัจจุบัน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ 
ข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ  

- การส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน ผู้น้าชุมชน และ
พื้นที่อ่อนไหว ด้วยแบบสอบถาม 

6.7. จัดประชุมกลุ่มย่อย  21-27 กุมภาพันธ์ 
2565 

- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการ 
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสอนแนะต่อโครงการ 

- จัดประชุมลักษณะเวทีกลุ่มย่อยรายหมู่บ้าน 

6.8. หารือร่วมกับหน่วยงานราชการ  
(ที่ว่าการอา้เภอโพนพิสยั และสา้นักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอโพนพิสยั) 

11 มีนาคม 2565 - ขออนุญาตจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 3 
- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และรูปแบบ

การจัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที ่

- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา (COVID-19) 

- เข้าพบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ส่งหนังสือให้กับหน่วยงานเพื่อขออนุญาตจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นฯ ครั้งท่ี 3 

6.9 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 3 28 มีนาคม- 
1 เมษายน 2565 

- เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น - ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้น้าชุมชนและประสานงานให้ผู้น้าชุมชน
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
6.10  ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน

เข้าร่วมประชุมในสถานท่ีตา่ง ๆ เช่น 
หน่วยงานราชการ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 

28 มีนาคม- 
1 เมษายน 2565 

-  เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูล 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค ์ รูปแบบ/วิธีการ 

7.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (ด าเนินการโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด) 
7.1 การประชุมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า

ในการจัดท้ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 3) 

6 พฤษภาคม 2565 - เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูล 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3) การประชุมประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม 

7.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ที่ 3 18-20 พฤษภาคม 
2565 

- เผยแพร่ความคิดเห็นของประชาชนและผู ้ม ีส ่วน 
ได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 
ตลอดจนน้าข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะที ่ม ีต ่อ
การศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
มาทบทวนในการก้าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้
ครบถ้วน 

- จัดท้ารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมทั้งความเห็นและค้าช้ีแจงของหน่วยงานหรือ เจ้าของโครงการ
และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

ที่มา :  รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ด้าเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด) 

1)  ก่อนการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  

ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด (เจ้าของโครงการ) 
และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษาเดิม) ได้จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งได้รับทราบก้าหนดการ
และสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยด้าเนินการเผยแพร่ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ไม่น้อยกว่า 15 วัน ด้าเนินการระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
การส่งหนังสือเชิญประชุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการติดประกาศประชาสัมพันธ์  (A3) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของที่ท้าการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงดังรูปที่ 4.1-1 

  

  
การติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 1 (เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2561) 

  

การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 (เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2561) 
รูปที่ 4.1-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
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2)  การด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1  

 การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือน้าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดท้ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 
ด าเนินการเม่ือวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น 2 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 ณ ศาลาวัดจอมนาง 
ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เวลา 08.30-12.00 น. และเวทีที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลกุดบง ต้าบลกุดบง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เวลา 13.30-17.00 น. มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ้านวน 
264 คน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.1-1 

  

  

  
เวทีท่ี 1 ณ ศาลาวัดจอมนาง ต้าบลจุมพล (เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น) 

รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
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เวทีท่ี 2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตา้บลกุดบง (เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น) 
รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
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4.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ครั้งท่ี 1) (ด้าเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที 
(ประเทศไทย) จ้ากัด) 

ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด (บริษัท 
ที่ปรึกษาเดิม) ได้ด้าเนินการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการส้ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ตั้งโครงการในรัศมี 5 กิโล เมตร 
ด้าเนินการเมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยการส้ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แบ่งเป็น
การสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ ผู้น้าชุมชน และครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 560 ตัวอย่าง รายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1 

ตารางท่ี 4.2-1 สรุปจ้านวนตัวอย่างส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการจ้าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
ล าดับ

ที ่
กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ 

จ านวนตัวอย่างท่ีส ารวจ 
(ราย) 

1 กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง  34 
2 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานท่ีส้าคัญ 45 
3 กลุ่มผู้นา้ชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่น 27 
4 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน 454 
 4.1 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรอืนรัศมี 0-3 กิโลเมตร 241 
 4.2 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมีมากกว่า 3-5 กิโลเมตร 213 

รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4 กลุ่ม 560 
ที่มา :   ด้าเนินการส้ารวจโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด, 2561 

:   เรียบเรียงใหม่โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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การสัมภาษณค์วามคดิเห็น ระดับหน่วยงานราชการ 

 
 

  
การสอบถามความคิดเห็น ระดับผูน้้าชุมชน ระดับครัวเรือน และกลุม่พื้นท่ีอ่อนไหว 

รูปที่ 4.2-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การสอบถามความคิดเห็น ระดับผูน้้าชุมชน ระดับครัวเรือน และกลุม่พื้นท่ีอ่อนไหว 

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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4.3 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ด้าเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด) 

1) ก่อนการด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด (เจ้าของโครงการ) 
และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษาเดิม) ได้จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งได้รับทราบก้าหนดการ
และสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยด้าเนินการเผยแพร่ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้าเนินการระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
การส่งหนังสือเชิญประชุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และการติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
(A3) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ท้าการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงดังรูปที่ 4.3-1 

  

  

  
รูปที่ 4.3-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
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2) การด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่  2 (ด้าเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที  
(ประเทศไทย) จ้ากัด) 

การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท้าร่างรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้าเนินการเมื่อวันที่ 10 มีกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาวัดจอมนาง ต้าบลจุมพล 
อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายรายละเอียด มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ้านวน 680 คน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 
4.3-1  

  

  

  
บรรยากาศการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
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สรุปผลการประชุมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
 

4.4 การชี้แจงข้อร้องเรียน  

ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย 
(20,000 ตันอ้อย/วัน) และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต์) ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด พบว่า มีประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนที่ยังมีข้อห่วงกังวลและข้อสงสัยต่อโครงการ ทางโครงการจึงได้มีการ
ลงพ้ืนที่พบปะผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มผู้คัดค้าน เพ่ือสอบถามถึงข้อสงสัย และข้อห่ วงกังวลต่าง ๆ ที่มี
ต่อโครงการ โดยด้าเนินการเมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ แปลงสาธิตการปลูกอ้อย พ้ืนที่โครงการ
โรงงานผลิตน้้าตาลทราย ทั้งนี้ ทางโครงการได้ท้าความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลโครงการเพ่ิมเติมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้ไขข้อสงสัย และคลายความห่วงกังวล รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-1 
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รูปที่ 4.4-1 บรรยากาศการลงพ้ืนที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมและข้อกังวลที่มีต่อโครงการ  

(เม่ือวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561) 

4.5 ก่อนด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (ด้าเนินการโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด) 

1)  การเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการในการจัดท ารายงาน 

 การเข้าพบเพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย การเข้าพบตั วแทน
หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด อ้าเภอ และท้องถิ่นในพ้ืนที่ศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการในการจัดท้ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงานเบื้องต้นของโครงการ รวมถึงการประสานขอความร่วมมือและ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบในกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย และปลัดอาวุโสอ้าเภอโพนพิสัย เป็นต้น ด้าเนินการระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ภาพถ่ายการเข้าพบหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล แสดงดังรูปที่ 4.5-1 

2)  การประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน  

บริษัทที่ปรึกษาได้จัดท้าแผ่นพับขนาด A3 จ้านวน 2 หน้า เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่อ
กลุ่มตัวแทนผู้น้าชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่น และกลุ่มประชาชนระดับครัวเรือน โดยบริษัทที่ปรึกษาท้าการเตรียม  
แผ่นพับทั้งสิ้นจ้านวน 3,000 ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งที่ 3 โดยด้าเนินการเมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2564 ภาพถ่ายการลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
โครงการระดับครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 4.5-1 

3)  การประชุมประชาสัมพันธ์ระดับผู้น าชุมชน 

บริษัทฯ และบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดเวทีประชุมในลักษณะกลุ่มย่อยระดับผู้น้าชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้ารายละเอียดโครงการในการจัดท้ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการสื่อสารต่อไปยังลูกบ้านของตน โดยได้แจ้งให้ผู้น้าชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้รับทราบถึงก้าหนดการจัดกิจกรรม ผ่านการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการ เมื่อ
วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ก้าหนดจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 
2 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย เวลา 08.00–12.00 น. และเวทีที่ 2 
ณ องคก์ารบริหารส่วนต้าบลกุดบง อ้าเภอโพนพิสัย เวลา 13.30-17.00 น. รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.5-1 
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การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ระดับหน่วยงานราชการ 

   

  

การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ระดับครัวเรือน 
รูปที่ 4.5-1 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ 
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การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ระดับผู้น้าชุมชน (เวทีท่ี 1 ณ องค์การบริหารส่วนจุมพล) 

   

  

การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ระดับผู้น้าชุมชน (เวทีท่ี 2 ณ องค์การบริหารส่วนกุดบง) 
รปูท่ี 4.5-1 (ต่อ) การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ 
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4.6 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (ครั้งที่ 2) (ด้าเนินการโดยบริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด) 

 เนื่องจากการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรก ได้ด้าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ด้าเนินการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และดังนั้น
เพ่ือปรับปรุงข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า
ของการศึกษาจัดท้าร่างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของโครงการ  
ซึ่งจะน้าไปสู่การจัดท้ามาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ บริษัท ฯ และบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย 
จ้ากัด (บริษัทที่ปรึกษา) จึงด้าเนินการประชาสัมพันธ์และส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้
เสียอีกครั้ง เมื่อวันที่ 16-22 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีข้ันตอนดังนี ้

1) การประสานงาน และส ารวจพื้นที่ เบื้องต้น : เป็นการเข้าพบ หารือหัวหน้าหรือตัวแทน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ผู้น้าชุมชน พร้อมส้ารวจข้อมูลในภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบสภาพ
ทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ลักษะการตั้งบ้านเรือน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นจากผู้น้าชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้น้ามาก้าหนด
ประเด็นเพ่ือวางแผนและจัดท้าเครื่องมือในการส้ารวจ 

2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนตัวอย่าง  : ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการส้ารวจ 
โดยจ้าแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่อาจได้รับจากโครงการ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ตัวแทนหน่วยงานราชการ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเลือกหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ เช่น ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล เป็นต้น ที่รับผิดชอบและตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งโครงการ โดยสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาโครงการ
ในภาพรวม 

(2) กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว หมายถึง สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ด้าเนินการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย
โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือด้าเนินการตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือใช้ในการรวบรวมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการของตัวแทนสถานประกอบการ หัวข้อในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการด้าเนินการที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน ความคิด เห็นต่อโครงการ และ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 

(3) กลุ่มผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา โดยบริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) ซึ่งก้าหนดเป็นผู้น้าชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ทางสังคม โดยได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 26 
ชุมชน ใน 1 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6-1) ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น ท้าการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูล
ทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ/สาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลการพัฒนาและปัญหาใน
ชุมชน การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อการด้าเนินโครงการ เป็นต้น 
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(4) กลุ่มครัวเรือน ด้าเนินการโดยการเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) จากหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ (รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.6-1) การก้าหนดจ้านวนตัวอย่างที่ต้องส้ารวจใช้การก้าหนดขนาดตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ตามสูตรการค้านวณของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลส้าหรับการวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 หน้า 13 -14) แบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระยะห่างของที่ตั้งชุมชนกับพ้ืนที่โครงการ คือ กลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ในระยะประชิด 
กลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตรัศมี 3 กิโลเมตร และกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตรัศมี 3 -5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่
โครงการ เมื่อได้จ้านวนตัวอย่างจากการค้านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จะน้ามากระจายสัดส่วนของ
ประชากรแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน 
ส้าหรับการค้านวณขนาดตัวอย่างของประชากรบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย  

การส้ารวจด้าเนินการโดยสุ่มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยมุ่ งเน้นการสัมภาษณ์
หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส และต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพราะถือเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจภาพรวมของ
ครอบครัวทั้งหมด ประเด็นการสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภค สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ  

ตารางท่ี 4.6-1 รายชื่อหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 
ผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้าน 

1)  ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 
 จากท่ีตั้งโครงการ 

1.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสยั 
1) หมู่ที่ 3 บ้านเวิน  
2) หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ 
3) หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน 
4) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก 
5) หมู่ที่ 8 บ้านนาเพียงใหญ ่
6) หมู่ที่ 12 บ้านอยู่ดีมสีุข 
7) หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น 
8) หมู่ที่ 22 บ้านนาเพียงใหม่ 
9) หมู่ที่ 23 บ้านนาเมือง 
10) หมู่ที่ 24 บ้านตัวอย่าง 

1.2 องค์การบริหารส่วนต้าบลกดุบง อ้าเภอโพนพิสัย 
1) หมู่ที ่7 บ้านนาไม้เฮียว 
2) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมดงบัง 

2)  ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 3-5 กิโลเมตร 
 จากท่ีตั้งโครงการ 

2.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสยั 
1) หมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง 
2) หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล 
3) หมู่ที่ 14 บ้านดอนโพธ์ิ 
4) หมู่ที่ 16 บ้านจอมนางเหนือ 
5) หมู่ที่ 19 บ้านเสริมสุข 
6) หมู่ที่ 20 บ้านหนองปลาไหล 
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ตารางท่ี 4.6-1 (ต่อ) รายชื่อหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 
ผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้าน 

2)  ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 3-5 กิโลเมตร 
 จากท่ีตั้งโครงการ (ต่อ) 

2.2 องค์การบริหารส่วนต้าบลกดุบง อ้าเภอโพนพิสัย 
1) หมู่ที่ 3 บ้านใหม ่
2) หมู่ที่ 4 บ้านโนน 
3) หมู่ที่ 5 บ้านกุดบง 
4) หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง 
5) หมู่ที่ 8 บ้านโนนฤาษี 
6) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค ์
7) หมู่ที่ 12 บ้านโนนฤาษีใหม่ 
8) หมู่ที่ 13 บ้านกุดบงใหม่ 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 

3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

 การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยข้อค้าถามมีทั้งแบบปลายปิด (Close-
ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยออกแบบแบบสอบถามไว้  
4 รูปแบบ จ้าแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนตัวอย่างที่ส้ารวจทั้งสิ้น 857 ราย รายละเอียด 
แสดงดังตารางท่ี 4.6-2 และรูปที่ 4.6-1 

ตารางท่ี 4.6-2 สรุปจ้านวนตัวอย่างส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการจ้าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
ล าดับที ่ กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ จ านวนตัวอย่างท่ีส ารวจ (ราย) 

1 กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง  17 
2 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวและสถานท่ีส้าคัญ 45 
3 กลุ่มผู้นา้ชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่น 78 
4 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน 717 
 4.1 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรอืนรัศมี 0-3 กิโลเมตร 347 
 4.2 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมีมากกว่า 3-5 กิโลเมตร 370 

รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4 กลุ่ม 857 
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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การสัมภาษณค์วามคดิเห็น ระดับหน่วยงานราชการ 

  

  

การสอบถามความคิดเห็น ระดับผูน้้าชุมชน ระดับครัวเรือน และกลุม่พื้นท่ีอ่อนไหว 
รูปที่ 4.6-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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การสอบถามความคิดเห็น ระดับผูน้้าชุมชน ระดับครัวเรือน และกลุม่พื้นท่ีอ่อนไหว 
รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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4.7 ผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 จากการส้ารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้  

1)  สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาตามลักษณะของปัญหา ดังนี้ 

(1) ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 10.3 และ
ปัญหาการลักขโมย ร้อยละ 9.6 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.7-1 

(2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ปัญหารายได้ต่้า/ราคาผลผลิตตกต่้า ร้อยละ 15.3 รองลงมาคือ ปัญหาการว่างงาน/ 
การประกอบอาชีพ ร้อยละ 13.0 และปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 12.0 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดัง 
รูปที่ 4.7-1 

(3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 22.6 รองลงมาคือ ปัญหาเขม่า/ควันร้อยละ 19.2 มี และปัญหา
เสียงดังรบกวน ร้อยละ 18.1 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.7-1 

 
รูปที่ 4.7-1 ภาพรวมสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 4.7-1 (ต่อ) ภาพรวมสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน  
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2)  ความคิดเห็นที่มีต่อการด้าเนินโครงการในภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5  กิโลเมตร ร้อยละ 
74.8 ทราบว่า บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด มีแผนจะด้าเนินโครงการโรงงานน้้าตาล โดยรับทราบข่าวสาร
ดังกล่าวผ่านผู้น้าชุมชน มากที่สุด ร้อยละ 24.8 รองลงมาคือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ร้อยละ 24.1 และ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 15.7 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.7-2  

 

 
รูปที่ 4.7-2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
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เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลที่มีต่อการด้าเนินโครงการ ร้อยละ 50.8 ระบุว่าไม่มี 
ความวิตกกังวลต่อการด้าเนินโครงการ ส้าหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลต่อการด้าเนินโครงการ ร้อยละ 49.2 ซึ่งมี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้้าเสีย การระบายน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ/แหล่งน้้าชุมชน ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน รวมทั้งปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้น เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างถิ่นและแรงงาน 
ข้ามชาติ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังรูปที ่4.7-3 

เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่คาดว่า มีผลเสียมากกว่าผลดี ร้อยละ 29.5 รองลงมาคือ มีผลดีมากกว่าผลเสีย  
ร้อยละ 21.8 และมีผลดีและผลเสียพอ ๆ กัน ร้อยละ 20.9 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.7-3 

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ตั ้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า มีความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 
36.6 รองลงมาคือ ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 33.3 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.1 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดัง 
รูปที่ 4.7-3 

และเมื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการด้าเนินโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ  
ระบุว่า เห็นด้วยกับการด้าเนินโครงการ ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วยกับการด้าเนินโครงการ ร้อยละ 
35.8 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 17.4 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที ่4.7-3 

 
รูปที่ 4.7-3 ความคิดเห็นภาพรวมที่มีต่อโครงการ 
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รูปที่ 4.7-3 (ต่อ) ความคิดเห็นภาพรวมที่มีต่อโครงการ  
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3)  การคาดการณ์ผลประโยชน์-ผลดี ผลกระทบ-ผลเสีย จากการด้าเนินโครงการ 

3.1)  ระยะก่อสร้าง : ด้านผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการโรงงาน 
ผลิตน้้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ผู้ให้
สัมภาษณ์ ระบุว่า เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 41.1 
และมีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ คนในพ้ืนที่มีงานท้า ร้อยละ 40.9  

ด้านผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการในภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์  
ระบุว่า ปัญหาการระบายน้้าเสียจากการก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 53.8 รองลงมา
คือ ปัญหาฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้าง ร้อยละ 52.9 และปัญหาเสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้าง ร้อยละ 
51.6 ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.7-4 

 
ผลประโยชน-์ผลด ีที่คาดว่าจะไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ  

 
ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ  

รูปที่ 4.7-4 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ ระยะก่อสร้าง 
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3.2)  ระยะด้าเนินการ : ด้านผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการโรงงาน 
ผลิตน้้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์
ระบุว่า ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ คนในพื้นที่มีรายได้เสริม
จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 49.8 และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ร้อยละ 49.7 ตามล้าดับ 

ด้านผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการในภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์  
ระบุว่า ปัญหาน้้าเสีย การระบายน้้าเสียจากโครงการ ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ  มีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 59.0 
รองลงมาคือ ปัญหาฝุ่นละออง เขม่า/ควัน ร้อยละ 58.2 และการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน  
ร้อยละ 57.0 ตามล้าดับ มี ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.7-5 

 
ผลประโยชน-์ผลด ีที่คาดว่าจะไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ  

 
ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการด้าเนินโครงการ  

รูปที่ 4.7-5 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ ระยะด าเนินการ 
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4.8 การจัดประชุมกลุ่มย่อยประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดท ารายงาน ฯ รายชุมชน 

วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากผลการส้ารวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน พบว่า ร้อยละ 25.2 ไม่เคยทราบข้อมูลรายละเอียด
โครงการ ดังนั้น เพ่ือประชาสัมพันธ์และเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่มีการทบทวน/เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม โครงการจึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมการรับรู้/รับทราบต่อโครงการ โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมเป็นการจัดประชุมลักษณะเวทีกลุ่มย่อย จัดขึ้น ณ ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านหรือศาลาเอนกประสงค์
ของหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ศึกษา 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ด้าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 24 เวที ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา มีจ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 925 คน 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.8-1 และภาพตัวอย่างบรรยากาศของกิจกรรมแสดงดังรูปที่ 4.8-1 

ตารางที่ 4.8-1 รายละเอียดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย รายชุมชน 

วัน/เดือน/ป ี เวที กลุ่มเป้าหมาย สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
21 กุมภาพันธ์ 2565 1 หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล ต้าบลจมุพล ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  

บ้านนาตาล 
30 

2 หมู่ที่ 12 บ้านอยู่ดีมีสุข ต้าบลจุมพล ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  
บ้านอยู่ดีมีสุข 

37 

3 หมู่ที่ 24 บ้านตัวอย่าง ต้าบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 24  
บ้านตัวอย่าง 

37 

4 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก ต้าบล
จุมพล 

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7  
บ้านห้วยเปลวเงือก 

34 

22 กุมภาพันธ์ 2565 5 หมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง ต้าบลจมุพล วัดจอมนาง ต้าบลจุมพล 31 
6 หมู่ที่ 16 บ้านจอมนางเหนือ ต้าบล

จุมพล 
ศาลาริมน้้าโขง ต้าบลจุมพล 36 

7 หมู่ที่ 14 บ้านดอนโพธ์ิ ต้าบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 14  
บ้านดอนโพธิ์ 

25 

23 กุมภาพันธ์ 2565 8 หมู่ที่ 19 บ้านอยู่ดีมีสุข ต้าบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 19  
บ้านอยู่ดีมีสุข 

71 

9 หมู่ที่ 8 บ้านนาเพียงใหญ่ ต้าบล
จุมพล 

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8  
บ้านนาเพียงใหญ่ 

69 

10 หมู่ที่ 23 บ้านนาเมือง ต้าบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 23  
บ้านนาเมือง 

33 

11 หมู่ที่ 22 บ้านนาเพียงใหม่ ต้าบล
จุมพล 

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 22  
บ้านนาเพียงใหม่ 

31 

24 กุมภาพันธ์ 2565 12 หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน ต้าบลจุมพล วัดร่องถ่อน ต้าบลจุมพล 47 
13 หมู่ที่ 3 บ้านเวิน ต้าบลจมุพล วัดบ้านเวิน ต้าบลจุมพล 83 
14 หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ ต้าบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4  

บ้านเดื่อ 
43 

15 หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น ต้าบลจุมพล ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 
บ้านโปร่งเย็น 

25 
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ตารางที่ 4.8-1 (ต่อ) รายละเอียดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย รายชุมชน 

วัน/เดือน/ป ี เวที กลุ่มเป้าหมาย สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

25 กุมภาพันธ์ 2565 

16 หมู่ที่ 5 บ้านกุดบง ต้าบลกุดบง ที่ท้าการผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  
บ้านกุดบง 

25 

17 หมู่ที่ 13 บ้านกุดบงใหม่ ต้าบล 
กุดบง 

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13  
บ้านกุดบงใหม่ 

36 

18 หมู่ที่ 11 บ้านนิคมดงบัง ต้าบล 
กุดบง 

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 11  
บ้านนิคมดงบัง 

25 

19 หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง ต้าบลกุดบง ที่ท้าการผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  
บ้านดงบัง 

19 

26 กุมภาพันธ์ 2565 

20 หมู่ที่ 4 บ้านโนน ต้าบลกดุบง ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่  9  
บ้านโนนสวรรค์ 

53 
 หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต้าบล 

กุดบง 
21 หมู่ที่ 8 บ้านโนนฤาษี ต้าบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 12  

บ้านโนนฤาษีใหม ่
50 

 หมู่ที่ 12 บ้านโนนฤาษีใหม่ ต้าบล
กุดบง 

27 กุมภาพันธ์ 2565 

22 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ต้าบลกุดบง วัดทุ่ง ต้าบลกุดบง 10 
23 หมู่ที่ 7 บ้านนาไม้เฮียว ต้าบล 

กุดบง 
วัดประชาบาล ต้าบลกุดบง 33 

24 หมู่ที่ 20 บ้านหนองปลาไหล  
ต้าบลจมุพล  

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 20 
บ้านหนองปลาไหล 

42 

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 925 
ที่มา :   ด้าเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565 

 :   รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านนาตาล ตา้บลจมุพล 
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปวลเงือก  

ต้าบลจมุพล 

  
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 20 บ้านหนองปลาไหล  

ต้าบลจมุพล 
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 24 บ้านตัวอย่าง ต้าบลจมุพล 

  
ท้าการผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 5 บ้านกุดบง ต้าบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านโนนฤาษี ต้าบลกุดบง 

  
ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต้าบลกดุบง ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 11 บ้านนิคมดงบัง ต้าบลกดุบง 

รูปที่ 4.8-1 บรรยากาศการจัดประชุมกลุ่มย่อยรายหมู่บ้าน (เมื่อวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2565) 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-125- 

4.9 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ในระหว่างการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษา และผลการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นให้น้ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวก
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ด้าเนินการในวัน
ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
อย่างเคร่งครัด โดยโครงการได้ด้าเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้มี  
ส่วนได้เสียให้ได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากการจัดประชุมจะน้า
ความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย จากการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน และจัดท้ารายงานสรุปผลความ
คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบภายใน 15 วัน หลังจัด
ประชุม 

5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะน้าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก 
การด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตน้้าตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ด้าเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) 
จ้ากัด น้ามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและน้ามากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ เพ่ือ
ท้าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางท่ี 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกจิกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภมูิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพื้นที่โครงการให้มีความ

เหมาะสมส้าหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพื้นที่
บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดินออก
จากพื้นที่ เดิม โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพื้นที่ ใน
บริเวณโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ
ก่อสร้าง ส้าหรับระยะดา้เนินการ ไม่มกีิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ เนื่องจากเป็นการผลิตโดย
อาศยัเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ติดตัง้ไว้แล้ว อีกท้ังพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด จึง
มีความเหมาะสมที่จะตั้งโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
การประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อ
ก้ าห น ด ม าต รก ารฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

1.2 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
และแผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยา
และแผ่นดินไหว เนื่องจากที่ตั้งโครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบ่งพื้นที่เสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี
ความเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
กิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ดิน เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารผลิตต่าง ๆ และระบบ
สาธารณูปโภค เช่น บ่อเก็บน้้าดิบ ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็น
ต้น จึงมีกิจกรรมที่ต้องมีการน้าดินมาปรับระดับพื้นที่ของ
โครงการ ส้าหรับระยะด้าเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็น
ตัวกลางในการบ้าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม โครงการมีการน้าน้้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้
เกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งมาใช้ในการรดพื้นที่สีเขียว รดพื้นที่
แปลงอ้อยสาธิต และฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อ
กรองในพื้นที่โครงการ และการน้ากากตะกอนหม้อกรอง
มาใช้ปรับปรุงดิน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
การประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อ
ก้ าห น ด ม าต รก ารฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.4 คุณภาพอากาศ เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดย
จะรับไอน้้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน แต่โครงการมีผลกระทบจากลานจอดรถอ้อย 
อย่างไรก็ตาม โรงงานผลิตน้้ าตาลจะท้าการศึกษา
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้ง
แหล่งก้าเนิดมลพิษที่อยู่โดยรอบในพื้นที่ศึกษา  

ประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่ ไม่ มี 
ความเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
กิจกรรมโครงการ 

1.5 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้้าเสีย/น้้าระบายทิ้งของ
โครงการ การจัดการน้้าทิ้ง รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
ต่อคุณภาพน้้ าของโครงการ โดยประเด็นน้้ าทิ้ งจาก
โครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าผิวดิน 
เนื่องจากโครงการไม่มีการระบายน้้าออกสู่ภายนอก
โครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้า
การประเมินผลกระทบใน
รายละเอียดให้ ชัด เจนเพื่ อ
ก้ าห น ด ม าต รก ารฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าใตด้ิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้าใต้ดินมีการพิจารณา
ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการ 
น้้าท้ิง การน้าท้ิงที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว มาใช้ในการรดน้้าพื้นที่
สีเขียว นอกจากนี้การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีระบบ 
lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้พื้นระบบบ้าบัดด้วย
แผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene : HDPE 
เพื่อป้องกันไม่ให้น้้าเสียในระบบบ้าบัดปนเปื้อนกับน้้าใต้ดิน
และป้องกันการซึมของน้้าจากภายนอกเข้าสู่ระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้อง 
ท้าการประเมินในรายละเอียด
เนื่ องจากมี ผลกระทบจาก 
การการด้าเนินโครงการซึ่งต้อง 
ท้าการประเมินผลกระทบ 
ใน รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน 
เพื่อก้าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งก้าเนิดเสียงจากกิจกรรมการติดตั้ง
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น การติดตั้งเครื่องจักร งานปรับพื้นที่ 
กิจกรรมการก่อสร้าง และการทดลองเดินเครื่องจักร ส้าหรับ
ระยะด้าเนินการเสียงจากกระบวนการผลิต เช่น กิจกรรม
การหีบสกัดอ้อย บริเวณสะพานล้าเลียงอ้อย และบริเวณ
เทอร์ไบน์ลูกหีบ ซึ่งเสียงจากกิจกรรมการผลิตอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้อง 
ท้าการประเมินในรายละเอียด
เนื่ องจากมี ผลกระทบจาก 
การการด้าเนินโครงการซึ่งต้อง 
ท้าการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ใน รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน 
เพื่อก้าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8 การจัดการของเสยี ประเภทและการจัดการของเสียที่ เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการจะด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ โครงการมีการ
จัดการขยะจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร โดยใช้หลักการ 
3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) เ พื่ อ ล ด ข อ ง เ สี ย ที่
แหล่งก้าเนิด ซึ่งมีการน้าของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่
หรือกลับน้าไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
สามารถน้าสารปรับปรุงดินไปใช้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ 
ส้าหรับของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียอันตราย 
โครงการจะจัดเก็บขยะให้ถูกวิธีตามความเหมาะสมของขยะ
แต่ละประเภท จากนั้นจะท้าการส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อรับไปก้าจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้อง 
ท้าการประเมินในรายละเอียด
เนื่ องจากมี ผลกระทบจาก 
การการด้าเนินโครงการซึ่งต้อง 
ท้าการประเมินผลกระทบ 
ใน รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจน 
เพื่อก้าหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ

บนบก 
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร และ
พรรณพืชที่พบโดยทั่วไปเป็นพืชเกษตรและพืชเศรษฐกิจ 
ได้แก่  อ้อย ข้าว เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้าน
ทรัพยากรชีวภาพบนบกจะด้าเนินการศึกษาสภาพป่าไม้และ
สัตว์ป่าในพื้นที ่

ป ร ะ เด็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี 
ความเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
กิจกรรมโครงการ 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพ 
ในน้้า 

กิจกรรมระยะด้าเนินโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้า ซึ่งจะมีผลท้าให้เกิดการสูญเสีย 
ต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน (พืชและสัตว์)  
สัตว์หน้าดิน และปลา เป็นต้น 

ป ร ะ เด็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี 
ความเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
กิจกรรมโครงการ 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 จากข้อก้าหนด
ดังกล่าวการด้าเนินงานของโครงการไม่ขัดกับข้อก้าหนด
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังจังหวัดหนองคายแต่อย่างใด 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมต้องประเมิน/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่
จะท้าการก่อสร้างว่าสอดคล้องกับ
ข้อก้าหนดหรือไม่ 

3.2 คมนาคมขนส่ง การขนส่งอ้อยเข้าสู่พื้นที่โรงงานเพื่อน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 
โดยการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากพื้นที่ เกษตรกรรม
ล้าเลียงเข้าสู่ โรงงานซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
จ้านวนเที่ยวการจราจรจากรถขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยสู่
พื้นที่ โรงงาน อาจส่งผลต่อสภาพปัญหาการจราจร 
สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจาก 
มีผลกระทบจากการการด้าเนิน
โครงการซึ่งต้องท้าการประเมิน 
ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด ให้
ชัดเจนเพื่ อก้าหนดมาตรการฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3 การใช้น้้า โครงการไม่มีการสูบน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาตินอก 
เนื่องจากมีการสะสมน้้าดิบจากน้้าฝนภายในโครงการเอง 
โดยพื้นท่ีที่สามารถสะสมน้้าได้ของโครงการ คือพ้ืนท่ีการ
ระบายน้้าตามแนวรางระบายน้้า พื้นที่สีเขียวบางส่วน 
และพื้นที่บ่อเก็บน้้าต่างๆ ทั้งนี้ แหล่งการใช้น้้าของ
โรงงานน้้าตาลและโรงไฟฟ้า เป็นการใช้น้้าแหล่งเดียวกับ
ในกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากรน้้าใช้ในที่น้ีจึงเป็นการประเมินในภาพรวมของ
ความต้องการใช้น้้าของพื้นที่ในปัจจุบัน รวมถึงความ
ต้องการใช้น้้าของทั้งสองโครงการที่เพิ่มก้าลังการผลิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจาก
ต้องท้าการประเมินศักยภาพและ
ความเพียงพอของแหล่งน้้าใช้จาก
การการด้าเนินโครงการซึ่งต้อง 
ท้ าการประ เมิ นผลกระทบใน
รายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อก้าหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4 การระบายน้้าและ
การป้องกันน้้าท่วม 

โรงงานผลิตน้้าตาลได้ออกแบบระบบระบายน้้าฝนแยก
ออกจากระบบรวบรวมน้้าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบ
ระบายน้้าฝนออกเป็น 2 ส่วน เพื่อความเหมาะสมในการ
จัดการ ได้แก่ ระบบระบายน้้าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อน
และระบบระบายน้้ าฝนที่ มี โอกาสปนเปื้ อน  โดย
โรงงานผลิตน้้าตาลได้ท้าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้
ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และ
แนวทางการระบายน้้าที่เหมาะสมและได้ผนวกรวมพื้นที่
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้าการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจาก 
มีผลกระทบจากการการด้าเนิน
โครงการซึ่งต้องท้าการประเมิน 
ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด ให้
ชัดเจนเพื่ อก้าหนดมาตรการฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.5 การใช้ไฟฟ้า ช่วงช่วงฤดูหีบอ้อย และช่วงละลายน้้าตาล โรงงานผลิต
น้้าตาลรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
ส้าหรับช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรจะไม่มีการ
เดินระบบ แต่จะรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) เพื่อใช้ในส้านักงานและโรงอาหารเท่าน้ัน 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการ 

3.6 การเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า ประเด็น
น้้าทิ้งจากโครงการไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรม เนื่องจากโครงการไม่มีการระบายน้้าออกสู่
ภายนอกโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องท้าการ
วิเคราะห์ในรายละเอียดเนื่องจาก
มีผลกระทบจากการการด้าเนิน
โครงการซึ่งต้องท้าการวิเคราะห์
ผลกระทบ ในรายละ เอี ยด ให้
ชัดเจนเพื่ อก้าหนดมาตรการฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-129- 

 

ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 

3.7 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

โครงการได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการวางแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการระงับ
และควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้คืนสู่สภาวะปกติ
อย่างเร่งด่วน โดยส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่
อยู่ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
รวมถึงการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์
ต่างๆ และสภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้รับความเสียหายน้อย
ที่สุด 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ด้าเนินโครงการซึ่งต้องท้าการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละ เอี ยด ให้ ชัด เจน  เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-

เศรษฐกิจ 
การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับประชาชน
ในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ทั้งนี้  โครงการจะ
พิจารณารับคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา ตามต้าแหน่ง
ที่ต้องการ ซึ่งการเพิ่มอัตราการจ้างงานในโครงการ  จะ
ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถิ่น 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการจ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การด้ า เนิ น โครงการซึ่ งต้ อ ง 
ท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

โครงการได้ ก้ าหนดหลัก เกณ ฑ์ และมาตรการด้ าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการจัดการให้มีเครื่องป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน  
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เครื่องมือ 
และเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือลดผลกระทบด้าน
สุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดตั้งป้านเตือน การจัดให้ 
มีการตรวจสุขภาพประจ้าปีให้กับพนักงานเพื่อเป็นการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ต้องท้า
การประเมิน ในรายละเอียด 
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ด้ า เนิ นการโครงการซึ่ งต้ อ ง 
ท้าการประเมินผลกระทบใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.3 สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและทัศนียภาพ
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ศึกษาจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ของ
ส้านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และ 
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียน 
แหล่งโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่าย
ทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินกิจกรรม
ของโครงการ  
  

4.3 สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ที่มีปริมาณจราจร
เพิ่มขึ้นและระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจาก 
การขนส่งและเสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรมการผลิต
ของโครงการ รวมทั้งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
อาจส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือสภาวะความเครียดใน
การด้ารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ที่ ต้ อง 
ท้าการประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ด้าเนินโครงการซึ่งจะต้องท้าการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ฯ  ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพื่ อ
ก้าหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบฯ  เฉพาะที่
เหมาะสมต่อไป 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการท้างานของสภาพ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระท้าของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ต่้า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส้าหรั บ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ 
รายละเอียดดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่นี้  
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการโดยก้าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 5-2  

ตารางท่ี 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการก้าหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ไม่มีนัยส าคัญ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่สภาพ
ส่ิงแวดล้อมดังกล่าวยังคงด้ารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับต่ า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

-  ขอบเขตของผลกระทบ ที่จ้ากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพสิ่งแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่า
มาตรฐาน หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายก้าหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน 
เช่น การก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการก้าหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน (ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปล่ียนแปลงปัจจัยบาง
ประการของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง 

-  ขอบเขตของผลกระทบ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบ
ค่อนข้างกว้าง แต่ยังคงจ้ากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

-  ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดขึ้นหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผล
กระทบเป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 
5-15 ปี หรือคืนสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากร
และสุขภาพของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งน้ี 
โครงการสามารถก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 
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ตารางที่ 5-2 (ต่อ) เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการก้าหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ     
      สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 
3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการด้าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานก้าหนด 
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจาก
เดิมทั้งระบบ 

-  ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่เป็นอันตราย 
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สามารถก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือท้าให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ 
(ช่วงเวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟื้นฟูได้) 

ที่มา :  ดั ด แ ป ล งจ า ก  Nigel Rossouw  ( 2 0 0 3 )  A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 

 จากนั้นน้าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางท่ี 5-3 

ตารางท่ี 5-3  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมาซ่ึงต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 

2) การวิเคราะห์ความส าคัญของผลกระทบ 

ความส้าคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือเสื่อม 
สภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางท่ี 5-4  

ตารางท่ี 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความส้าคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรนุแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับต่ า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญ 
การท้าลายของสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

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

การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการโดย
ใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบและ
ความส้าคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบจะน้าไปสู่การวิเคราะห์ความ
จ้าเป็นในการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางท่ี 5-6 

ตารางท่ี 5-5 การประเมินระดับนัยส้าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

ระดับผลกระทบ (Consequence Rating) 
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ต่ า (1) ปานกลาง (2) สูง (3) 

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

1 
ต่ า 

2 
ต่ า 

3 
ต่ า 

2 รบกวนพื้นที่ ซ่ึงมีศักยภาพส้าหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

2 
ต่ า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่ส้าคัญการ
ท้ าลายของสายพันธุ์ที่ หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  ซ่ึ งเป็นพื้ นที่ ที่ มี
ความส้าคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ต่ า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จา้กัด, 2565 

ตารางท่ี 5-6 ค้าจ้ากัดความของระดับนัยส้าคัญของผลกระทบ 

คะแนน 
ระดับ

ความส าคญั 
รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่้า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ายด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการ
ทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับปานกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ้าเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือท้าได้ยากมากไม่เหมาะสม 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT  
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การด้าเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้ก้าหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด้าเนินการได้มาตรฐาน
ตามข้อก้าหนดการออกแบบ โดยก้าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ พิจารณา
ร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) รวมทั้งข้อเสนอแนะ
จากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวที่จะน้ามาก้าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เอกสาร
ชุดนี้เป็นร่างรายงานฯ จัดท้าขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกภาคส่วนใช้ประกอบการประชุม 
เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การรับฟังความคิดเห็นจะน้ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมี
หัวข้อในการประเมินดังนี้ 
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5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน  

1) ระยะก่อสร้าง  

มีการปรับสภาพพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมส้าหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนที่
บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดิน
ออกจากพ้ืนที่โครงการและใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ในบริเวณโครงการ (บริเวณด้านหน้าโครงการมี
ระดับเดียวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข นค. 3043) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการก่อสร้าง อย่างไร
ก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวจะเกิดข้ึนในขอบเขตที่จ้ากัดโดยเกิดข้ึนเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการ
ด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

โครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบ้าบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบขยะมูลฝอยหรือกากของเสีย 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการมีการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้งมาใช้ในการรดพ้ืนที่  
สีเขียว โดยน้้าทิ้งที่น้ามาใช้ในการรดพ้ืนที่สีเขียวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
โดยท้าการตรวจวัดคุณภาพดินที่ระดับดินตื้น ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร จ้านวน 4 จุด ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียว
บริเวณอาคารเก็บน้้าตาลดิบ (S5) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S6) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย (S7) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานกองชานอ้อย (S8) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบ่อรับน้้าฝนปนเปื้อนจากลานกอง
ชานอ้อย (S9) โดยท้าการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความชื้น (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอน 
ต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) 
ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) และสังกะสี (Zn) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการ  
อยู่อาศัย ประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและ  
น้้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดท้ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้้าใต้ดิน และรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) เพ่ือท้าการศึกษาพร้อมทั้ง
เฝ้าระวังการปนเปื้อนและการสะสมตัวของโลหะหนักในดิน โดยก้าหนดให้มีการวิเคราะห์ค่าโลหะหนักในดิน
ของพ้ืนที่ที่จะน้าน้้าภายหลังการบ้าบัดของโครงการ ไปใช้รดพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน โดยก้าหนดให้
วิเคราะห์ก่อนโครงการเปิดด้าเนินการ (ก่อนน้าน้้าทิ้งภายหลังการบ้าบัดไปใช้) ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้า  
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิด ขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับต่้า 
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5.2 ผลการศึกษาด้านคุณภาพอากาศ  

  1) ระยะก่อสร้าง 

  เนื่องจากโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะด้าเนินการก่อสร้างใน
ช่วงเวลาเดียวกัน จึงได้ท้าการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างร่วมกัน แหล่งก้าเนิด
มลพิษทางอากาศของโครงการในระยะก่อสร้างมาจาก 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการปรับพ้ืนที่ ขุดบ่อ
น้้าและถมดินบดอัด และเครื่องจักรที่ใช้น้้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง  โดยผลการศึกษาการแพร่กระจายของ
มลพิษทางอากาศของโครงการ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) แสดงดังตารางท่ี 5.2.1-1 สรุปได้ดังนี้ 

(1.1)  กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการปรับพื้นที่ ขุดบ่อน้ า
และถมดินบดอัด 

 ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 180.63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 302250E 1998000N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้น
พ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 193.89-234.17 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด  

(1.2)  กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

1)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 28.59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ 
จุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 93.29-98.98 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 28.00 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ 
จุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.29-5.86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

3)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 3.84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 1997750N 
บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความ
เข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 31.45-32.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
0.51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพื้นฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 
13.11-13.21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์ ซ่ึงพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  
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4)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 281.81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 
1997500N บริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับ
ค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 71.27-195.28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

5)  ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1,068.21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 
1997500N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่า
ระหว่าง 29.34-505.93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 559.06 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 9.69-160.29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด 
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ตารางท่ี 5.2.2-15 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

TSP PM10 PM2.5 SO2 NOx CO 
24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ 
จ าลองฯ 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จ าลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ 
จ าลองฯ 

แบบ 
จ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 180.63 - 1/ 28.59 - 1/ 28.00 3.84 - 1/ 0.51 - 1/ 281.81 - 1/ 1,068.21 559.06 
พิกัด 

302250E  1998000N 301750E  1997750N 
301750E  
1997750N 

301750E  1997750N 301750E  1997750N 301750E  1997500N 
301750E  

1997500N 
301750E  

1997750N 
บริเวณ ภายในพื้นท่ีโรงงาน

น้้าตาล 
ภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 

ภายในพื้นท่ี
โรงไฟฟ้า 

ภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า ภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า ภายในพื้นท่ีโรงไฟฟ้า 
ภายในพื้นท่ี
โรงไฟฟ้า 

ภายในพื้นท่ี
โรงไฟฟ้า 

จุดสังเกต              
1: วัดป่าแสงมณี (A1) 42.17 234.17 5.98 98.98 5.86 1.07 32.47 0.11 13.21 136.98 195.28 505.93 160.29 
2: วัดร่องถ่อน (A2) 2.04 194.04 0.58 93.58 0.57 0.11 31.51 0.01 13.11 30.62 88.92 58.79 16.24 
3: โรงเรยีนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) 2.82 194.82 0.59 93.59 0.58 0.09 31.49 0.01 13.11 24.05 82.35 44.93 16.23 
4. โรงเรียนบ้านนาไม้เฮียว 1.89 193.89 0.29 93.29 0.29 0.05 31.45 0.01 13.11 12.97 71.27 29.34 9.69 

มาตรฐาน 330 2/ 120 2/ 50 3/ 780 4/ 300 2/ 320 5/ 34,200 6/ 10,260 6/ 
หมายเหต ุ : 1/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด เป็นผลตรวจวัดจากจุดสังเกตภายนอกพืน้ที่โครงการ จึงพิจารณาไม่น้ามารวมกบัค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ได้จากแบบจ้าลองฯ AERMOD เนื่องจากค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณ

ภายในพื้นทีโ่ครงการ 
  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 6/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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 2) ระยะด าเนินการ 

 โครงการจะรับไอน้้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกัน ส้าหรับมลพิษทางอากาศของโครงการจ้าแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย แหล่งก้าเนิดมลพิษ
อากาศจากโครงการ และแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าชีวมวล  โดยการออกแบบอาคารได้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Good Engineering Practice (GEP) และประเมินการม้วนตัวของมลพิษเนื่องจาก
สิ่งปลูกสร้าง (Building Downwash) โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลได้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์บ้าบัดมลพิษทาง
อากาศ 2 ระบบ ด้าเนินการต่ออนุกรมกัน ได้แก่ ระบบดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และระบบ
ดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ส้าหรับหม้อไอน้้าทุกชุด ทั้ งนี้ โครงการมี
แหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศจาก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ รถบรรทุกอ้อย ลานจอดรถบรรทุกอ้อย และลาน
กองกากตะกอนหม้อกรอง เป็นต้น โดยผลการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการจะประเมินร่วมกับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 
และช่วงละลายน้้าตาล แสดงดังตารางท่ี 5.2.2-1 สรุปได้ดังนี้ 

 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 192.82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 193.66-
220.55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิต
น้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.05-1.82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 51.81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความ
เข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 93.74-103.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 12.74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.03-0.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด 

3)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 46.15 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.68-
9.99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 4.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม (ยางพารา) ทางทิศตะวันตก มีระยะทางประมาณ 200 เมตร ส้าหรับจุด
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.03-0.43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  
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4)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 38.09 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 
35.47-53.48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 6.45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้น
ภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่า 
ความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 13.51-15.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด และความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
0.14 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ
และจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.01-0.06 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

5)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย
ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุดประมาณ 56.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า ส้าหรับ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 
64.19-85.63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ย
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยในเวลา 1 ปี สูงสุดประมาณ 0.38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณพ้ืนที่
เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ  
จุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.02-0.10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

6)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 1.77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล 
ส้าหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.01-0.21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ส้าหรับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค่า
ความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาล ส้าหรับ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.01-0.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่า 
ไม่เกิน 10.26 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (10,260 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด  

ผลการประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการ พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากแบบจ้าลองฯ รวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2533) ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (2547) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 
และฉบับที่ 36 (2553) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-139- 

ตารางที่ 5.2.1-1 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการร่วมกับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษา
ในช่วงฤดูหีบอ้อย 1/ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP PM10 PM2.5 

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

แบบจ าลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสดุ 192.82 - 2/ 50.00 51.81 - 2/ 12.74 46.15 4.64 
พิกัด 

301900E  1998000N 302300E  1998100N 301900E  1998100N 
302300E  

1998100N 
302100E  

1997900N 
301600E  1997400N 

บริเวณ 
ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้้าตาล 

ภายในพื้นที่โรงงาน 
ผลิตน้้าตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้้าตาล 
ภายในพื้นที่
โรงงานผลิต 

น้้าตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงานผลิต 

น้้าตาล 

บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม 
(ยางพารา) ทางทิศตะวันตก 

ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
A1: วัดป่าแสงมณี 28.55 220.55 1.82 10.02 103.02 0.64 9.99 0.39 
A2: วัดร่องถ่อน 16.37 208.37 1.10 6.71 99.71 0.49 5.59 0.43 
A3: โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 3.61 195.61 0.14 1.94 94.94 0.09 1.88 0.08 
A4: วัดโปร่งเย็น 10.27 202.27 0.36 4.20 97.20 0.16 3.49 0.14 
จุดสังเกต         
5: โรงเรียนบ้านนาไม้เฮียว 9.17 201.17 0.16 3.76 96.76 0.06 3.25 0.05 
6. บ้านโนนฤาษี 1.66 193.66 0.05 0.74 93.74 0.03 0.68 0.03 
7: บ้านนาตาล 3.37 195.37 0.16 1.49 94.49 0.10 1.47 0.09 
8: วัดทรงธรรมวนาวาส 5.64 197.64 0.09 2.39 95.39 0.05 2.09 0.05 
9: วัดป่าสร้างฤาษ ี 10.02 202.02 0.38 4.26 97.26 0.18 3.73 0.16 
10: โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 5.28 197.28 0.41 2.16 95.16 0.20 2.00 0.18 
11: วัดอรัญวาส ี 5.30 197.30 0.19 2.35 95.35 0.09 2.16 0.07 
12. วัดโน่นสว่าง 4.05 196.05 0.10 1.57 94.57 0.05 1.21 0.04 

มาตรฐาน 330 3/ 100 3/ 120 3/ 50 3/ 50 4/ 25 4/ 
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ตารางที่ 5.2.2-1 (ต่อ) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการร่วมกับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพื้นที่ศึกษา
ในช่วงฤดูหีบอ้อย 1/ 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
SO2 NO2 CO 

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

 แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ

เข้มข้นพ้ืนฐาน 
แบบจ าลองฯ 

รวมกับความ
เข้มข้นพ้ืนฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 
รวมกับความ
เข้มข้นพ้ืนฐาน 

แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ แบบจ าลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 38.09 - 2/ 6.45 - 2/ 0.14 56.27 - 2/ 0.38 1.77 0.96 
พิกัด 

301900E 1997800N 301600E 1997900N 
302300E  

1998200N 
301900E  1997800N 

302300E  
1998200N 

302300E  
1998200N 

302300E  
1998200N 

บริเวณ 
ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 

ภายในพ้ืนที่โรงงาน 
ผลิตน้้าตาล 

ภายในพ้ืนที่
โรงงานผลติน้้าตาล 

ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
ภายในพ้ืนที่

โรงงานผลติน้้าตาล 
ภายในพ้ืนที่โรงงาน 

ผลิตน้้าตาล 
ภายในพ้ืนที่โรงงาน 

ผลิตน้้าตาล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ           
A1: วัดป่าแสงมณี 22.08 53.48 2.20 15.30 0.05 27.33 85.63 0.08 0.21 0.04 
A2: วัดร่องถ่อน 9.82 41.22 1.82 14.92 0.06 15.19 73.49 0.09 0.04 0.01 
A3: โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 7.39 38.79 1.88 14.98 0.06 11.93 70.23 0.10 0.01 <0.01 
A4: วัดโปร่งเย็น 6.33 37.73 0.83 13.93 0.02 9.10 67.40 0.03 0.01 <0.01 
จุดสังเกต           
5: โรงเรียนบ้านนาไม้เฮียว 6.68 38.08 0.70 13.80 0.01 8.44 66.74 0.02 0.03 0.01 
6. บ้านโนนฤาษ ี 4.62 36.02 0.65 13.75 0.02 7.37 65.67 0.03 <0.01 <0.01 
7: บ้านนาตาล 5.23 36.63 1.38 14.48 0.06 8.31 66.61 0.10 0.01 <0.01 
8: วัดทรงธรรมวนาวาส 4.73 36.13 0.99 14.09 0.02 5.89 64.19 0.04 0.01 <0.01 
9: วัดป่าสร้างฤาษี 5.37 36.77 0.72 13.82 0.02 8.50 66.80 0.04 0.01 <0.01 
10: โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 5.21 36.61 0.89 13.99 0.05 8.40 66.70 0.08 0.02 <0.01 
11: วัดอรัญวาสี 6.11 37.51 0.52 13.62 0.02 9.17 67.47 0.03 0.01 <0.01 
12. วัดโน่นสว่าง 4.07 35.47 0.41 13.51 0.01 6.38 64.68 0.02 0.01 <0.01 

มาตรฐาน 780 3/ 300 4/ 100 4/ 320 5/ 57 5/ 34,200 6/ 10,260 6/ 
หมายเหตุ : 1/ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีการเดินหม้อไอน้้าทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ หม้อไอน้้าขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง หม้อไอน้้าขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง ละหม้อไอน้้าขนาด 20 ตัน/ชั่วโมง ในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคมของปีถัดไป (120 วัน) 
 2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด เป็นผลตรวจวัดจากจุดสังเกตภายนอกพื้นที่โครงการ จึงพิจารณาไม่น้ามารวมกับค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ได้จากแบบจ้าลองฯ AERMOD เนื่องจากค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดข้ึนบริเวณภายในพื้นที่โครงการ 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 6/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 
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5.3 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง  

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการด้าเนินโครงการในที่นี้เป็นการค้านึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิดเสียง อีกทั้งได้ค้านึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ร่วมด้วย (ก่อนการก่อสร้างโครงการ) ส้าหรับการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงมุ่งเน้นศึกษาที่ชุมชนซึ่งอยู่
ใกล้กับพ้ืนที่ของโครงการมากที่สุด คือ วัดป่าแสงมณี (N1) อยู่ห่างจากขอบเขตพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล (โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน) ทางทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร ซึ่งการประเมิน 
ผลกระทบครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ผลการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่  
19-26 มกราคม พ.ศ. 2565 ส้าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 47.2-49.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
69.1-82.6 เดซิเบลเอ ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก้าหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  ระยะก่อสร้าง พบว่า ระดับเสียงบริเวณวัดป่าแสงมณี ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมีค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง เท่ากับ 53.1 เดซิเบลเอ (เพ่ิมขึ้น 3.3 เดซิเบลเอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่ก้าหนดค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวนใน
ระยะก่อสร้าง พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 1.8-8.6 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าระดับเสียงจากเครื่องจักร/
เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ไมอ่ยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพ้ืนที่อ่อนไหว
ที่อยู่ใกล้เคียงแนวการก่อสร้าง โดยมีระดับเสียงรบกวนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวนที่ก้าหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 
10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ 
แบบไม่ต่อเนื่อง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นอยู่ในระดับต่้า 

2)  ระยะด าเนินการ พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณวัดป่าแสงมณี จะได้รับเสียง
จากกิจกรรมระยะด้าเนินการเท่ากับ 35.3 เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง สูงสุดจากผล
ตรวจวัดซึ่งมีค่า 49.8 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่ส่งผลให้ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปัจจุบัน และระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 
พ.ศ. 2540 ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผล
กระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนทั้งหมดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับ
เสียงรบกวนก้าหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) ทั้งนี้  โครงการได้ก้าหนดมาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบจากการ
ด้าเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบและเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินงานบริษัทฯ ได้ก้าหนดมาตรการในการควบคุมเสียงตั้งแต่การควบคุม
และลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ดังนี้ 
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(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม  เพ่ือเป็นการลดระดับเสียงที่
แหล่งก้าเนิด โดยได้วางแผนการการด้าเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการ
ก้าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งก้าเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการจะจัดแผนการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง 
ตามแผนการซ่อมบ้ารุงประจ้าปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การด้าเนินกิจกรรมการผลิตเฉพาะภายใน
อาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการจัดห้องควบคุม
ระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการท้างาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกรณีที่การด้าเนินกิจกรรมการผลิตยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการบริหารจัดการ
ทางผ่านของเสียงได้ จะท้าการก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหู
ลดเสียงให้พนักงาน 

5.4 ผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ า  

 1)  ระยะก่อสร้าง มีน้้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ น้้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงาน และเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างประมาณ 600 คน (คิดรวม
กับโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากด้าเนินการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน) ซึ่งคาดว่าจะเกิดน้้าเสีย
ขึ้นประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้น้้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดน้้าเสียโดยทั้งหมด) และเนื่องจากที่
พักอาศัยส้าหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังนั้นโครงการจึงก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ ส้าหรับน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
ได้แก่ น้้าเสียจากการบ่มคอนกรีต น้้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้้าเสียดังกล่าว
เกิดขึ้นประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นน้้าเสียความสกปรกต่้า 
(Low BOD) โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอนเพ่ือรองรับน้้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นจะน้าน้้า
ที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้น ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดท้าและสร้างรางระบายน้้า
ชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายน้้าถาวรเพ่ือระบายน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อเก็บ 
น้้าดิบของโครงการต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้น การด้าเนินงานในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและ
คุณภาพน้้าผิวดินภายนอกโครงการในระดับต่้า 

 2) ระยะด าเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการน้้าเสีย/น้้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  (1)  ความเพียงพอของระบบบ าบัดน้ าเสีย ในการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงานผลิต
น้้าตาลได้ค้านึงถึงปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น ขนาดระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบ 1 ,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
รวมทั้งการพิจารณาเลือกระบบบ้าบัดน้้าเสียให้เหมาะสมกับลักษณะสมบัติของน้้าเสียจากทั้ง 2 กิจก รรม 
ส้าหรับระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ถูกออกแบบให้เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบ 
ตะกอนเร่ง และแบบบ่อเปิด ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียหลัก โดยรองรับน้้าเสียจากกระบวนการผลิตน้้าที่ผ่าน
การบ้าบัดจากระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป น้้าล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว อุปกรณ์ต่าง ๆ น้้าฝนปนเปื้อนจากลาน
กองกากตะกอนหม้อกรองในช่วงที่ฝนตก และน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพ 
น้้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) โดยจะท้าการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมด (TDS) และค่าบีโอดี (BOD)/ค่าซีโอดี (COD) กรณีน้้าทิ้งภายหลังการบ้าบัดผ่านมาตรฐานจะถูกส่ง 
ไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้งหลังบ้าบัด (Holding Pond) แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกสูบเข้าบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน 
(Emergency Pond) เพ่ือกลับไปบ้าบัดใหม่อีกครั้ง ซึ่งเห็นได้ระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) 
ของโครงการสามารถรองรับน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกต่้า (Low BOD) ส่วนใหญ่จะมีค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมด (TDS) ค่อนข้างสูง โครงการจึงมีการออกแบบให้สามารถรองรับน้้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าและระบบหล่อเย็น โดยน้้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าและระบบหล่อเย็นถูกส่งเข้าบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้้า 2 (Inspection pit No.2) เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ในกรณี
น้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานจะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Effluent Low BOD pond) แต่ในกรณีที่ 
น้้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) เพ่ือส่งเข้าบ่อ
ปรับสภาพน้้าเสีย (Equalization pond) ของระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ต่อไป ซึ่งเห็น
ได้ระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกต่้า (Low BOD) ของโครงการสามารถรองรับน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เพียงพอ 

  (2) ประสิทธิภาพของการบ าบัดน้ าเสีย ส้าหรับการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียของโรงงาน 
ผลิตน้้าตาลจะพิจารณาการจัดการน้้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

    ก) ระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ถูกออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นแบบ
บ่อเปิด เมื่อถูกตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) เพ่ือ
ตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) และค่าบีโอดี (BOD)/ค่าซีโอดี 
(COD) ในน้้าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งอัตโนมัติ หากพบว่า น้้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐาน
ก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD) ต่้ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้งหลังการ
บ้าบัด (Holding pond) ขนาด 50,072 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 บ่อ ก่อนน้าน้้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจ
พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่ก้าหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) ประมาณ 2 ,148 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งกลับไปยังบ่อปรับสภาพน้้าเสีย 
(Equalization pond) เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียใหม่อีกครั้ง 
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  ข) ระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกต่้า (Low BOD) ส่วนใหญ่จะมีค่าของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมด (TDS) ค่อนข้างสูง เมื่อถูกตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ในน้้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) ผ่านเครื่องตรวจวัดน้้าทิ้งอัตโนมัติ หากพบว่าค่าของแข็ง
ละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ต่้ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากโครงการจะน้าน้้าทิ้ง
ดังกล่าวไปรดน้้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จึงก้าหนดให้ค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 
1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ให้สอดคล้องกับมาตฐานคุณภาพน้้าทิ้งในทางน้้าชลประทาน ตามค้าสั่งกรมชลประทาน
ที่ 18/2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายน้้าที่มีคุณภาพต่้าลงทางน้้าชลประทานและทางน้้า 
ที่ต่อเชื่อมกับทางน้้าชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน (ก้าหนดให้ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids : TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร) จะส่งไปยังบ่อเก็บน้้าทิ้ง (Effluent Low 
BOD pond) ขนาด 922 ลูกบาศก์เมตร ก่อนน้าไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง รดแปลงอ้อยสาธิตและรดพ้ืนที่สีเขียวของโรงงานผลิตน้้าตาล แต่ในกรณีท่ีน้้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักน้้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) ขนาด 872 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้้ าเสีย 
(Equalization pond) ของระบบบ้าบัดน้้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ต่อไป 

    นอกจากนี้ โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้าใต้ดิน ดังนั้นโอกาสรั่วซึมไปปนเปื้อนน้้าใต้ดินจึงอยู่ในระดับต่้า 

(3)  การป้องกันกลิ่นและการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย การป้องกันกลิ่นจากระบบบ้าบัด
น้้าเสียแบบตะกอนเร่ง และแบบชีวภาพ ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดระบบบ้าบัดน้้าเสียได้พิจารณา
ในประเด็นต่างๆ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ ดังนี้ 

ก) วางแผนการล้างและท้าความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือป้องกันการส่งน้้าเสียที่มีค่าความสกปรกสูงไปบ้าบัดยังระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยทันที เพ่ือป้องกัน
การเกิด Shock load ของระบบ 

ข) ก้าหนดแผนการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ทุก 30 วัน โดยน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างหม้อ
ต้ม/หม้อเคี่ยว จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อรับน้้าเสียจากการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว (Used Caustic Storage 
Pond ) ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือรองรับน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ก่อนจะทยอย
สูบไปยังบ่อปรับสภาพน้้าเสีย (Equalization Pond) เฉลี่ยวันละ 167 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพ่ือป้องกันการเกิด 
Shock Load 

ค) การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสีย ออกแบบอัตราภาวะบีโอดีให้เหมาะสม ซึ่งการออกแบบ
ได้ก้าหนดที่ < 0.3 กก./ลบ.ม.-วัน ในขณะที่เกณฑ์การออกแบบที่เหมาะสม คือ 0.1-0.4 กก./ลบ.ม.-วัน 

 

 

 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-145- 

ง) พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2533-2562) ของกรม
อุตุนิยมวิทยาตรวจวัดอากาศหนองคาย ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด และ
ก้าหนดจุดติดตั้งถุงลมบอกทิศทาง (Wind Sock) เพ่ือตรวจสอบทิศทางลมที่พัดผ่านพ้ืนที่จากการติดตั้งถุงลม
บอกทิศทาง (Wind Sock) ที่ติดตั้งอยู่ที่อาคารเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลม  
ซึ่งพ้ืนที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออก โครงการจึงเพ่ิมแนวพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือป้องกัน
ปัญหากลิ่น 

  (4) การจัดการกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงการได้มีการออกแบบการจัดการกาก
ตะกอน ส้าหรับการดูแลและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสียในส่วนของการลอกตะกอน ก้าหนดให้มีการลอก
ตะกอนของ Equalization pond และ Used caustic storage pond จะต้องมีการลอกตะกอนเพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพของระบบโดยท้าการลอกตะกอนทุก ๆ 3 ปี โดยตะกอนที่ลอกขึ้นมาจะต้องท้าการวิเคราะห์ 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ .ศ. 2548 หากพบว่า  
กากตะกอนไม่มีความเป็นอันตราย จะน้ากลับไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น สารปรับปรุงดิน เนื่องจากในกาก
ตะกอนประกอบด้วย ธาตุอาหารที่จ้าเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุ
ต่าง ๆ แตใ่นกรณีท่ีตรวจวิเคราะห์พบว่ากากตะกอนมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ก็จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

  (5) การจัดการน้ าทิ้ง โครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บน้้าทิ้งหลังบ้าบัด (Holding pond) จนได้
มาตรฐาน ทั้งหมด 2 บ่อ ได้แก่ บ่อพักน้้าทิ้งหลังบ้าบัด 1 (Holding Pond No.1) ขนาด 19,110 ลูกบาศก์
เมตร และบ่อพักน้้าทิ้งหลังบ้าบัด 2 (Holding Pond No.2) ขนาด 30,962.5 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะน้า
น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนได้มาตรฐานซึ่งจะก้าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง ได้แก่ ความเป็นกรด 
เป็นด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) บีโอดี (BOD) น้้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) ค่าทีดีเอส (TDS) ทองแดง (Cu) ซีโอดี (COD) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี 
(Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์  (Cr6+) (Pb) ปรอท (Hg) สารหนู  (As) ไซยาไนด์ 
(Cyanide) และซีลีเนียม (Se) ซึ่งโครงการจะน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนได้มาตรฐาน ไปใช้ฉีดพรมลานกอง
เชื้อเพลิง ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และรดพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้
มีการระบายน้้าทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการหรือแหล่งน้้าสาธารณะแต่อย่างใด  

 เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความเพียงพอของระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย ประสิทธิภาพของการบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการน้้าทิ้ง และการจัดการกากตะกอนจากระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย พบว่า โรงงานผลิตน้้าตาลสามารถบริหารจัดการน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

 

 

 

 



        โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 3)  

-146- 

5.5 ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก  

1) ระยะก่อสร้าง 

จากการส้ารวจพ้ืนที่ศึกษามีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าว 
สวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน ไร่มันส้าปะหลัง เป็นต้น ส้าหรับในพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมบนที่
เอกสารสิทธิ์ เกือบทั้งหมดเป็นสวนปาล์มน้้ามัน โดยมีสวนยางพารา และสวนยูคาลิปตัสแทรกสลับอยู่บ้าง 
นอกจากนี้ พ้ืนที่โครงการไม่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ประเภทต่างๆ ผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้ทางตรง ได้แก่ การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้และระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ พบว่า พ้ืนที่โครงการเป็น
พ้ืนที่มีเอกสารสิทธ์ ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่า และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศป่าไม้โดยตรง นอกจากนี้ผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ทางอ้อม ได้แก่ การสูญเสียมูลค่าของ
ระบบนิเวศป่าไม้และการสูญเสียประโยชน์ของป่า พบว่าการก่อสร้างโครงการไม่มีการตัดฟันพ้ืนที่ป่า จึงไม่
ก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าของระบบนิเวศป่าไม้  และไม่มีการสูญเสียประโยชน์ของป่า โดยโครงการจะ
ด้าเนินการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ทางอ้อม
ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น การด้าเนินงาน
ในระยะด้าเนินการคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกภายนอกโครงการในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

พ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าว  
สวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน ไร่มันส้าปะหลัง สวนผสม เป็นต้น พบมีหมู่ไม้ของสังคมพืชป่าเบญจพรรณ 
ซึ่งเป็นไม้รุ่นสอง และไม้ป่าเต็งรังขึ้นอยู่ประปรายในพ้ืนที่ศึกษา บริเวณพ้ืนที่รกร้างที่ปล่อยทิ้งไว้ยังไม่มีการใช้
ประโยชน์ และตามกลุ่มไม้หัวไร่ปลายนา โดยพบกลุ่มไม้ที่ใกล้โครงการได้แก่ บริเวณส้านักสงฆ์ศากยวงศ์
บริเวณป่าช้าบ้านห้วยเปลวเงือก และบริเวณอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก มีชุมชนตั้งเป็นกลุ่มบ้านกระจายเป็น
กลุ่มทั่วบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ส้าหรับบริเวณพ้ืนที่โครงการมีลักษณะนิเวศแบบเกษตรกรรม ประเภทสวนปาล์ม
น้้ามัน มีสวนยางพารา พ้ืนที่ว่างเปล่ารอการพัฒนาสลับอยู่บ้าง และพบกลุ่มไม้แทรกสลับกับสวนยางพารา
ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการติดอ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก เป็นสังคมพืชเบญจพรรณ ส้าหรับเป็นไม้หัวไร่
ปลายนามีการน้าไม้ไปใช้ประโยชน์ แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้ขึ้นเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ส้าหรับ
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการ พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 68 ชนิด จ้าแนกเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 2 ชนิด 
ได้แก่ กระแต (Tupaia glis) และกระรอกหลากสี นก จ้านวน 60 ชนิด ซึ่งนกเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วได้รับ 
การคุ้มครองไว้เพ่ือความสวยงามตามธรรมชาติ หรือในบางชนิดเป็นนกที่ช่วยก้าจัดศัตรูทางการเกษตร  
เมื่อพิจารณากิจกรรมในการด้าเนินการโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหรือมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร 
ชีวภาพ ได้แก่ พืชและสัตว์ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ เช่น อากาศเสีย น้้าเสีย เป็นต้น ซึ่งโครงการได้จัด
ให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือบ้าบัดน้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ก่อนน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการ
บ้าบัดจนได้ค่ามาตรฐานแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์โดยน้ามาใช้รดน้้าต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของ
โครงการ และใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง โดยไม่มีการระบายลงสู่
แหล่งน้้าสาธารณะ จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขต
ของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป  ดังนั้น
จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้  เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากร
ชวีภาพบนบกในระดับต่้า 

5.6 ผลการศึกษาด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ า  

1) ระยะก่อสร้าง 

การด้าเนินกิจกรรมในช่วงระยะก่อสร้างจะมีการปรับถมหน้าดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคาร
ผลิตและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจท้าให้เกิดตะกอนดินไหลออกไปสู่พื้นที่ภายนอก 
ซึ่งอาจท้าให้แนวทางหรือทิศทางการระบายน้้าปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจาก 
ที่พักอาศัยส้าหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังนั้น โครงการจึงก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบชั่วคราวอย่างเพียงพอ ส้าหรับน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
ได้แก่ น้้าเสียจากการบ่มคอนกรีต น้้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณน้้าเสียดังกล่าว
เกิดขึ้นประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นน้้าเสียความสกปรกต่้า 
(Low BOD) ดังนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอนเพ่ือรองรับน้้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้น 
จะน้าน้้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของ  
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ส้าหรับน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการก้าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดท้าแนวทาง 
การระบายน้้า โดยใช้คูระบายน้้ารอบโครงการรองรับปริมาณน้้าที่เกิดขึ้นจากปริมาณฝนในระยะการก่อสร้าง  
ให้สามารถระบายลงบ่อเก็บหน่วงน้้าของโครงการต่อไป และหากมีพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของน้้าเนื่องจาก
ปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน โครงการก็จะท้าการปลูกหญ้า
คลุมดิน หรือท้าการดาดคอนกรีตชั่วคราว เพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ
เดิม จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบ
และระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป  ดังนั้นจึงคาดว่าการ
ด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้าใน
ระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

เมื่อเมื่อพิจารณาและส้ารวจที่ตั้งของพ้ืนที่โครงการ พบว่าไม่มีแหล่งน้้าสาธารณะไหลผ่านพ้ืนที่
ของโครงการพบว่า ทั้งนี้ แหล่งน้้าผิวดินที่ส้าคัญภายในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก และห้วย
มะเฮียว โดยแนว/ทิศทางการไหลของน้้าจะไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกของพ้ืนที่ศึกษา โครงการจะ
ไม่มีการสูบ/ผันน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะมาใช้ในกิจกรรมการผลิตแต่อย่างใด แต่จะด้าเนินการสะสมน้้าฝน 
ที่ตกภายในพ้ืนที่ส้าหรับกักเก็บเป็นน้้าดิบเพ่ือใช้ในกิจกรรมของโครงการ ส้าหรับมลพิษทางน้้าโครงการมีการ
จัดการน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะน้าไปใช้ประโยชน์ ในพ้ืนที่โครงการจึงไม่มีการระบายน้้าทิ้งออกนอก
บริเวณพ้ืนที่โครงการ/แหล่งน้้าสาธารณะแต่อย่างใด  
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โครงการจะท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้าให้ได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง ก้าหนด
คุณลักษณะของน้้าที่ระบายออกจากโรงงาน แต่หากตรวจพบว่า มีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่ก้าหนดจะส่งไปยัง 
บ่อพักน้้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ประมาณ 2,148 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งกลับไปยังบ่อปรับสภาพ 
น้้าเสีย (Equalization pond) เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียใหม่อีกครั้ง  

ทั้งนี้ เพ่ือเฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้้าผิวดิน โครงการได้ก้าหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดิน 
จ้านวน 2 จุด ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยเปลวเงือก (SW1) และห้วยมะเฮียว (SW2) โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) ค่าออกซิเจนที่ละลายน้้า (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน 
(NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ 
(Cr6+) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิคเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้น จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้้าในระดับต่้า 

5.7 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายและพ้ืนที่ตั้งโครงการจะพิจารณาในส่วนของข้อก้าหนด
ของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด้าเนินการของโครงการสอดคล้องกับข้อก้าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระบุว่า “อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร” จากการพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่โครงการโรงงานผลิต
น้้าตาล พบว่า ภายในพื้นที่โครงการมีทางสาธารณะ โดยโครงการก้าหนดให้มีระยะถอยร่นจากทางสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ดังนั้นจึงไม่ขัดต่อข้อก้าหนดดังกล่าว 

2) ข้อก้าหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในโรงงาน ในข้อก้าหนดข้อ 2 
ห้ามตั้งโรงงานจ้าพวกท่ี 3 (รวมถึงโครงการโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้้าตาล) ในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อ
การพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย  ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อ
สาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาวัดหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และ
สถานที่ท้าการของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยรัศมีโดยรอบที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากวัดป่าแสงมณี ประมาณ 
200 เมตร จากข้อก้าหนดดังกล่าวข้างต้น พบว่า บริเวณท่ีตั้งโครงการไม่ขัดกับข้อก้าหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535)  
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3) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอน 9 ก วันที่ 19 มกราคม 2560 บังคับใช้ผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเมื่อท้าการ
ตรวจสอบพ้ืนที่ตั้งโครงการจากส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พบว่า โครงการตั้งอยู่
บนพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินหมายเลข ก. 4-3 ก้าหนดไว้เป็นเขตสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม มิได้ห้ามประเภทหรือชนิดของโรงงานประเภท 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้้าตาล  
ซึ่งท้าจากอ้อยบีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้  ประเภท
กิจการของโครงการเป็นโรงงานประเภท 11 (3) การท้าน้้าตาลทรายดิบหรือน้้าตาลทรายขาว และ 11 (4) 
การท้าน้้าตาลทรายดิบ หรือน้้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภท ชนิด และจ้าพวกของโรงงาน 
ที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดต่อข้อก้าหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 
2560 

5.8 ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
212, 2092, 2096, 2230, 2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวงชนบท นค.3043 (ทางเข้าโครงการ) ทั้งนี้ 
การศึกษาปริมาณการจราจรของเส้นทางข้างต้นในปัจจุบัน (ก่อนเปิดด้าเนินโครงการ) จะอ้างอิงตามข้อมู ล
รายงานปริมาณจราจรบนทางหลวงของส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 
และและส้านักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (อุดรธานี) ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2564 (ย้อนหลัง 5 ปี) เนื่องจากมีการ
ตรวจนับปริมาณพาหนะที่ใช้งานเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากพาหนะแต่ละชนิดส่งผล
กระทบต่อสภาพจราจรแตกต่างกัน ดังนั้น การรวมปริมาณพาหนะทั้ง 12 ชนิด จึงต้องแปลงหน่วยปริมาณ
พาหนะให้อยู่ในหน่วยที่เทียบเท่ากันได้ที่เรียกว่า passenger car unit (PCU/วัน) ซึ่งเป็นหน่วยเทียบเท่ากับ
รถยนต์ส่วนบุคคล ส้าหรับการแปลงปริมาณพาหนะแต่ละชนิดจากหน่วย คัน/วัน มาเป็นหน่วย PCU/วัน  
เป็นการน้าปริมาณพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วยตัวแปลงหน่วยที่เรียกว่า passenger car equivalents (PCEs) 
ส้าหรับค่าตัวแปลงหน่วยของยานพาหนะแต่ละชนิดแสดงดังตารางท่ี 5.8-1 

ตารางท่ี 5.8-1 ตัวแปลงหน่วยหรือ passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต่ละชนิด 
ชนิดของยานพาหนะ passenger car equivalents (PCEs) 

1. รถจักรยานยนต์และรถสามลอ้ 0.333 
2. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 0.333 
3. รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถน่ังเกิน 7 คน และรถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อ 1.0 
4. รถโดยสารขนาดเลก็ รถโดยสารขนาดกลาง  1.5 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ และรถโดยสารขนาดใหญ ่ 2.1 
6. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง และรถบรรทุกกึ่งพว่ง 2.5 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์ค้านวณ ดชันีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (ส้านักอ้านวยความปลอดภยั กรมทางหลวง, 2560) 

ส้าหรับเกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรของแต่ละเส้นทางว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบางเพียงใดจะอ้างอิงจาก
ค่าอัตราส่วนระหว่างวีต่อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณพาหนะ (V; คัน/ชั่วโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง 
(C : คัน/ชั่วโมง) ส้าหรับเกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรแสดงดังตารางที่ 5.8-2 และเกณฑ์การบ่งชี้ความสามารถใน
การรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จะอ้างอิงตามรายงานการวิเคราะห์ค้านวณ ดัชนี
การจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (ส้านักอ้านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2563) โดยขึ้น 
อยู่กับปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างของไหล่ทาง สภาพทั้งสองข้างทาง 
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ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่  เป็นต้น ทั้งนี้ จากการประเมินสภาพจราจรก่อน
และหลังด้าเนินโครงการ การค้านวณหาสัดส่วนค่าวีต่อซี (สภาพของถนน) ทั้งในช่วงทั้งในชั่วโมงเร่งด่วนและ
นอกชั่วโมงเร่งด่วนของเส้นทางหลวงหมายเลข 212, 2092, 2096, 2230, 2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวง
ชนบท นค.3043 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.8-2 เกณฑ์บ่งชี้สภาพจราจรอ้างอิงตามค่า V/C Ratio 
ระดับ สภาพที่ประเมินการจราจร V/C Ratio 

A ปริมาณจราจรต่้า รถสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดที่ไม่ถูกจ้ากัด ปริมาณความหนาแน่นต่้า และ
รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระในกระแสจราจร ผู้ขับขี่สามารถคงระดับความเร็วตามที่
ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า 

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย ความล่าช้าที่เกิดขึ้น 
ไม่สร้างความล้าบากและความเครียดต่อผู้ขับข่ี 

> 0.61-0.70 

C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมากขึ้นด้วยปริมาณการจราจรที่
เพิ่มขึ้น ความเร็วในการขับข่ียังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่สภาพบริเวณสัญญาณไฟหรือความยาว
ของแถวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้ 

> 0.70-0.80 

D ปริมาณการจราจรไม่คงตัว และถูกจ้ากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ีต้องการ 
ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรเพียงเล็กน้อยสามารถ
ก่อให้เกิดความล่าช้าได้มากข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอใช้ 

> 0.80-0.90 

E ปริมาณจราจรไม่คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับขี่ถูกจ้ากัดเป็น
ครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน่นของการจราจรสูงขึ้น ความยาวของ
แถวมีมากข้ึนซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า 

> 0.90-1.00 

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดต่้าลงอย่างมาก 
และเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวเนื่องจากเป็นการจราจรก่อนท่ีจะติดขัด 

> 1.00 

ที่มา : Highway Capacity Manual, 2000 
 

1) ระยะก่อสร้าง 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2566-2567 ในระยะก่อสร้าง 
พบว่า ทางหลวงหมายเลข 212 และทางหลวงชนบท นค.3043 ที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
และคนงานก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
(V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.08-0.20) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะ
ก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้างไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมี
สภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio อยู่ในช่วง 
0.09-0.21) 

(2) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2566-2567 ในระยะก่อสร้าง พบว่า 
ทางหลวงหมายเลข 212 และทางหลวงชนบท นค.3043 ที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และ
คนงานก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
(V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.10-0.26) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะ
ก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้างไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ยังคงมี
สภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio อยู่ในช่วง 
0.12-0.27)  
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2) ระยะด าเนินการ 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการในช่วงปี  
พ.ศ. 2568-2570 พบว่า ก่อนเปิดด้าเนินการโครงการเส้นทางหลวงหมายเลข 212, 2092, 2096, 2230, 
2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวงชนบท นค.3043 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มปีริมาณจราจรต่้า 
สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio อยู่ในช่วง0.08-0.45) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณ
จราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการ พบว่า ภายหลังเปิดด้าเนินการไม่ท้าให้สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณ
จราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.16-0.57) ยกเว้นทางหลวงหมายเลข 
2096 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 53+100 (บ้านดุง-หนองกา) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C คือ มีปริมาณ
จราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมาก (V/C Ratio เท่ากับ 0.71) 

(2) เมื่อสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดด้าเนินโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2568-2570 
พบว่า ก่อนเปิดด้าเนินการเส้นทางหลวงหมายเลข 212, 2092, 2096, 2230, 2267 และ 2329 รวมถึงทาง
หลวงชนบท นค.3043 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่าง
อิสระ (V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.11-0.52) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลัง
เริ่มเปิดด้าเนินโครงการ พบว่า เส้นทางส่วนใหญ่ไม่ท้าให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ 
กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรต่้า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ  
(V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.19-0.54) ยกเว้นทางหลวงหมายเลข 2267 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 24+700 (โพนพิสัย-
โนนต้อง) ทางหลวงหมายเลข 2230 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 24+000 (บ้านปัก-เฝ้าไร่) และทางหลวงหมายเลข 
2092 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 5+500 (เหล่าอุดม -ท่าห้วยหลัว) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ B คือ  
มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดเล็กน้อย (V/C Ratio อยู่ในช่วง 0.61-0.63) 
และทางหลวงหมายเลข 2096 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 53+100 (บ้านดุง-หนองกา) พบว่ามีสภาพการจราจรอยู่
ในระดับ C คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจ้ากัดมาก  (V/C Ratio เท่ากับ 
0.78)  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากมีโครงการจึงได้มีการก้าหนดมาตรการ
ในการจ้ากัดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะก่อสร้างและการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
รถขนส่งสารเคมี และผลิตภัณฑ์ รวมถึงยานพาหนะของพนักงานที่วิ่งภายในโครงการในระยะด้าเนินการ 
รวมทั้งมีมาตรการกวดขันพนักงานให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (07.00-09.00 และ 17.00-
19.00) 

ส้าหรับแผนหรือแนวทางการด้าเนินการในด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น เส้นทางการ เข้า-ออก
พ้ืนที่โครงการ (Merging Lane หรือ Exit Lane) เพ่ือป้องกันปัญหารถติดหน้าโรงงานนั้น โครงการมีการ
ออกแบบถนนเพ่ือรองรับการบรรทุกอ้อยเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยก้าหนดให้มีช่องจราจรส้าหรับรถบรรทุกอ้อย 
พร้อมทั้งมีช่องจราจรส้าหรับพักรถในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบริเวณทางเข้าโครงการ 
นอกจากนี้ ก้าหนดเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งอ้อยจากเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการทั้ง 17 เขต  
เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านพ้ืนที่ชุมชนและลดภาระการรองรับปริมาณรถขนส่งอ้อยที่อาจส่งผลให้
เกิดการจราจรติดขัดในแต่ละเส้นทาง 
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5.9 ผลการศึกษาด้านการใช้น้ า  

 1) ระยะก่อสร้าง น้้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ น้้าใช้ 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างโรงงานผลิตน้้าตาลคาด
ว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงด้าเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 600 คน ทั้งนี้ด้าเนินการ
ก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความต้องการใช้น้้าสูงสุดในส่วนนี้ประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(ค้านวณจากอัตราการใช้น้้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ , การออกแบบระบบท่อ
อาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) ส้าหรับน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้น้้าจากบ่อเก็บน้้าดิบ
ของโรงงานผลิตน้้าตาล เนื่องจากการเริ่มด้าเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็นการขุดบ่อเก็บ  
น้้าดิบเพ่ือน้าดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังนั้นจึงสามารถใช้น้้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บน้้าดิบของ
โรงงานผลิตน้้าตาลได้ ส้าหรับน้้าใช้ก่อสร้างนั้นมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้าง  
จึงก้าหนดปริมาณการใช้น้้าได้ไม่แน่นอน ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก 
ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณน้้าใช้เพ่ือล้างอุปกรณ์และเครื่องจั กร
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้ก้าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้้าใช้ส้าหรับกิจกรรม
ก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ และจัดให้มีถังส้ารองน้้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่มีปริมาตรความจุ 50 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้เพียงพอส้าหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้า  
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

 2) ระยะด าเนินการ ความต้องการน้้าใช้ส่วนใหญ่ของโรงงานผลิตน้้าตาลจะใช้ในกระบวนการผลิต
น้้าตาล แต่เนื่องจากโครงการมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและมีการใช้ ระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน 
ส้าหรับน้้าใช้โรงงานผลิตน้้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรน้้าดิบ เนื่องจากที่ตั้งโรงงานผลิตน้้าตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่จึงสามารถรวบรวมน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการผลิตของ
โครงการได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและลดความซ้้าซ้อนของการลงทุนจากความ
พร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่ต้องด้าเนินการก่อสร้าง โดยน้้าฝนที่รวบรวมจากภายในพ้ืนที่จะถูกกักเก็บ
น้้าฝนไว้ภายในบ่อเก็บน้้าดิบ ก่อนส่งน้้าดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนระบบผลิตน้้าประปาที่ผลิตให้กับ
โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ ส้าหรับ
การศึกษาความต้องการใช้น้้าและศักยภาพแหล่งน้้าในภาพรวมของพ้ืนที่นั้นโรงงานผลิตน้้าตาลได้ด้าเนินการ
ศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมการใช้น้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ความต้องการใช้น้ าของโรงงานผลิตน้ าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณน้้าใช้ พบว่า โครงการมีความต้องการใช้น้้าส้าหรับความต้องการใช้น้้าช่วงหีบอ้อยประมาณ 2,237.58  
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส้าหรับช่วงละลายน้้าตาล มี่ความต้องการใช้น้้าประมาณ 2,918.63 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และช่วงปิดหีบ/ซ่อมบ้ารุง มีความต้องการใช้น้้าประมาณ 228.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
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(2)  ปริมาณการสะสมดิบของโครงการ โครงการจะท้าการสะสมปริมาณน้้าจากในพ้ืนที่
โครงการเอง จากโครงข่ายการระบายน้้าที่มีพ้ืนที่ที่ค้านวณได้ตามโครงข่ายการระบายน้้าของโครงการประมาณ 
811,100 ตารางเมตร การสะสมปริมาณน้้านั้นโครงการได้มีการสะสมปริมาณน้้าไว้แล้วก่อนด้าเนินการไว้ที่
ประมาณ 700,000 ตารางเมตร และสะสมปริมาณน้้ารายเดือนในแต่ละเดือนมีการสะสมปริมาณน้้าได้เท่ากับ 
4,838.97 ถึง 331,469.56 ตารางเมตร นอกจากนี้พ้ืนที่ระบายน้้าของโครงการจะไหลสู่บ่อหน่วงน้้าฝนของ
โครงการก่อน และเมื่อปริมาณน้้าอยู่ในระดับก่อนถึงขอบบ่อประมาณ 0.50 เมตร ของบ่อหน่วงน้้าฝนก็จะ 
ท้าการสูบน้้าจากบ่อหน่วงน้้าฝนไปยังบ่อเก็บน้้าดิบ 1 และบ่อเก็บน้้าดิบ 2 เพื่อสะสมปริมาณน้้าต่อไป  

(3)  น้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัด โครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บน้้าทิ้งหลังบ้าบัด (Holding pond) จ้านวน 
2 บ่อ ขนาด 50,072 ลูกบาศก์เมตร โดยน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน้้าเสียจะต้องมีลักษณะ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะของน้้าที่ระบายออกจากโรงงาน  
ซึ่งโครงการจะน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจากบ่อพักน้้าทิ้งมารดน้้าพ้ืนที่สีเขียว รดน้้าแปลงอ้อยสาธิต และ
ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 

โครงการไม่มีการสูบน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติภายนอก เนื่องจากมีการสะสมน้้าดิบจากพ้ืนที่
ภายในโครงการเอง โดยพื้นที่ที่สามารถสะสมน้้าได้ของโครงการ คือ พ้ืนที่การระบายน้้าตามแนวรางระบายน้้า 
พ้ืนที่สีเขียวบางส่วน และพ้ืนที่บ่อเก็บน้้าต่างๆ โดยโครงการมีบ่อเก็บน้้าดิบ จ้านวน 2 บ่อ ความจุประมาณ 
1,532,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการ
ทั่วไป 

5.10 ผลการศึกษาด้านระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมส้าหรับที่ดินในแต่ละส่วน 
และมีความสอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งโครงการวางแผนให้มีการก่อสร้างระบบถนน 
ระบบระบายน้้า บ่อเก็บน้้าดิบ ตามที่ออกแบบไว้เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ก่อนการด้าเนินการก่อสร้างโครงการ  
จะจัดท้าแนวทางการระบายน้้า โดยใช้คูระบายน้้ารอบโครงการรองรับปริมาณน้้าที่เกิดขึ้น จากปริมาณฝน 
ในระยะก่อสร้าง ให้สามารถระบายลงบ่อหน่วงน้้าก่อนการระบายน้้าลงสู่บ่อเก็บน้้าดิบ และหากมีพ้ืนที่ที่มี 
การไหลบ่าของน้้าเนื่องจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน 
โครงการก็จะท้าการปลูกหญ้าคลุมดิน หรือท้าการดาดคอนกรีตชั่วคราว เพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลาย
ของดินลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติเดิม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญ
และระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การระบายน้้าในระดับต่้า 
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2)  ระยะด าเนินการ โรงงานผลิตน้้าตาลได้ออกแบบระบบระบายน้้าฝนแยกออกจากระบบรวบรวม
น้้าเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้้าฝนออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ ระบบ
ระบายน้้าฝนที่ไม่มีโอกาสปนเปื้อน และระบบระบายน้้าฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน โดยโรงงานผลิตน้้าตาลได้
ท้าการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพิจารณาถึง ขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการระบายน้้าที่
เหมาะสมและผนวกรวมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในการประเมินระบบ
ระบายน้้าได้พิจาณาในภาพรวมของพ้ืนที่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

(1)  ระบบระบายน้ าฝน การระบายน้้าภายในพื้นที่โครงการจะมีแหล่งที่มาของน้้าที่จะระบายออก 
2 ส่วน ได้แก่ ผิวจราจร และพ้ืนที่โรงงานผลิตน้้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งโครงการจะท้าการสร้างแนวการ
ระบายน้้าไปตามแนวถนนและพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การระบายน้้าไปในทิศทางเดียวกัน ท้าให้สะดวกต่อการ
รวบรวมและควบคุมอัตราการระบายน้้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายน้้าของโครงการจะใช้เป็นระบบแยก
ระหว่างการระบายน้้าฝนและน้้าเสียออกจากกัน (Separate System) ท้าให้การควบคุมการระบายน้้าฝนท้า
ได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะระบายน้้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่รับน้้า โดยน้้าฝนภายใน
พ้ืนที่โครงการจะระบายน้้าไปยังบ่อหน่วงน้้าหรือบ่อเก็บน้้าดิบที่มีการก้าหนดไว้โดยไม่มีการระบายน้้าฝน  
ออกนอกโครงการ เนื่องจากจะท้าการสะสมน้้าส้าหรับการกักเก็บเป็นน้้าดิบเพ่ือใช้ในโครงการต่อไป ส้าหรับ
การระบายน้้าฝนของโครงการก้าหนดให้เป็นระบบการระบายน้้าแบบ Gravity Flow ซึ่งไม่ต้องติดตั้งเครื่อง
สูบน้้าระหว่างแนวของการระบายน้้า มีลักษณะระบบการระบายน้้าเป็นระบบรางเปิดหรือท่อระบายน้้า  
และอาจมีการวางท่อลอดถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์ก้าหนดการไหลของน้้าในรางระบายน้้าหรือท่อระบายน้้า
ก้าหนดให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที เพ่ือป้องกันการตกตะกอน
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการขวางทางน้้ารางระบายน้้าและอุดตันภายในท่อหรือรางระบายน้้าได้  

(2)  ระบบบ่อหน่วงน้ า จากผลการค้านวณมีปริมาตรน้้าที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน และภายหลังมี
โครงการ เท่ากับ 101,443.25 ลูกบาศก์เมตร โครงการจัดให้มีพ้ืนที่ส้าหรับบ่อหน่วงน้้าของโครงการ ขนาด
ประมาณ 36,000 ลูกบาศก์เมตร มีลักษณะของบ่อหน่วงน้้าจะเป็นบ่อท่ีก่อสร้างมีความลึก 6.0 เมตร โดยหาก
พิจารณาปริมาณน้้าจากสภาพปัจจุบันที่ก่อนมีโครงการที่เกิดขึ้นในต้าแหน่งนี้ที่รอบปีฝนออกแบบที่ 10 ปี 
พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ชั่วโมง จะมีปริมาณน้้าเท่ากับ 42,254.01ลูกบาศก์เมตร เมื่อมีการพัฒนา
โครงการแล้วจะมีปริมาตรเกิดขึ้นเป็น 146,697.26 ลูกบาศก์เมตร โดยสภาพการหน่วงน้้าจากโครงข่ายการ
ระบายน้้าส้าหรับบ่อหน่วงน้้าฝนนี้ ปริมาตรบ่อไม่เพียงพอต่อการหน่วงน้้า จะสามารถหน่วงน้้าได้เพียงระยะ 
เวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนี้ โครงการจะท้าการระบายน้้าจากบ่อหน่วงน้้าของโครงการ ไปเก็บยังบ่อเก็บน้้าดิบ 1 
และ 2 ต่อไป โดยไม่มีการระบายน้้าออกนอกโครงการเพ่ือประโยชน์ในการสะสมน้้าดิบของโครงการ 

(3) การศึกษาสภาพน้ าท่วม การศึกษาสภาพน้้าท่วมโดยรอบพื้นที่โครงการได้ท้าการศึกษาโดย
การรวบรวมข้อมูลสภาพน้้าท่วมแสดงเป็นแผนที่น้้าท่วมในช่วงปีต่างๆ โดยรอบพ้ืนที่โครงการจากข้อมูลสภาพ
น้้าท่วมของ GISTDA พบว่า พ้ืนที่โครงการไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่แนวน้้าท่วม จากต้าแหน่งที่ตั้งของโครงการเมื่อ
พิจารณาค่าระดับจากข้อมูล พ้ืนผิวแสดงระดับความสูง (DEM: Digital Elevation Model) และต้าแหน่ง
โครงการ ตามแนวตัดและค่าระดับ พบว่า ต้าแหน่งโครงการมีค่าระดับประมาณ +180.00 -185.00 ม.รทก. 
ส่วนบริเวณที่เกิดสภาพน้้าท่วมอยู่บ่อยครั้งนั้นจะอยู่ทางด้านเหนือ และด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่โครงการ 
ตามล้าน้้าห้วยดินแดง และห้วยเป ตามล้าดับ ส่วนพื้นที่ราบที่น้้าท่วมถึงตามแนวล้าน้้าห้วยดินแดงและห้วยเป 
จะมีค่าระดับเฉลี่ยประมาณ +156.00 ถึง +158.00 ม.รทก. โดยพ้ืนที่โครงการอยู่ในต้าแหน่งที่สูงกว่าระดับ
น้้าท่วมถึงมากพอสมควร ท้าให้ปัญหาน้้าท่วมอันเนื่องมาจากน้้าหลากไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่โครงการ 
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จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่
ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.11 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย  

1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยของเสียประเภทแรกจะท้าการ 
คัดแยกของเสียที่สามารถน้าไปจ้าหน่ายหรือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยก
จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปก้าจัดต่อไป ส้าหรับของเสียประเภทมูลฝอย
ทั่วไป โครงการได้ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหาถุงและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามพ้ืนที่
ก่อสร้างของโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปก้าจัดต่อไป  ในส่วน 
การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการก้าหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอย
และเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารื้อถอนหรือ
ก่อสร้างในการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่น้าเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างไปทิ้งในพ้ืนที่
สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับต่้า 

2) ระยะด าเนินการ 

(1) การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย โครงการจะด้าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
นอกจากนี้ โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียตั้งแต่แหล่งก้าเนิด (waste minimization) และการป้องกัน
มลพิษ (pollution prevention) มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสีย โดยกลยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลด
ของเสียที่แหล่งก้าเนิด ซึ่งมีการน้าของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือน้ากลับไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่น้ามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม ก็จะท้าการส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพ่ือรับไปก้าจัดต่อไป 
โดยมีการแจ้งรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ และชื่อหน่วยงานที่รับไปก้าจัดผ่านทางระบบ
ออนไลน์ตามวิธีและแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนด นอกจากนี้ ยังด้าเนินการตามประกาศ
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก้ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 โดยการยื่นขออนุญาตน้าของ
เสียออกนอกโรงงาน จะต้องแสดงวิธีการก้าจัดกากของเสียและความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนจะส่งของเสียออกนอกโรงงาน อีกทั้งการส่งกากของเสียแต่ละครั้งก็ต้องจัดท้าเอกสารก้ากับการขนส่ง 
(Manifest system) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับก้าจัดก่อนน้าของเสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน 
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(2) การประเมินความสามารถในการจัดการกากของเสีย  

ก) ของเสียจากอาคารส านักงาน/โรงอาหาร คาดว่าโครงการจะมีพนักงานจ้านวน 528 คน 
ท้าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.62 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 
กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ , 
2562) ซึ่งโครงการได้ใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) ที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท้าได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการน้าของเสียเหล่านั้นกลับไป
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปก้าจัดน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากอาคาร
ส้านักงาน/โรงอาหารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก้าหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ การ
ขนส่ง และการก้าจัดเพ่ือควบคุมการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ โดยน้าหลักการ 3Rs (Reduce-
Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้  

ข) กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต  ของเสียที่เกิดจากโครงการ  
ทั้งในส่วนของผลพลอยได้ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กากน้้าตาล และกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) และส่วนสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ได้แก่ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต ของเสียจากซ่อมบ้ารุง และของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ จะติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก)  ผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้ เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต
ที่น้าไปใช้ประโยชน์ได้หมด โดยไม่กระทบกับการจัดการของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- ชานอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบสกัดอ้อย มีปริมาณการ
เกิดขึ้นประมาณ 5,580 ตัน/วัน ล้าเลียงผ่านสายพานล้าเลียงแบบปิดครอบเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า  
ชีวมวล บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด 

- กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท้าน้้าอ้อยมีปริมาณการเกิดข้ึนประมาณ 616 ตัน/วัน ซึ่งกากตะกอนหม้อกรอง (filter 
Cake) ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกล้าเลียงโดยสายพานยางเพ่ือพักรอในไซโล จากนั้นจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือ
เปิดไซโลให้กากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะท้าการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือ  
หกลงพ้ืน ก่อนน้าจัดเก็บในลานเก็บกากตะกอนหม้อกรอง ส้าหรับใช้เป็นสารปรับปรุงดินและแจกจ่ายให้
เกษตรกรน้าไปเป็นสารปรับปรุงดิน 

- กากน้ าตาล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้จากการท้า
น้้าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีน้้าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 856 ตัน/วัน โดย
รวบรวมและจัดเก็บในถังเก็บกากน้้าตาล ขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 10 ถัง ก่อนส่ง/จ้าหน่ายให้กับ
บริษัทอ่ืนๆ 

(ข)  สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต เป็นของเสียที่ต้องส่งหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต้องโครงการท้าการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอ
ขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตน้าสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) มีรายละเอียดดังนี้  
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- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งป็นขยะอันตราย เช่น กระดาษกรอง 
และสารละลายที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

- ของเสียจากซ่อมบ้ารุง เช่น น้้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว จารบีใช้แล้ว เศษผ้าปนเปื้อน 
หลอดไฟเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่ ฉนวนกันความร้อน ภาชนะปนเปื้อน และเศษเหล็ก รวบรวมก่อนให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป  

- ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ เช่น กากตะกอนจากระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย ก่อนรวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับ
นัยส้าคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการ
ทั่วไป ดังนั้นจึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบใน
ระดับต่้า 

5.12 ผลการศึกษาด้านเกษตรกรรม  

จากการประเมินมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันโดยมีมลพิษ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของ
ก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหนึ่งและมีระยะการสัมผัสที่มากพอ อาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากนี้  
ก๊าซดังกล่าวอาจท้าปฏิกิริยากับความชื้นในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งท้าให้น้้าฝนมีสภาพเป็นกรด 
หากมีก๊าซข้างต้นในปริมาณสูงถึงระดับหนึ่ง อาจท้าให้น้้าฝนมีสภาพความเป็นกรดมากและมีผลกระทบต่อ  
พืชได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

การรวบรวมข้อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างอิง
ข้อมูลจาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA.) พบว่า ได้ก้าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศเป็น 2 ระดับ คือ 1) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศปฐมภูมิ (Primary standards) 
เป็นค่ามาตรฐานส้าหรับการปกป้องสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งกลุ่มประชากรที่มีความอ่อนไหวต่อมลพิษทาง
อากาศ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด เด็ก และคนชรา เป็นต้น และ 2) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทุติยภูมิ 
(Secondary standards) เป็นค่ามาตรฐานส้าหรับการปกป้องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิดความเสียหาย
ต่อสัตว์ พืช ผัก และสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นการประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น 
ต่อพืชผลทางการเกษตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ จะพิจารณาจากผลการศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์) โดยอ้างอิงกับมาตรฐานทุติยภูมิของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) ก้าหนดให้ไม่เกิน 100 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ มีการประเมิน ผลกระทบโดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการหรืองาน  
วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงเอกสารต้าราระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมที่ 
ระบุว่าระดับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่สร้างความเสียหายกับพืช คือ ท้าให้ส่วนของเนื้อใบมี 
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สีขาวและสีน้้าตาลระหว่างเส้นใบ และมีจุดด่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เท่ากับ 2.5 ส่วนในล้านส่วน หรือ 4 ,700 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ทั้งนี้ พิจารณาน้าเสนอในช่วงหีบอ้อยเนื่องจาก
เป็นช่วงที่มีการเดินหม้อไอน้้าสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) ในบรรยากาศภายหลังเปิด
ด้าเนินการ ในช่วงฤดหูีบอ้อย (120 วัน) มีค่าสูงสุด 0.38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณภายในพื้นที่โรงงาน 
ผลิตน้้าตาล นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่รอบที่ตั้งโครงการ พบว่า มีค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) 
สูงสุด 0.10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (ท่ีก้าหนดไม่เกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือมีค่าประมาณร้อยละ 0.10 ของ
ระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง) ในบรรยากาศภายหลังเปิดด้าเนินการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย มีค่าสูงสุด 56.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพ้ืนที่รอบที่ตั้งโครงการ พบว่า มีค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 
1 ชั่วโมง) สูงสุด 27.33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่อาจมีผลกระทบต่อพืช (4,700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือมีค่าประมาณ 
ร้อยละ 0.58 ของระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช 

2)  การประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

จากการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างอิง
จาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA) พบว่า มีการก้าหนดค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศทุติยภูมิ (Secondary standards) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 3 ชั่วโมง) ที่ 1 ,308 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.5 ppm) ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือปกป้องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิดความ
เสียหายต่อสัตว์ พืช ผัก และสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นการประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการต่อพืชผลทางการเกษตรรอบที่ตั้งโครงการ จะพิจารณาจากผลการศึกษา
การแพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศจากปล่องระบายของโครงการด้วยแบบจ้าลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิข้างต้น 

เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 3 ชั่วโมง) ในบรรยากาศ  ภายหลัง
เปิดด้าเนินการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย มีค่าสูงสุด 24.37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ภายในพ้ืนที่โรงงานผลิต
น้้าตาล ซึ่งมีค่าต่้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ท่ีก้าหนดไม่เกิน 
1,308 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือมีค่าประมาณร้อยละ 1.86 ของระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช  
จากรายละเอียดการประเมินผลกระทบดังกล่าว โครงการได้ก้าหนดมาตรตการในการส่งเสริมการปลูกอ้อย 

จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่้า (1)) ความส้าคัญและระดับนัยส้าคัญ 
อยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับต่้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการด้าเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังนั้น 
จึงคาดว่าการด้าเนินกิจกรรมของโครงการในระยะด้าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบด้านเกษตรกรรม
ในระดับต่้า 
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5.13 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม  

โครงการจัดให้มีแผนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย จ้านวน 3 ครั้ง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครั้งแรกเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชน  
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือน้าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดท้ารายงานฯ ให้ครบถ้วน 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน
และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ โดยข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่ได้จากการ 
รับฟังความคิดเห็นจะน้ามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษา และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้าในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจใน
รายงานฯ และมาตรการฯ และผนวกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน  

ทั้งนี้ การด้าเนินโครงการจะก่อให้เกิดทั้งผลประโยชน์-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสีย โดยผลดีจะส่งผล 
ให้มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง  
คนในพ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ท้าให้ชุมชน
เจริญขึ้น เป็นต้น ส้าหรับผลกระทบ-ผลเสีย คาดว่าจะมีปัญหาฝุ่นละออง จากกิจกรรมก่อสร้าง ปัญหาการ
ระบายน้้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ปัญหาน้้าเสีย การระบายน้้าเสียจากโครงการ  
ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ/พ้ืนที่ของชุมชน ปัญหากลิ่นรบกวน ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 
ปัญหาการแย่งใช้น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติ ปัญหาเสียงดังจากการจราจรแออัด ความไม่สะดวกในการสัญจร/
การเดินทาง/อุบัติเหตุจากการจราจร-ขนส่ง เป็นต้น ส้าหรับผลกระทบต่อปัญหาที่ชุมชนคาดว่าจะได้รับจาก
การด้าเนินโครงการ โครงการได้มีการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการตลอดระยะด้าเนินการ 

1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหนองคาย ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
41,515 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมามูลค่ากว่า 1,942 ล้านบาท หรือขยายตัว ร้อยละ 4.91 เป็นผลมา
จากภาคเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 589 ล้านบาท หรือขยายตัว ร้อยละ 7.09 และภาคนอกเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
1,353 ล้านบาท หรือขยายตัว ร้อยละ 4.33 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากสาขาการผลิต มีมูลค่า 7,293 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 609 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.11 รองลงมาคือ สาขาการศึกษา  
มีมูลค่า 6,288 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 58 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.93 และสาขาการขายส่ง  
การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ มีมูลค่า 4,986 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 416 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.10 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย 91,068 บาท/คน 
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.01 
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ด้านสถานประกอบการ พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดหนองคาย มีสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 209 แห่ง โดยมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จ้านวน  
648 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 75.61 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่า มีอัตราลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 19.39 

(1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 600 คน โดยคาดว่าจะมี
รายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นจากรายรับของคนงานก่อสร้างประมาณ 5 ,850,000 บาท/เดือน (คิดจาก
อัตรารายได้ขั้นต่้า 325 บาท/คน/วัน) ซึ่งก้าหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 18 เดือน (540 วัน) 
คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นอันเกิดจากการด้าเนินโครงการ รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 
105,300,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ที่ซื้อจากแหล่งจ้าหน่ายในท้องถิ่น  
เมื่อพิจารณาด้านการกระจายรายได้ จะพบว่าในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน  
และท้องถิ่น เช่น การซื้อวัสดุก่อสร้างจากกลุ่มร้านวัสดุภัณฑ์ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ดิน ทราย 
โครงเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่านร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจที่พักอาศัย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค (ตลาด/ร้านค้า) และจะท้าให้มีการจ้างแรงงานใน
พ้ืนที่ ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นล้าดับแรก เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของประชาชน
ในพ้ืนที่ และยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับผลการส้ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร คาดว่า 
จะได้รับผลดี คือ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 41.1 
และมีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ คนในพ้ืนที่มีงานท้า ร้อยละ 40.9   

(2) ระยะด าเนินการ  

การด้าเนินงานโครงการโรงงานผลิตน้้าตาลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 
วัตถุดิบที่ใช้ คือ อ้อย ที่ได้มาจากเกษตรกรในการจัดส่งให้โรงงาน ดังนั้นหากมีโครงการเกิดขึ้นในพ้ืนที่จะ
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ดังนี้ 

(2.1) อาชีพเกษตรกรรม จากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชนในรัศมี  
5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองคายประกอบอาชีพด้านการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก จากข้อมูลรายงานประจ้าปี ส้านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2563 พบว่า 
จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,209,598 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3 จากพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด  
พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด อ้อยโรงงาน และไม้ผล เป็นต้น โดยในปีการเพาะปลูก 
2563 พืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ข้าว มีเนื้อที่เพาะปลูกจ้านวน 534,607 ไร่ รองลงมาคือ ไม้ยืนต้น 
เช่น ยางพารา เป็นต้น มีเนื้อที่เพาะปลูกจ้านวน 127,363 และพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง เป็นต้น
จ้านวน 40,811 ตามล้าดับ 
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พ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ตั้งอยู่ต้าบล
จุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีพ้ืนที่รวมประมาณ 5,063,154 ไร่ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ บางส่วนอยู่
ในพ้ืนที่ของประเทศลาว โครงการจึงได้ก้าหนดพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายใน 
ประเทศไทยเท่านั้น โดยพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยแบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงสุด ปานกลาง และ
น้อยในการปลูกอ้อย รวมประมาณ 586,074 ไร่ แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าว 
และยางพารา ประมาณ 306,684 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีพ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยทับซ้อน
อยู่ประมาณ 187 ไร่ ถ้าหากตัดพ้ืนที่ทับซ้อนออกไป จะมีพ้ืนที่ที่ เหมาะสมแก่การปลูกอ้อย ประมาณ 
297,449 ไร่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการมีก้าลังการผลิตสูงสุด 20,000 ตันอ้อย/วัน มีความต้องการ
ปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 2,400,000 ตัน/ปี (คิดจากจ้านวนวันเข้าหีบ 120 วัน/ปี) ซึ่งการส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยให้ได้ปริมาณดังกล่าวต้องใช้พ้ืนที่ส้าหรับปลูกอ้อยประมาณ 200,000 ไร่ เท่านั้น 

เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนเป็นการเปลี่ยนพ้ืนที่จากเดิมที่ปลูกข้าว มาเป็นการปลูกอ้อย 
โครงการจึงได้พิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวปานกลาง (S2) (ระดับความเหมาะสมของ 
การปลูกพืช 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง (S1), พ้ืนที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ 
มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ตามคุณสมบัติของดิน แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ 
LDD Zoning กรมพัฒนาที่ดิน) เพ่ือวางแผนการส่งเสริมอ้อย เพ่ือให้ได้ปริมาณอ้อยที่สอดคล้องกับก้าลัง 
การผลิต บริษัทจะต้องด้าเนินการส่งเสริมการปลูก ทั้งนี้ ในการจะเปลี่ยนแปลงนาข้าวมาเป็นไร่อ้อยนั้น 
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกรแต่ละรายว่ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในการเพ่ิม
ทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือการเพาะปลูกอ้อยหรือไม่  

โครงการได้มีการจัดตั้งส้านักงานส่งเสริม เพ่ืออ้านวยความสะดวก เป็นช่องทางการ
สื่อสาร และให้ค้าปรึกษาแก่ชาวไร่ โดยมีการก้าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมผลผลิต/ลดต้นทุน และ 
ท้าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีก้าไร คุ้มค่า ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อีกท้ังมีการอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท้าการเกษตรแม่นย้าให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย โดยการจัดการในเรื่องของปัจจัยหลักที่มีความส้าคัญต่อ
กระบวนการผลิตอ้อย การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องและแม่นย้ามากขึ้น รวมทั้งการจัดให้มีพนักงาน
ส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวไร่อ้อยเข้าใจในกระบวนการผลิตอ้อยและน้้าตาลทรายทั้งระบบ และ
เพ่ือสร้างแนวความคิดการมีส่วนร่วม และการน้าระบบการปลูกอ้อยเกษตรขนาดใหญ่ (ระบบ iFarm)  
ในรูปแบบเกษตรแม่นย้า (Precision Farming) เข้ามาใช้ในการส่งเสริม ซึ่งเป็นการน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ในการปลูกอ้อยเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบ GPS ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกอ้อย อีกทั้งในการด้าเนินการ
โครงการจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กากตะกอนหม้อกรอง (โรงงานให้เกษตรกรน้าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อน้าไปหมักท้าปุ๋ยก่อนใช้ในพ้ืนที่การปลูกอ้อยเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี การใช้รถไถพรวน
ก้าจัดวัชพืชแทนการใช้สารเคมีเพ่ือลดปัญหาสารเคมีปนเปื้อนจากการท้าไร่อ้อย 

จากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือนด้วยแบบสอบถาม พบว่า 
อาชีพที่เป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีผู้ระบุสูงสุดคือ เกษตรกร ร้อยละ 37.4 รองลงมา
คือ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.7 และค้าขาย ร้อยละ 16.6 ตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
และการเปิดตลาดการค้าชายแดนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งผลตอบแทนจากการท้าการเกษตรมี
ความผันผวนทั้งด้านราคา และผลผลิตที่ได้รับแต่ละปี เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 
รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถก้าหนดราคาขายผลิตได้ด้วยตนเอง จึงท้าให้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนการประกอบอาชีพ
ไปสู่อาชีพที่มีความมั่นคงด้านรายได้มากกว่าการท้าเกษตร อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนจ้านวนหนึ่งที่ยังคง  
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ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และหาวิธีเพ่ิมผลผลิตของตนเองโดยการบุกเบิกพ้ืนที่เพ่ือท้าการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
บางส่วนปรับเปลี่ยนพืชที่เพาะปลูก เป็นกลุ่มพืชที่มีการประกันราคาผลผลิตที่ชัดเจนมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการต้องพ่ึงพิงเกษตรกรในการผลิตวัตถุดิบ (อ้อย)  
เพ่ือป้อนโรงงาน ทั้งนี้จากที่โรงงานอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ จะส่งผลดีกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยบริเวณพ้ืนที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัทฯ ในแง่ข้อจ้ากัดและปัญหาต้นทุนการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้้าตาล  
และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ปัจจุบันในพ้ืนที่มีการปลูกพืชประเภทอ่ืน เช่น ข้าว  
มันส้าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรอาจปรับเปลี่ยนไปเป็นการปลูกอ้อยมากขึ้น เพราะมีรายได้ที่แน่นอน
เนื่องจากการปลูกอ้อยมีการคุ้มครองและก้าหนดราคาโดยภาครัฐ และประกอบกับโครงการมีการสนับสนุน
งบประมาณและจัดทีมนักวิชาการในการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่นาข้าว
มาเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต/วิถีชุมชนมากนัก เนื่องจากระยะเวลาในการ
ด้าเนินการ (ช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาเดียวกัน) แต่อาจจะมีรายละเอียดในขั้นตอนการปลูก/การดูแลที่
แตกต่างกัน ซึ่งการปลูกอ้อยจะมี 3 แบบ คือ 1) การปลูกอ้อยต้นฝน (ปลายเมษายน-ต้นมิถุนายน) ควรเลือก
พันธุ์อ้อยที่โตเร็ว สะสมน้้าตาลเร็ว มีอายุการเก็บเกี่ยว 9-10 เดือน (พันธุ์เบา) 2) ปลูกอ้อยน้้าราดหรือน้้าสูบ 
(มกราคม-มีนาคม) ควรเลือกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเร็วถึงปานกลาง มีอายุการเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน (พันธุ์
กลาง) และ 3) ปลูกอ้อยข้ามแล้ง (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ควรเลือกพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตทางล้าต้นในช่วง 
4 เดือนแรกช้าแต่มีการพัฒนาระบบรากที่ดี เพราะในช่วงฤดูแล้งดินมักมีความชื้นน้อย หากเลือกใช้พันธุ์ที่มี
การเจริญเติบโตทางล้าต้นในช่วงแรกเร็ว พืชจะต้องการน้้าและธาตุอาหารมาก พืชมีโอกาสได้รับน้้าและธาตุ
อาหารในช่วง 4 เดือนแรกไม่เพียงพอ จะชะงักการเจริญเติบโต ควรเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 13-15 
เดือน (พันธุ์หนัก) (อ้างอิงคู่มือ การจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืน, ส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมออยน้้าตาลทรายและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง กลมุพัฒนาดานออย) 

(2.2)  รายได้ ในระยะด้าเนินการโครงการ จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับ
ท้องถิ่นในด้านการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ทั้งในส่วนของพนักงานและเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย 

- รายได้จากการจ้างแรงงาน ซึ่งโครงการได้ก้าหนดมาตรการให้พิจารณาจ้างแรงงาน 
คนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็น
อันดับแรก โดยโครงการต้องท้าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ และติดประกาศ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในด้านการกระจาย
รายได้ของชุมชนผ่านการใช้จ่ายของพนักงานโครงการในรูปแบบของเงินเดือนไปยังร้านค้าต่าง ๆ แหล่ง
สาธารณูปโภค และธุรกิจด้านที่พักอาศัย เป็นต้น ในช่วงระยะเวลาด้าเนินการคาดว่าจะมีพนักงานสูงสุด
ประมาณ 528 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร วิศวกร พนักงานแผนกบุคคล แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า  
แผนกวัตถุดิบ แผนกพัฒนาวัตถุดิบ แผนกส่งเสริมไร่ แผนกส่วนต้นก้าลัง 1 แผนกส่วนต้นก้าลัง 2 และแผนก
ซ่อมบ้ารุงทั่วไป เป็นต้น ซึ่งหากประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาด้าเนินการจาก
อัตราค่าจ้างต่้าสุดวันละ 325 บาท/คน/วัน ไม่รวมค่าล่วงเวลาทั้งนี้ในระยะด้าเนินการ แบ่งจ้านวนพนักงานที่
ปฏิบัติงาน ออกเป็น 3 ช่วงการด้าเนินการ หากประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
ด้าเนินการจากอัตราค่าจ้างต่้าสุดวันละ 325 บาท/คน/วัน ไม่รวมค่าล่วงเวลา แสดงดังตารางท่ี 5.13-1 
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ตารางท่ี 5.13-1 คาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ระยะด้าเนินการ 

ช่วงการด าเนินการ 
จ านวน
พนักงาน 

(คน) 

อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ า 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

เงินหมุนเวียนในท้องถิน่ 
ต่อเดือน 
(บาท) 

ต่อช่วงด าเนินการ 
(บาท) 

ช่วงฤดูหีบอ้อย 528 325 120 5,148,000 20,592,000 
ช่วงละลายน้้าตาลนอกฤดู 448 325 150 4,368,000 21,840,000 
ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร 347 325 95 3,383,250 10,713,625 

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 

- รายได้หมุนเวียนจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย โครงการมีความต้องการ
อ้อยเข้าหีบสูงสุด 19,996 ตัน/วัน (ก้าลังการผลิต 20,000 ตันอ้อย/วัน) ระยะเวลาการหีบอ้อย 120 วัน 
ต้องการปริมาณอ้อยทั้งสิ้นประมาณ 2,399,520 ตัน ซึ่งการส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ได้ในปริมาณดังกล่าว 
ต้องใช้พ้ืนที่ปลูกประมาณ 200,000 ไร่ (โดยคิดปริมาณอ้อยของพ้ืนที่ปลูกใหม่ 13 ตัน/ไร่ และอ้อยตอ 1 และ
อ้อย ตอ 2 ประมาณ 11 และ 10 ตัน/ไร่ ตามล้าดับ) ซึ่งอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจตามตามพระราชบัญญัติ 
อ้อยและน้้าตาลทราย มีการก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทราย
ขั้นต้น อ้างอิงราคาอ้อยในฤดูกาลผลิตปี พ.ศ. 2564/65 พบว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมติรับรองการ
ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 2564/65 ที่ระดับ 1,070 บาทต่อตัน (ค่าความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.) 
(คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย, 2565) ดังนั้น หากมีอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตประมาณ 2,399,520 
ตันที่ราคา 1,070 บาทต่อตัน จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนประมาณ 2,567 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมถึงกิจกรรม
ต่อเนื่องเช่น ร้านซ่อมรถ/ซ่อมเครื่องจักรทางการเกษตร ร้านค้าวัสดุทางการเกษตร  

จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ด้านผลประโยชน์ -ผลดีที่ 
คาดว่าจะได้รับมากที่สุด คือ ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ คนในพ้ืนที่มี
รายได้เสริมจากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 49.8 และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ร้อยละ 
49.7 ตามล้าดับ 

2) ผลกระทบด้านประชากร 

(1) ระยะก่อสร้าง  

ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 600 คน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 
เดือน (540 วัน) ซึ่งทางโครงการได้ก้าหนดให้ผู้รับเหมาด้าเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนล้าดับแรก และ
เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีทักษะและความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพ่ือให้ช่วงกิจกรรมของการก่อสร้างไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากร
เปลี่ยนแปลงไป หากแรงงานในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอผู้รับเหมาจะจัดหาแรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามา
ทดแทน ทั้งนี้แรงงานต่างถิ่นนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน  
มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิม
ประมาณ 1,800 คน และคาดว่าคนงานก่อสร้างจะเข้ามาพักในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบล จุมพล 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ตั้งโครงการ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมประชากรในปี พ.ศ. 2564 ข้อสมมติฐ านว่า
อัตราเพ่ิมของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์จ้านวนประชากร พบว่า องค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลจุมพลมีประชากร 16,265 คน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 141.43 คน/ตารางกิโลเมตร 
เมื่อรวมคนงานก่อสร้างและสมาชิกในครอบครัว จะเท่ากับ 18,065 คน ความหนาแน่นของประชากรพ้ืนที่ 
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จะเท่ากับ 157.09 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะท้าให้ความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นแตกต่างจากไม่มี
โครงการสูงสุด ร้อยละ 15.66 ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเพียงเล็กน้อย  

(2) ระยะด าเนินการ 

ในระยะด้าเนินการคาดว่าจะใช้แรงงานสูงสุดประมาณ 528 คนโดยแบ่งช่วงระยะเวลา
ด้าเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหีบอ้อย (จ้านวนพนักงาน ประมาณ 528 คน) ช่วงละลายน้้าตาล
นอกฤดู (จ้านวนพนักงาน ประมาณ 448 คน) และช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร (จ้านวนพนักงาน 
ประมาณ 347 คน) ซึ่งทางโครงการได้ก้าหนดให้ด้าเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนล้าดับแรก และเป็น
แรงงานที่ถูกกฎหมายมีทักษะและความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น และเพ่ือให้ช่วงกิจกรรมของการก่อสร้างไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรเปลี่ยนแปลง
ไป หากแรงงานในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอผู้รับเหมาจะจัดหาแรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามาทดแทน ทั้งนี้
แรงงานต่างถิ่นนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกใน
ครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน มีรายละเอียดอัตราการเพ่ิมประชากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล 
และความหนาแน่นของประชากร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.13-2 

ตารางท่ี 5.13.2-1 คาดการณ์ผลกระทบด้านประชากร ในระยะด้าเนินการ 

ช่วงการ
ด าเนินการ 

ประชากร
ด้ังเดิม 
ในพื้นที่  

(พ.ศ.2564) 

จ านวน
พนักงาน 

(คน) 

ผู้ติดตาม 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(วัน) 

จ านวน
ประชากร 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

ความ
หนาแน่น 

ช่วงฤดูหีบอ้อย 16,265 528 3 1,584 120 17,849 9.37 155.21 
ช่วงละลาย
น้้าตาลนอกฤด ู

16,265 448 3 1,344 150 17,609 8.02 153.12 

ช่วงปิดการ
ผลิต/ซ่อมบา้รุง
เครื่องจักร 

16,265 347 3 1,041 95 17,306 6.28 150.49 

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค โครงการได้มีการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการรวมถึงพนักงานได้อย่างเพียงพอ 
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบ้ารุงท้องถิ่ น และ
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนก้าหนดนโยบายพิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเป็นหลักตามความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับต้าแหน่งงาน เพ่ือช่วยลดการย้ายถิ่นและความหนาแน่นของประชากร 

3) ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิต
ของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น้ามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาค อุตสาหกรรม 
อีกท้ังท้าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  
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(1) ระยะก่อสร้าง 

จากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อการด้าเนินโครงการระดับ
ครัวเรือน พบว่า ปัญหาด้านสังคมที่ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งโครงการ ประสบอยู่ในปัจจุบัน 3 
อันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหาการลักขโมย (ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 10.3 
และร้อยละ 9.6 ตามล้าดับ) ในระยะก่อสร้างโครงการมีความจ้าเป็นต้องใช้แรงงานประมาณ 600 คน ซึ่งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจ้านวนดังกล่าวเข้าสู่พ้ืนที่ อาจส่งผลกระทบในด้านปัญหาสังคมที่ชุมชนประสบอยู่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ศึกษาอยู่
ใกล้พ้ืนที่การค้าชายแดน ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว) ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่จังหวัด
หนองคาย มีการเดินทางติดต่อค้าขายและท้าธุรกิจด้านต่าง ๆ ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง
สม่้าเสมอ ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความคุ้นชินและแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ระหว่าง
กันอยู่แล้ว อีกทั้งโครงการมีมาตรการก้าหนดให้ผู้รับเหมาให้ความส้าคัญกับการรับแรงงานที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการสร้างงานและเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงคาดว่าผลกระทบที่
อาจเกิดต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมในระยะก่อสร้างอยู่ในระดับต่้า  

(2) ระยะด าเนินการ 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  
และพฤติกรรม ในช่วงระยะเวลาด้าเนินการคาดว่าจะมีพนักงานสูงสุดประมาณ 528 คน คาดว่าจะท้าให้คน
ในพ้ืนที่มีอาชีพเสริมมากขึ้น เช่น ค้าขาย ห้องเช่า เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพ่ือลดผลกระทบด้านแรงงาน  
ต่างถิ่น/แรงงานข้ามชาติที่จะเข้ามาท้างานในอนาคต โครงการจึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่น  
เข้าท้างานตามความรู้ความสามารถที่โรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก เพ่ือลดการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงาน
ต่างถิ่นและแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้โครงการยังได้ก้าหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วม
ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการ
ยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว  

5.14 ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย   

 1) ระยะก่อสร้าง 

 การด้าเนินการก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาในการด้าเนินการประมาณ 18 เดือน (ด้าเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) โดยการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมที่อาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่น 
และการขนย้าย ถูกของมีคมบาด อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างในการป้องกัน
อันตรายดังกล่าว โครงการก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเคร่งครัดต่อมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะ
ก่อสร้าง เช่น การก้าหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วและป้ายแจ้งเขตอันตรายไว้ชัดเจน ตรวจ
ตราอุปกรณ์ เครื่องจักร ก่อนใช้งานทุกครั้งให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ ยง
หรืออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพ้ืนฐานตามที่บริษัทก้าหนด ได้แก่ หมวก
นิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามลักษณะ
งาน นอกจากนี้โครงการได้ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของโครงการ พร้อมท้าการ
ฝึกอบรมจากโครงการก่อนการด้าเนินการใด ๆ รวมทั้งยังมีข้อก้าหนดด้านระบบการจัดการความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และการรายงานอุบัติเหตุและอัคคีภัย ที่คนงานก่อสร้าง  
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ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติซึ่งจะก้าหนดไว้ในสัญญาจ้างจึงคาดว่าผลกระทบด้านลบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะ
ก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่้า 

2)  ระยะด าเนินการ 

  ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน
ของโครงการทั้งในส่วนของนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงสร้างการบริหารด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท้างานและการน้าไปปฎิบัติ การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน การบริหารงานอาชีวอนามัย การแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน รวมทั้งการตรวจความปลอดภัยในการท้างาน  
ซึ่งก้าหนดให้มีการเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การด้าเนินงานด้านการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ประกอบด้วย การตรวจวัดระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง และปริมาณ  
ฝุ่นละอองในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบ  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย รวมทั้งก้าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
สภาพแวดล้อมในการท้างานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ  
สภาวะแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 โดยโครงการได้ก้าหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท้างาน ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ลูกจ้างได้ท้างานอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย 

5.15 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ   

โครงการโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด้าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้ 
เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ โดยได้ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะด้าเนินการของโครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 
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1) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment)  

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ
พ้ืนที่ ขุดบ่อน้้าและถมดินบดอัด และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ใน
การเดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 

ส้าหรับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะด้าเนินการ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากรถบรรทุกอ้อยที่วิ่งเข้า-ออก
ภายในพ้ืนที่โครงการ บริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยในช่วงฤดูหีบอ้อย และบริเวณลานกองกากตะกอน  
หม้อกรองของโรงงานผลิตน้้าตาล รวมถึงมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้้า บริเวณลานกอง
เชื้อเพลิงและบริเวณลานกองขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 

จากการทบทวนค่า Reference Concentration (RfC) ของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก
การด้าเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ โดยอ้างอิงจาก All OEHHA Acute, 8-hour and 
Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 พบว่า มีการก้าหนดค่า RfC 
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ โครงการได้พิจารณาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่า RfC โดย
ค้านวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ผลการประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการจากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการ รายละเอียดดังนี้ 

1.1)  ระยะก่อสร้าง 

(1) กรณี มีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการ
สัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 5.15-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า HQ ของ CO อยู่ระหว่าง 0.0013-
0.0220, NO2 อยู่ระหว่าง 0.1516-0.4155 และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0477-0.0492 ซึ่งสรุปได้ว่าการเกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่้าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) ส้าหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยง
รวม หรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค่า HQ ของ NO2 และ SO2) พบว่า บริเวณ 
จุดสังเกตมีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่าง 0.1993-0.4647  
ซ่ึงสรุปได้ว่าปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ (HI≤1) 
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(2) กรณีไม่มีค่า RfC ผลการค้านวณสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 5.15-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกต
มีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.5875-0.7096, PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
อยู่ระหว่าง 0.7774-0.8248, PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.0058-0.1172, CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
อยู่ระหว่าง 0.0009-0.0156 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 0.0437-0.0440 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ใน
ระดับต่้า (สัดส่วน ≤1) 

1.2)  ระยะด าเนินการ 

ช่วงฤดูหีบอ้อย 

(1)  กรณี มีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการ
สัมผัสก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางท่ี 5.15-2 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกต มีค่า 
HQ ของ CO น้อยกว่า 0.0001, NO2 อยู่ระหว่าง 0.1366-0.1822 และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0537-0.0810  
ซ่ึงสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับต่้าหรืออยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (HQ≤1)  

 ส้าหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวม หรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ผลรวมค่า HQ ของ NO2 และ SO2) แสดงดังตารางท่ี 5.15-2 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
บริเวณจุดสังเกต มีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่าง 0.1913-
0.2632 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ (HI≤1) 

(2)  กรณีไม่มีค่า RfC ผลการค้านวณสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แสดงดังตารางที่ 
5.15-2 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกต มีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของ TSP 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.5868-0.6683 และ 0.0005-0.0182, PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 
1 ปี อยู่ระหว่าง 0.7812-0.8585 และ 0.0006-0.0128, PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 
0.0136-0.1998 และ 0.0012-0.0172, CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 0.0001, NO2 เฉลี่ย 1 ปี อยู่ระหว่าง 
0.0004-0.0018 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0450-0.0510 และ 0.0001-0.0006 
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ยรายปีตาม
องค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงดังตารางที่ 5.15-2 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณ
จุดสังเกตมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) อยู่ระหว่าง 0.0005-0.0025 ซึ่งถือว่า
มีค่าอยู่ในระดับต่้า (สัดส่วน ≤1)  
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ช่วงละลายน้ าตาล 

(1)  กรณี มีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการ
สัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 
5.15-3 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกต มีค่า HQ ของ NO2 อยู่ระหว่าง 
0.1283-0.1470 และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0498-0.0605 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ ใน
ระดับต่้าหรืออยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (HQ≤1)  

ส้าหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวม หรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ผลรวมค่า HQ ของ NO2 และ SO2) แสดงดังตารางท่ี 5.15-3 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
บริเวณจุดสังเกต มีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่าง 0.1783-
0.2075 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ (HI≤1) 

(2)  กรณีไม่มีค่า RfC ผลการค้านวณสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แสดงดังตารางที่  5.15-3 พบว่า บริเวณ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกต มีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ  
1 ปี อยู่ระหว่าง 0.5828-0.5942 และ 0.0001-0.0030, PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 
0.7769-0.7913 และ 0.0002-0.0030, PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0044-0.0392 
และ 0.0004-0.0060, NO2 เฉลี่ย 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0002-0.0007 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ 1 ปี  
อยู่ระหว่าง 0.0442-0.0465 และน้อยกว่า 0.0001-0.0002 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าความ
เข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ยรายปีตามองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงดังตารางที่ 
5.15-3 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) อยู่ระหว่าง 0.0003-0.0010 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่้า (สัดส่วน ≤1)  

2) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ (Qualitative Health Risk Assessment) 

โดยการใช้ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) ค้านวณได้
จากผลคูณระหว่างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Consequences) 
และน้ามาจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ 
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ต่้า ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งนี้ ประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ คนงานก่อสร้าง และพนักงานโครงการทั้ง ในระยะก่อสร้างและระยะ
ด้าเนินการ รายละเอียดดังนี้  

2.1)  ระยะก่อสร้าง ได้แก่ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนจากการท้างานที่
สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงของคนงานก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการท้างาน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้้า ระบบ
ระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม น้้าเสีย/น้้าทิ้ง ขยะมูลฝอย/ของเสีย การเพ่ิมขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของคนงาน
ก่อสร้าง สุขาภิบาลที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทยใ์นพ้ืนที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขและสุขภาพแก่คนงานก่อสร้าง  
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2.2)  ระยะด าเนินการ ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการเผาอ้อยของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย (ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)) มลพิษทางอากาศภายในสถานประกอบการ (ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 
(Total Dust) ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ (Respirable Dust) ฝุ่นจากชานอ้อย และฝุ่นจากกาก
ตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake)) การใช้สารเคมีก้าจัดแมลง/วัชพืชในไร่อ้อย การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกข้าว
เป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อย ระดับเสียง การคมนาคมขนส่ง การใช้น้้า ระบบระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม น้้าเสีย/  
น้้าทิ้ง ขยะมูลฝอยและของเสียจากกระบวนการผลิต การจ้างแรงงานและการเพ่ิมพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูก
อ้อยเพ่ือเป็นวัตถุดิบ การเพ่ิมขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของพนักงานและประชากรแฝง อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิต การสัมผัสความร้อน/สารเคมี อุบัติเหตุจากการท้างาน ความเพียงพอของ
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขและสุขภาพแก่
พนักงานโครงการ พบว่า ระดับความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเพ่ิมขึ้น ยกเว้นอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุจาก 
การท้างาน และอุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ระดับความเสี่ยงของการเกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ โครงการได้ก้าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไว้รองรับแล้ว 
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ตารางท่ี 5.15-1 ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC  
(ค านวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 

1 ชั่วโมง 3/ 8 ชั่วโมง 5/ 24 ชั่วโมง 6/ 

CO NO2 SO2 
ค่าความเสี่ยงรวม 

(HI) 4/ 
CO TSP PM-10 PM-2.5 SO2 

จุดสังเกต          
1. วัดป่าแสงมณี (A1) 0.0220 0.4155 0.0492 0.4647 0.0156 0.7096 0.8248 0.1172 0.0440 
2. วัดร่องถ่อน (A2) 0.0026 0.1892 0.0477 0.2369 0.0016 0.5880 0.7798 0.0114 0.0437 
3. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) 0.0020 0.1752 0.0477 0.2229 0.0016 0.5904 0.7799 0.0116 0.0437 
4. โรงเรียนบ้านนาไมเ้ฮียว 0.0013 0.1516 0.0477 0.1993 0.0009 0.5875 0.7774 0.0058 0.0437 

ค่าที่ยอมรับได้ ≤ 1 
หมายเหตุ  : 1/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สืบค้นจาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-

summary 
   2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
   3/ ค่า Reference Concentration (Rfc) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเท่ากับ 23,000 µg/m3, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ  

 660 µg/m3 
   4/ ค่า HI = ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 1 ชั่วโมง) 
   5/ ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 10,260 µg/m3 
   6/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 330 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 120 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่า 

 เท่ากับ 50 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 300 µg/m3 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
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ตารางท่ี 5.15-2 ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการ ช่วงฤดหูีบอ้อย  

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC (ค านวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน) 
ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ WHO 

1 ชั่วโมง 3/ 8 ชั่วโมง 5/ 24 ชั่วโมง 6/ 1 ปี 7/ 1 ปี 8/ 

CO NO2 SO2 
ค่าความเสี่ยง
รวม (HI) 4/ 

CO TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 NO2 SO2 NO2 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ                
1. วัดปา่แสงมณี (A1) <0.0001 0.1822 0.0810 0.2632 <0.0001 0.6683 0.8585 0.1998 0.0510 0.0182 0.0128 0.0156 0.0014 0.0005 0.0020 
2. วัดร่องถ่อน (A2) <0.0001 0.1564 0.0625 0.2189 <0.0001 0.6314 0.8309 0.1118 0.0497 0.0110 0.0098 0.0172 0.0016 0.0006 0.0023 
3. โรงเรยีนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) <0.0001 0.1494 0.0588 0.2082 <0.0001 0.5928 0.7912 0.0376 0.0499 0.0014 0.0018 0.0032 0.0018 0.0006 0.0025 
4. วัดโปร่งเย็น (A4) <0.0001 0.1434 0.0572 0.2006 <0.0001 0.6129 0.8100 0.0698 0.0464 0.0036 0.0032 0.0056 0.0005 0.0002 0.0008 
จุดสังเกต                
5. โรงเรียนบ้านนาไม้เฮียว <0.0001 0.1420 0.0577 0.1997 <0.0001 0.6096 0.8063 0.0650 0.0460 0.0016 0.0012 0.0020 0.0004 0.0001 0.0005 
6. บ้านโนนฤาษี <0.0001 0.1397 0.0546 0.1943 <0.0001 0.5868 0.7812 0.0136 0.0458 0.0005 0.0006 0.0012 0.0005 0.0002 0.0008 
7. บ้านนาตาล <0.0001 0.1417 0.0555 0.1972 <0.0001 0.5920 0.7874 0.0294 0.0483 0.0016 0.0020 0.0036 0.0018 0.0006 0.0025 
8. วัดทรงธรรมวนาวาส <0.0001 0.1366 0.0547 0.1913 <0.0001 0.5989 0.7949 0.0418 0.0470 0.0009 0.0010 0.0020 0.0007 0.0002 0.0010 
9. วัดป่าสร้างฤาษี <0.0001 0.1421 0.0557 0.1978 <0.0001 0.6122 0.8105 0.0746 0.0461 0.0038 0.0036 0.0064 0.0007 0.0002 0.0010 
10. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย <0.0001 0.1419 0.0555 0.1974 <0.0001 0.5978 0.7930 0.0400 0.0466 0.0041 0.0040 0.0072 0.0014 0.0005 0.0020 
11. วัดอรัญวาสี <0.0001 0.1436 0.0568 0.2004 <0.0001 0.5979 0.7946 0.0432 0.0454 0.0019 0.0018 0.0028 0.0005 0.0002 0.0008 
12. วัดโนนสว่าง <0.0001 0.1376 0.0537 0.1913 <0.0001 0.5941 0.7881 0.0242 0.0450 0.0010 0.0010 0.0016 0.0004 0.0001 0.0005 

ค่าท่ียอมรับได้ ≤ 1 
หมายเหตุ  : 1/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สืบค้นจาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary 

   2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
   3/ ค่า Reference Concentration (Rfc) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเท่ากับ 23,000 µg/m3, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 660 µg/m3  
   4/ ค่า HI = ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 1 ชั่วโมง) 
   5/ ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 10,260 µg/m3 

   6/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 330 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 120 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 50 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 300 µg/m3 

   7/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 1 ปี มีค่าเท่ากับ 100 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 50 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 25 µg/m3,  
 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 57 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 100 µg/m3  

   8/  WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005 ก้าหนดค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
 (NO2) เท่ากับ 40 µg/m3 

ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565 

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
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ตารางท่ี 5.15-3 ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการ ช่วงละลายน้้าตาล 

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC (ค านวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน) 
ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ WHO 

1 ชั่วโมง 3/ 24 ชั่วโมง 5/ 1 ปี 6/ 1 ปี 7/ 

NO2 SO2 
ค่าความเสี่ยง
รวม (HI) 4/ 

TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 NO2 SO2 NO2 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ              
1. วัดป่าแสงมณี (A1) 0.1470 0.0605 0.2075 0.5942 0.7913 0.0392 0.0465 0.0030 0.0030 0.0060 0.0005 0.0002 0.0008 
2. วัดร่องถ่อน (A2) 0.1351 0.0525 0.1876 0.5850 0.7807 0.0132 0.0458 0.0007 0.0008 0.0016 0.0005 0.0002 0.0008 
3. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง (A3) 0.1327 0.0514 0.1841 0.5848 0.7804 0.0126 0.0457 0.0006 0.0008 0.0016 0.0005 0.0002 0.0008 
4. วัดโปร่งเย็น (A4) 0.1308 0.0508 0.1816 0.5846 0.7787 0.0088 0.0446 0.0003 0.0004 0.0008 0.0002 0.0001 0.0003 
จุดสังเกต              
5. โรงเรียนบ้านนาไม้เฮียว 0.1308 0.0512 0.1820 0.5853 0.7796 0.0110 0.0445 0.0003 0.0004 0.0008 0.0002 <0.0001 0.0003 
6. บ้านโนนฤาษี 0.1293 0.0499 0.1792 0.5830 0.7769 0.0044 0.0444 0.0002 0.0002 0.0004 0.0002 0.0001 0.0003 
7. บ้านนาตาล 0.1300 0.0502 0.1802 0.5835 0.7790 0.0094 0.0452 0.0004 0.0006 0.0012 0.0007 0.0002 0.0010 
8. วัดทรงธรรมวนาวาส 0.1283 0.0500 0.1783 0.5831 0.7779 0.0066 0.0448 0.0001 0.0002 0.0004 0.0002 0.0001 0.0003 
9. วัดป่าสร้างฤาษี 0.1305 0.0506 0.1811 0.5828 0.7773 0.0052 0.0445 0.0002 0.0002 0.0004 0.0002 0.0001 0.0003 
10. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 0.1300 0.0502 0.1802 0.5830 0.7776 0.0060 0.0446 0.0003 0.0004 0.0008 0.0005 0.0002 0.0008 
11. วัดอรัญวาสี 0.1302 0.0504 0.1806 0.5842 0.7782 0.0076 0.0442 0.0003 0.0004 0.0008 0.0002 0.0001 0.0003 
12. วัดโนนสว่าง 0.1290 0.0498 0.1788 0.5838 0.7776 0.0062 0.0442 0.0002 0.0002 0.0004 0.0002 <0.0001 0.0003 

ค่าท่ียอมรับได้ ≤ 1 
หมายเหตุ  : 1/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สืบค้นจาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary 

   2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
   3/ ค่า Reference Concentration (Rfc) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 660 µg/m3  
   4/ ค่า HI = ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 1 ชั่วโมง) 
   5/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 330 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 120 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 50 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 300 µg/m3 
   6/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 1 ปี มีค่าเท่ากับ 100 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 50 µg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 25 µg/m3,  

 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 57 µg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 100 µg/m3 
   7/  WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005 ซึ่งก้าหนดค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

 (NO2) เท่ากับ 40 µg/m3 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากัด, 2565

https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic-reference-exposure-level-rel-summary
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6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 บทน า 

  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการที่จะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะด้าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทัน 
ท่วงท ี 

6.2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ โดยให้ความส้าคัญต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย มาตรการด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้้า การระบายน้้า ระดับเสียง กากของเสีย การคมนาคม
ขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และสุนทรียภาพ โดยสรุป
มาตรการทั่วไป ได้น้าเสนอไว้ในดังตารางที่ 6.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ
ก่อสร้าง และระยะด้าเนินการ ดังตารางท่ี 6.2-2 และตารางท่ี 6.2-3 

6.3 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส้าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน้ามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางท่ี 6.3-1 และตารางท่ี 6.3-2 
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ตารางท่ี 6.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
 ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด ตั งอยู่ที่ต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อย่างเคร่งครัด 
โดยมีก้าลังการผลิต 20,000 ตันอ้อย/วัน และผังการใช้ประโยชน์โครงการ (รูปที่ 1) 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 2) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการด้าเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม 
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ น ทั งนี  ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 3) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งก้าเนิดของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุม
ที่ก้าหนดไว้ ให้โครงการท้าการตรวจหาสาเหตุ ท้าการแก้ไข และท้าการตรวจวัดซ ้า
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั งก้าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 4) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ต้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาเหล่านั นโดยเรว็ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการก้าหนดระยะเวลาการ
ติดตามตรวจสอบต่อไป 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 5) หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหนองคาย และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

6) บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ด้าเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน ทั งนี  การจัดท้าและเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก้าหนดตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ด้าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
 

 7) หากบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด มีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีมีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ 
หรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี  

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 
 

- หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส้าคัญของการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานฯ 
ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ แล้ว 
ให้หน่วยงานท่ีมีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการ
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่
ก้าหนดไว้ในกฎหมายนั น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท้าส้าเนาการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

รายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 - หากหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต มีความ 
เห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั น ๆ อาจ
กระทบต่อสาระส้าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช้านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ้านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการฯ คณะที่ เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อน 
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

   

 8) โครงการจะต้องตรวจสอบการด้าเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการก้าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจกรรมซึ่งต้องจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื นท่ีตั งโครงการ 

-  พื นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

1) จัดตั งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 7 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชนจ้านวน 26 คน และ
ผู้แทนโครงการ 3 คน โดยแต่งตั งภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบ
จากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบที่ตั ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย ตัวแทน
จาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/
นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยก้าหนดสัดส่วนตัวแทนจาก
ภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนคณะกรรมการฯ ทั งหมด รายละเอียด
ดังนี  

- ชุมชนรอบที่ตั ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 (1) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้น้าชุมชน จ้านวนไม่น้อยกว่า 26 คน กรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั งของหมู่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน
รอบที่ตั งโครงการในพื นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั งหมด ประกอบด้วย 

   

 1.1)  ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ  
ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล  10 คน จากการ

เลือกตั งของหมู่ที่ 3 บ้านเวิน หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 บ้านร่อง
ถ่อน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก หมู่ที่ 8 บ้านนาเพียงใหญ่ หมู่ที ่
12 บ้านอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น หมู่ที่ 22 บ้านนาเพียง
ใหม ่หมู่ที่ 23 บ้านนาเมือง และหมู่ที ่24 บ้านตัวอย่าง 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดบง 2 คน จากการ
เลือกตั งของหมู่ที่ 7 บ้านนาไม้เฮียว และหมู่ที่ 11 บ้านนิคมดงบัง 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

1.2) ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั งโครงการ 
ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพล  6 คน จากการ

เลือกตั งของหมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล หมู่ที่ 14 
บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที ่19 บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 16 บ้านจอมนางเหนือ 
และหมู่ที ่20 บ้านหนองปลาไหล 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดบง 8 คน จากการ
เลือกตั งของหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ หมู่ที ่4 บ้านโนน หมู่ที ่5 บ้านกุดบง 
หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง หมู่ที่ 8 บ้านโนนฤาษี หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที ่12 บ้านโนนฤาษีใหม่ และหมู่ที ่13 บ้านกุดบงใหม ่

- ชุมชนรอบที่ตั ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  

(2) ผู้แทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จ้านวน 7 คน ประกอบด้วย  
2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 
2.2) นายอ้าเภอโพนพิสัย หรือผู้แทน 1 คน  
2.3) อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

หนองคาย ผู้แทน 1 คน 

   

 2.4) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน  
2.5) พลังงานจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 
2.6) สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 
2.7) กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด

หนองคาย หรือผู้แทน 1 คน 

   

 (3) ผู้แทนโครงการจ้านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงานผลิตน ้าตาล 
และตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ 

   

 3) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติส้าหรับบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี  
(1) ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

4) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการด้ารงต้าแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั งแต่วันที่ได้รับการ

ประกาศแต่งตั งและอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั งให้เป็นกรรมการได้อีก
เมื่อครบก้าหนดวาระ ทั งนี  กรรมการสามารถด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน 2 วาระ 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 (2) เมื่อครบก้าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั ง
กรรมการขึ นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั น อยู่ใน
ต้าแหน่งเพ่ือปฏิบัติตามหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั งใหม่จะเข้ามารับหน้าที่  แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั งแต่วันที่
กรรมการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระให้ด้าเนินการสรรหาหรือ
แต่งตั งกรรมการประเภทเดียวกันเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นต้าแหน่งภายใน 
45 วัน นับตั งแต่วันที่กรรมการนั นว่างลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือ
ได้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งแทน อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 
90 วัน จะไม่ด้าเนินการสรรหาหรือแต่งตั งกรรมการแทนต้าแหน่งที่ว่างลงก็
ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการ
พ้นต้าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
4.1)  ตาย 
4.2)  ลาออก 
4.3)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
4.4)  คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากต้าแหน่งเพราะมี 

ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือหย่อน
ความสามารถ 

4.5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.6)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

4.7)  เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
5) อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

(3) ก้ากับ ดูแล การด้าเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบ 
การด้าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการด้าเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้ 
เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อติดตาม
ผลการด้าเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความ
สมานฉันท์ โดยค้านึงถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของชุมชน 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 (7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับจากการด้าเนินโครงการ และแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่าง
โครงการกับชุมชนและพิจารณาก้าหนดอัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาท
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

6) ความถี่ในการประชุม 
(1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนกรรมการฯ 

ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หาก
พบว่ามีความจ้าเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนก้าหนด เวลาปกติได้ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการฯ ทั งหมด 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 (2) การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี ขาด 

   

 7)  งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาจากงบการด้าเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท วิวรรธน์
การเกษตร จ้ากัด ในวงเงินขั นต่้า 100,000 บาท/ปี หลังจากนั นให้จัดสรร
งบประมาณจากการด้าเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ หรือตามมติ
คณะกรรมการ ฯ โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพื่อใช้
ในการด้าเนินงานในปีถัดไป 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 8)  ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
ก้าหนดให้ด้าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ้า 
ทุกครั งท่ีมีการปรับหรือแต่งตั งคณะกรรมการฯ อีกครั ง 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 9)  ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั งต้องท้าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการ 
ติดตามฯ  

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
 10) ก้าหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย 1 ครั ง ในรอบวาระ 
- คณะกรรมการ 

ติดตามฯ  
- ตลอดระยะก่อสร้าง 

และระยะด้าเนินการ 
-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
 11) ก้าหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบพื นที ่
โครงการ/หนว่ยงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล  
ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากดั 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

12) จัดให้มีแผนงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ และกรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
หรือคณะกรรมการท้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุ
ช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนที่เกิดขึ น พร้อมชี แจงการด้าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ ตามแผนผังการด้าเนินงานรับข้อร้องเรียน (รูปที่ 2) 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 13) จัดท้าบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนโดยรอบ จากการด้าเนินโครงการ 
รวมทั งสรุปปัญหาข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุของปัญหา
และก้าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ ้าโดยจัดท้าเป็นสรุปประจ้าเดือน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะด้าเนินการ 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขัน้ตอนก่อนการ  
 ก่อสร้าง 

1) ตรวจสอบการด้าเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกั บข้อก้าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 
2560 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื นที่ตั ง
โครงการ   

- พื นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 2) การพัฒนาโครงการหรือมีการขยายโครงการเพิ่มเติมอื่นใด จะต้องไม่กระท้า
การใด ๆ ทับซ้อนพื นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะหรือคลอง
สาธารณะที่มีอยู่ในพื นที่โครงการ จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
มีระยะถอยร่นสอดคล้องตามกฎหมายก้าหนด 

- พื นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 

 3) ก้าหนดให้กันพื นที่ทางสาธารณประโยชน์ไว้ โดยไม่ปิดกั นทางสาธารณประโยชน์
ในทุกทิศทาง เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม 

- พื นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ติดตั งป้ายแสดงแนวเขตพื นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์
ได้เช่นเดิม ตลอดจนการติดตั งป้ายและสัญลักษณ์เตือนอันตรายบริเวณจุดตัด
ของทางสาธารณประโยชน์ 

- พื นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ก้าหนดให้มีการก่อสร้างโดยเริ่มขุดบ่อเก็บน ้าดิบ พื นที่บ่อระบบบ้าบัดน ้าเสีย
และบ่อพักน ้าทิ ง ระบบถนน ระบบระบายน ้า เพื่อน้าดินที่ได้มาปรับถมพื นที่ 
ตามที่ออกแบบไว้เป็นล้าดับแรก 

- พื นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
2. ทรัพยากรดิน 1) ก้าหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องท้าการปรับสภาพพื นที่ เพื่อการก่อสร้างให้

ชัดเจน และด้าเนินการล้อมรั วรอบเขตพื นท่ีก่อสร้าง 
- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
 2) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดชั นดินให้แน่น 

ราบเรียบป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณ
ภายนอกโครงการโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ภายในพื นท่ีโครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
 3) เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จ้าเป็น ในกรณีที่การก่อสร้างจ้าเป็นต้องมีการ 

เปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการไหลบ่า  
ชะล้างและพังทลายของดิน 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
4) บริเวณพื นที่ที่มีโอกาสในการกัดเซาะของน ้าได้ง่าย โครงการจะต้องดาด

คอนกรีต ปลูกหญ้าคลุมดิน บดอัดดินให้แน่น หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน ้าในพื นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก 

เช่น ถนน พื นที่ท่ีมีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั งต่อวัน (เช้า-บ่าย) 
- ถนนเข้า-ออกพื นท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ท้าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน เศษหิน
และทรายสร้างความสกปรกบนถนน  

- ถนนเข้า-ออกพื นท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะน้าการบ้ารุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ห้ามเผาท้าลายเศษวัสดุหรือขยะมลูฝอยในพื นท่ีก่อสรา้ง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ควบคุมและจ้ากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื นที่
ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิดอุบัติเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพื นท่ี
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกัน
การตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองส้าหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื นที่ก่อสร้างให้
เพียงพอ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) ท้าความสะอาดและปรับปรุงพื นท่ีให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ นการก่อสร้าง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4. ระดับเสียง 1) งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะเวลา 19.00-08.00 น. โดย
ก้าหนดให้มีระยะเวลาก่อสร้าง 08.00-19.00 น. 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) หรือ
ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) เป็นต้น ส้าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงาน
ในพื นที่ท่ีมีระดับเสียงดังตั งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ นไป 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะน้าการบ้ารุงรักษาของแต่ละเครื่องจักร) 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื นที่ที่มี
ระดับเสียงดังตามการจา้แนกพื นที่เสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท้างาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และตลอดระยะที่มีกิจกรรมท้า
ให้เกิดเสียงดัง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4. ระดับเสียง (ต่อ) 6) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

และสาเหตุ เพื่อก้าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
 7) ก้าหนดให้มีการติดตั งรั วกั นเสียงช่ัวคราวที่มีความสูง 3 เมตร บริเวณพื นที่ก่อสร้าง

ด้านที่ติดกับชุมชนในระยะก่อสร้างและพื นที่ท่ีมีเสียงดัง 
- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
5. คุณภาพน้ า 1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอส้าหรับ

คนงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และติดต่อให้หน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อน้าไปก้าจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีห้องสุขาช่ัวคราวและระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าเร็จรูป
ให้เพียงพอกับจ้านวนพนักงาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีพื นท่ีส้าหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื นท่ีก่อสร้าง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 บ่อ เพื่อรองรับน ้าเสีย
จากกิจกรรมการก่อสร้าง และตะกอนดินและทรายก่อนน้ามาใช้ในการฉีดพรม
บริเวณพื นท่ีก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ น 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6. ทรัพยากรน้ าใช้  1) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน ้าใช้ส้าหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน ้าดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีระบบถังน ้าส้ารองที่มีปริมาตรความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอ
ส้าหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7. ด้านอุทกวิทยาและ 
คุณภาพน้ าใต้ดิน 

1) ห้ามสูบน ้าใต้ดินภายในพื นท่ีโครงการมาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8. การคมนาคมขนส่ง 1) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ภายในเขตชุมชน 

รวมทั งควบคุมความเร็วของรถบรรทุกขณะวิ่งอยู่ภายในพื นที่โครงการไม่เกิน  20 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

- รถบรรทุกขนส่งวสัดุ
อุปกรณ ์

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน ทั งช่วงเช้า (เวลา 07.00-
09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- โครงข่ายถนนท่ีอยู่
ใกล้เคียงพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) จัดระบบการจราจรในพื นท่ีก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรถที่เข้า-ออก
พื นที่ก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื นท่ีก่อสร้างโครงการ - พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5) ก้าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ก้าหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบน ้าหนักการบรรทุกให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายก้าหนด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบ้ารุงรักษาตลอดอายุ 
การด้าเนินการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) ก้าหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) ก้าหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการจราจรในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน
บริเวณแหล่งชุมชนและพื นที่อ่อนไหว เช่น บริเวณโรงเรียน ทางแยกต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั งประสานงานกับ
ต้ารวจท้องถิ่นเพื่ออ้านวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการก่อน
ก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 12) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เข้าสู่พื นที่โครงการ 
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับต้ารวจทางหลวง และ
ต้ารวจจากสถานีต้ารวจภูธรในพื นท่ี เพื่ออ้านวยความสะดวกในการจราจร 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
9. การจัดการของเสีย 
 

1) จัดให้มีพื นท่ีจัดเก็บขยะของโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร  
พร้อมฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง ก่อนน้าไปจัดเก็บในพื นที่
จัดเก็บขยะของโรงงาน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่ งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนน้าไป
จัดเก็บในพื นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน ส้าหรับมูลฝอยแห้ง (เศษวัสดุหรือของเสีย
จากกิจกรรมก่อสร้าง) ที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณาน้ากลับมา 
ใช้ใหม่หรือจ้าหน่ายให้กับหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีพื นที่จัดเก็บขยะส้าหรับมูลฝอยเปียกที่ย่อยสลายได้ เพื่อรวบรวมให้กับ
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการน้าไปก้าจัดต่อไป 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) น้าเศษวัสดุที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด หรือจ้าหน่าย
ให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับซื อ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6) จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นโดยเฉพาะ กล่าวคือ 
ดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั งมีหน้าที่
ประสานงานเพื่อจ้าหน่ายมูลฝอยท่ีสามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับซื อ
ที่ได้รับอนุญาตมารับซื อ  

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) อบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณและ
เสริมรายได้ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

8) ห้ามทิ งขยะลงในทางระบายน ้า ท่อรวบรวมน ้าทิ งและท่อระบายน ้า รวมถึงแหล่ง
น ้าในบริเวณใกล้เคียงพื นท่ีก่อสร้าง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

9) การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการก้าหนด
รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารื อถอนหรือก่อสร้างในการจัดการมูลฝอย
และเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่น้าเศษวัสดุที่เกิดจากการรื อถอนไปทิ งในพื นที่
สาธารณะ หรือสถานท่ีที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั น ๆ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ระบบระบายน้ า 
     และป้องกันน้ าท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน ้าช่ัวคราวในแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน ้าถาวร 
เพื่อรวบรวมน ้าฝนท่ีตกลงในพื นที่เข้าสู่บ่อหน่วงน ้าฝนของโรงงานต่อไป  

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน ้าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น ้าฝน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้มีบ่อดักตะกอนดินและทรายขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 บ่อ 
ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและการระบายน ้าฝนก่อนระบายลงสู่บ่อหน่วง
น ้าฝนเพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน ้าเมื่อพบการ
สะสม 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน ้าเป็นประจ้าทุกเดือน และตรวจสอบการ 
จัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน ้าไหลหรือรางระบายน ้า 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11. อาชีวอนามัยและ  
   ความปลอดภัย 

    

11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา       
    และแผนงานก่อสร้าง 

1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียดด้าน
การจัดการความปลอดภั ยในสัญญาจ้ างให้ ครอบคลุมถึงการคุ้ มครอง 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในพื นที่ก่อสร้าง 
ประกอบด้วย แผนงานหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ชัดเจน รวมทั งต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับ
วิชาชีพตามกฎหมายก้าหนดที่มีประสบการณ์ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ประจ้าบริษัทผู้รับเหมา 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้
สอดคล้องตามกฎหมายก้าหนดและน้าหลักเกณฑ์มาตรการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมาก้าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขหรือข้อตกลง
กับบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาจ้าง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.1 การคัดเลือกผู้รับเหมา       
และแผนงานก่อสร้าง 
(ต่อ) 

3) จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั นสูง และระดับวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท้างาน พ.ศ. 2549 
ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการท้างานพร้อมทั งให้มีการ
ติดตามตรวจสอบตลอดระยะการก่อสร้าง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อน
เริ่มต้นการท้างานทั งในส่วนของ ความปลอดภัยในสถานที่ ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือเครื่องจักร ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาล
เบื องต้น และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือ
ตามทีก่ฎหมายก้าหนด 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดให้มีระบบขออนุญาต ท้างานในเขตหวงห้าม (Work Permit System) 
ภายในพื นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดส้าหรับงานท่ีมีความเสี่ยงทุกประเภท 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ก้าหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การล้าเลียงวัสดุ/การจัดเก็บ
วัสดุและการก้าจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานท่ีก่อสร้าง ก้าหนดแผนเพื่อเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า รวมทั งต้องปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่
กองเก็บวัสดุหรือบริเวณที่ก้าลังท้าการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ตรวจสอบความปลอดภัยในการท้างานอย่างสม่้าเสมอตามแผนงานที่ก้าหนด
ร่วมกันระหว่างบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด กับบริษัทรับเหมา 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.2 ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย 

1) ก้าหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง ต้องมีรั วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรง
ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และ
จัดท้าป้าย“เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย”แสดงให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั ง
จัดให้สัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลากลางคืน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้อบรมให้ความรู้และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
สว่นบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท้างาน ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการท้างาน พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ห้ามคนงานก่อสร้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือ 
ในเขตก่อสร้างนั น 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา
ที่ท้างาน และต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้
อุปกรณ์นั นก่อนการใช้งาน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.3 การจัดสภาพแวดล้อม
และสขุาภิบาล  

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวาง 
การท้างาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาท้าลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) จัดให้มีห้องน ้า-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั งไว้ในที่ซึ่งใกล้กับ
แหล่งปฏิบัติงาน พร้อมทั งจัดให้มีน ้าดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั งจัดให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอ้านวยความ
สะดวกซักล้าง การเปลี่ยนเสื อผ้า น ้าดื่ม และสิ่งอ้านวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง 
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.3 การจัดสภาพแวดล้อม
และสขุาภิบาล (ต่อ) 

4) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ 
ที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการ
เข้าท้างานของคนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะ 
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขต
ก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.4 การเฝ้าระวังและ
จัดการเร่ืองความ
ปลอดภัย 

 

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต้องสอบสวนเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ น ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและก้าหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการเกิดซ ้า 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานในต้าแหน่งที่มีความเสี่ยง 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั งจัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และ 
รหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4) ก้าหนดในพื นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาล
ประจ้าในหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 11.5 งานเจาะ/งานขุด/ 
        งานเสาเข็ม 

1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องท้าการ 
ขออนุญาตท้างานเพื่อก้าหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวกั นหรือ 
รั วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการท้างาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มี
สัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั งแต่ 70 เซนติเมตรขึ นไป  
ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจ้าสถานท่ีก่อสร้าง
ตลอดเวลาในกรณีที่มีการท้างานด้านเสาเข็มเจาะ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) กรณีท้างานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จ้ากัด เช่น ใต้เพดานต่้า ในซอกแคบหรือ 
มุมอับ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะแห่งเพื่อ
ป้องกันมิให้คนงานได้รับอันตรายขณะท้างาน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.6 ความปลอดภัย 
ในการใช้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักร 

1) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานก่อนด้าเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) จัดท้าแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานท่ีเหมาะสม และการ
ตรวจรับรองประจ้าปี 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั งอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั น เช่น สัญญาณเสียง และแสง 
ส้าหรับการเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็น
ได้ชัดเจน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสา้หรับลูกจ้างซึ่งท้างานกับเครื่องจักร เช่น 
หลังคาเก๋ง ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรง เหล็ก
เหนียว 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5) ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ 
ผู้ควบคุมเครื่องจักร ต้องได้รับการอบรมตามกฎกระทรวง เรื่อง การก้าหนด
มาตรฐานในการท้างานบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน ้า พ.ศ. 2552   

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.6 ความปลอดภัย 
ในการใช้เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักร 
(ต่อ) 

6) ติดตั งนั่งร้านตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสา้หรับผู้ปฏบิัติงานใน
การท้างานบนท่ีสูง และก้าหนดใหพ้นักงานท่ีปฏิบัติงานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับ
นั่งร้านในงานก่อสร้างรวมทั งการบ้ารุงรักษาอาคารและการรื อถอน  
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตัิงาน 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานท้างานบนน่ังร้าน และมีผู้ปฏิบัติงานอ่ืนท้างานอยู่เหนือศีรษะ
จะต้องจัดสิ่งป้องกันเหนือพื นที่ปฏิบัติงานนั น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ชั นล่าง และห้ามใช้นั่งร้านเป็นท่ีกองเก็บสิ่งของ เว้นแต่จะเป็น
ที่วางพักช่ัวคราว และนั่งร้านจะต้องไม่รับน ้าหนักเกินก้าลัง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) สร้างราวกันตกให้อยู่ในลักษณะมั่นคงแข็งแรง โดยใช้ไม้ ท่อเหล็ก เหล็กฉาก 
หรือเหล็กอื่นๆ และขอบกันของตกต้องท้าด้วยวัสดุที่แข็งแรงเพียงพอที่จะกัน
เศษวัสดุที่กระเด็นมากระแทกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุนั นกระเด็นตกลงไป
ด้านล่างได้ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.7 การเคลื่อนย้ายวัสดุ
และการเก็บวัสดุใน
สถานที่ก่อสร้าง 

1) การจัดเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ จะต้องท้าการเก็บให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ที่ได้แนะน้าของมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และตามเกณฑ์ของ
กฎหมาย หรือข้อก้าหนดของหน่วยงานราชการที่ได้ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
(Material Safety Data Sheet, MSDS) 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ห้ามกองเก็บวัสดุภายในพื นที่ขอบถนน พื นที่ไหล่ทางสาธารณะ กรณีจ้าเป็น 
ที่จะต้องจัดวางวัสดุในพื นที่สาธารณะจะต้องตรวจสอบการกองเก็บวัสดุนี  
ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นนั่นๆ และจะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะนั นเป็นลายลักษณ์อักษร  
กองเก็บวัสดุนั นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรบกวนต่อผู้สัญจรไปมา และผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่กองเก็บ
วัสดุนั น ควรติดตั งแผงป้องกันและป้ายเตือนให้เด่นชัด เพื่อผู้สัญจรทั่วไปได้ใช้
ความระมัดระวัง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.7 การเคลื่อนย้ายวัสดุ
และการเก็บวัสดุใน
สถานที่ก่อสร้าง 
(ต่อ) 

3) ส้าหรับวัสดุที่กองเก็บอยู่ในรั วที่แสดงเขตพื นที่ก่อสร้าง หรือกองวัสดุที่อยู่นอก
ตัวอาคารที่ก่อสร้างที่กองเก็บนานเกินกว่า 10 วัน หรืออยู่ในบริเวณใกล้ทาง
สัญจรน้อยกว่า 2 เมตร จะต้องติดตั งริ วธงสีขาวสลับแดงรอบกองวัสดุ โดยธงนี 
จะต้องท้าด้วยวัสดุที่มองเห็นชัดเจน เช่น พลาสติกหรือผ้า และถ้าหากธงอัน
ไหนที่สีซีดหมองจะต้องเปลี่ยนใหม่ และในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่แสงมือ
สลัวจะต้องติดไฟส่องสว่างให้มองเห็นกองวัสดุได้ชัดเจน ส้าหรับกองที่อยู่ใน
อาคารจะต้องมีแสงสว่างหรือไฟส่องสว่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นกอง
วัสดุได้ชัดตลอดเวลาที่ด้าเนินการก่อสร้างโครงสร้างของตัวอาคาร 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.8 แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินส้าหรับช่วงก่อสร้าง และท้าการฝึกอบรมคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื นท่ีก่อสร้างเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน 
และขั นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั งการประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ประสานงานด้านความปลอดภัยชุมชนกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจุมพลและจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร้อยอย่าง
สม่้าเสมอ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั งจัดให้มี
รถส้าหรับน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12. เศรษฐกิจและสังคม  1) ก้าหนดเง่ือนไขในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มี 
ความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทเป็นล้าดับแรก เพื่อเป็นการสร้างงาน
และเพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในเบื องต้น ยกเว้นผู้เข้ามาท้างานในต้าแหน่ง
เช่ียวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องท้าการตรวจประวัติ
แรงงานก่อนเข้าท้างาน รวมทั งจัดท้าประวัติแรงงาน ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว
ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมาย 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อปัญหากับประชาชนในชุมชน 
เช่น ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องก้าหนดให้มีการ
วางกฎระเบียบและการลงโทษท่ีชัดเจน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศรษฐกิจและสังคม  
(ต่อ) 

3) ก้าหนดกฎระเบียบการท้างานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้น้าชุมชน เช่น ก้านัน
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และก้าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) หากมีการร้องเรียนในขณะด้าเนินการก่อสร้างโครงการต้องด้าเนินการแก้ไข
ทันทีพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการท้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 
ตรวจสอบหาสาเหตุ ติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ น พร้อมชี แจงการด้าเนินงาน และรายงานให้
ชุมชน/หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีต้ารวจในพื นที่อย่างเป็นระบบ 
ตามระเบียบของทางราชการเพื่อร่วมในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ป้องกันปราบปรามต่าง ๆ ที่เกิดขึ นในช่วงก่อสร้าง 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7) ร่วมมือกับสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอโพนพิสัยในการตรวจค้นสารเสพติดเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระท้าความผิด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

13. การประชาสัมพนัธ ์
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

1) ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งก้ากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด   

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามีข้อร้องเรียนจะต้องรีบ
ด้าเนินการแก้ไข 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้มี ช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook 
Fanpage/กลุ่มไลน์ผู้น้าชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือช่องทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท่ีทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื นที่ตั งโครงการและชุมชน เพื่อน้าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ช่ือโครงการ 
แผนการก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน 
และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

13. การประชาสัมพนัธ ์
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของ
การด้าเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน  
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนและแจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการ
ด้าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) เพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการให้กับชุมชนโดยก้าหนดให้โครงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการหรือจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ /
วารสารของโครงการ/วารสารอื่น ๆ/แผ่นพับ/จดหมายข่าวโครงการ เนื อหา
สาระเกี่ยวกับความก้าวหน้าการด้าเนินการโครงการ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเป็นการแจกจ่าย/
เผยแพร่ต่อชุมชนในพื นที่โดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ให้ชุมชนรับทราบ
รายละเอียดโครงการมากขึ น 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) เข้าร่วมประชุมประจ้าเดือนของหมู่บ้านในรัศมี 0-3 กิโลเมตร หรือประชุม
แทรกวาระที่ส้านักงานเทศบาล/อบต. อย่างน้อย 1 ครั ง ในระยะก่อสร้าง เพื่อ
เพิ่มการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการให้กับชุมชน รวมทั งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงงานกับชุมชน 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

  

1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั นพื นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ  ตาม
กฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการ 
ความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายในโครงการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั ง
จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจ้าโรงงานตลอดเวลาให้พร้อมส้าหรับการเคลื่อนย้าย
ผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

     



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

  

4) ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจาก
โรคติดต่อตามประกาศ/ค้าสั่งจังหวัดหนองคาย รวมถึงประกาศและค้าสัง่อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

15. พ้ืนที่สีเขียวและ
สุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพื นที่สีเขียวมีพื นที่ประมาณ 72.13 ไร่ (ร้อยละ 11.90 ของพื นที่
โครงการ) แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจะท้าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั วรอบพื นที่
โครงการ ไม้ยืนต้นที่น้ามาปลูกก้าหนดให้มีความสูงในระดับที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้นประดู่ ต้นปีป และต้นพิกุล กรณีที่พรรณ
ไม้ที่เลือกปลูกไม่เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ไม้ประเภทอื่นทดแทน  
โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) บ้ารุงรักษาพื นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การด้าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบ้ารุง
ปั๊มน ้า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย และค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น ดังตารางที่ 1 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) การเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปยังพื นที่สีเขียวของโครงการ จะต้องท้าการล้อมเพื่อ
ย้ายปลูกเป็นพื นที่สีเขียว โดยต้นไม้ที่สามารถล้อมได้ โครงการจะท้าการล้อม
มายังพื นที่สีเขียวของโครงการ โดยพิจารณาจากชนิดไม้หวงห้ามเป็นอันดับแรก 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) กรณีต้นไม้ปัจจุบันในพื นท่ีโครงการ ที่ไม่เหมาะสมต่อการล้อมมายังพื นที่สีเขียว 
เช่น ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีอัตราการรอดต่้า ต้นไม้ที่ท้าการล้อมแล้วอาจจะท้าให้
ต้นไม้ตาย เป็นต้น รวมทั งกรณีที่ต้นไม้ในพื นที่ปัจจุบันที่สามารถล้อมได้มี
จ้านวนมากกว่าจะน้ามาปลูกในพื นท่ีสีเขียวได ้โครงการจะท้าการตัดต้นไมห้รอื
ล้อมต้นไม้ส่วนดังกล่าว มาปลูกในบริเวณพื นท่ีสีเขียวรอบพื นท่ีโครงการ 

- พื นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

หมายเหตุ :   บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร จ้ากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาวา่จา้ง  
และก้ากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัตติามมาตรการที่เกีย่วขอ้งกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน/  
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 

1) หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีการขยาย
โครงการเพิ่มเติมอื่นใด จะต้องไม่กระท้าการใดๆ ทับซ้อนพื นที่สาธารณะ 
ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะหรือทางน ้าสาธารณะที่มีอยู่ในพื นที่โครงการ 

- กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ทางสาธารณะที่อยู่ในพื นที่ของโครงการ โครงการด้าเนินการท้าหนังสือ
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่
ชุมชน ให้รับทราบว่าชุมชนสามารถใช้ทางสาธารณะที่ปรากฏในพื นที่
โครงการได้โดยไม่มีการปิดกั น 

- กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2. พ้ืนที่ปลูกอ้อยและการ  
 ส่งเสริมการปลูกอ้อย 

    

2.1 เกณฑ์การคัดเลือก
พ้ืนที่ปลูกอ้อย 

 

1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากที่ตั งโครงการ  ไม่มีนโยบาย
ส่งเสริมและรับซื ออ้อยที่ปลูกในพื นที่ที่ ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน พื นที่ที่มีพืชพันธุ์
ธรรมชาติอยู่อย่างสมบูรณ์หรือมีสัตว์อาศัยอยู่มาก่อน รวมถึงไม่มีนโยบาย
สนับสนุนให้ไปตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อการปลูกอ้อย หากมีเกษตรกรต้องการ
ปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินก่อนให้
การส่งเสริม 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่งบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ต้องแจ้งพื นที่
การปลูกอ้อยให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
รับทราบก่อน และพื นที่นั นต้องได้รับการตรวจสอบพื นที่จริงจากเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าพื นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนการ
ปลูกอ้อยหรือเป็นพื นท่ีที่มีการปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซื อมาก่อน ไม่ได้
เป็นพื นที่ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 
ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เกษตรกรยังคงพื นที่ป่าเหล่านี ไว้ และพื นที่ส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยต้องแสดงเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทุกแปลง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ต่อ) 

3) ส้ารวจสภาพภูมิประเทศของพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย หากมีความลาดชัน
ทิศทางไหลสู่แหล่งน ้า ให้ท้าแนวคันดินกั นขอบพื นที่เพราะปลูกเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ความถี่ 2 ปีต่อครั ง 
ประกอบด้วย ข้อมูลแปลงส่งเสริมการปลูกอ้อย แปลงปลูกข้าว และแปลง
ปลูกยางพารา เพื่อการส่งเสริมการปลูกอ้อยและด้าเนินกิจการของโครงการ
ไม่ให้กระทบต่อพื นท่ีเหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าว และยางพารา (S1) โดย
ขึ นพิกัดแปลงปลูกอ้อยส่งเสริมในระบบสารสนเทศของโรงงาน เพื่อน้าพิกัด
แปลงปลูกอ้อยส่งเสริมไปเปรียบเทียบกับพิกัดต่างๆ ข้างต้นว่าอยู่ ใกล้หรือ 
ห่างกันเท่าไหร่ เมื่อทราบผลจึงน้าข้อมูลมาก้าหนดเขตพื นที่ส่งเสริมการ 
ปลูกอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดท้ารายงานสรุปพื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยทั ง 17 เขตการส่งเสริม พร้อม
พิกัด GPS เสนอต่อส้านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ส้านักงานปฎิรูปที่ดิน 
จังหวัดหนองคาย และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าทุกปี เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและป้องกันผลกระทบ
ต่อเนื่อง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ท้าการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ โดยไม่สนับสนุนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสิทธิ์
ที่ดินชัดเจน หรือไม่ใช่เจ้าของที่ดินและไม่มีหนังสือรับรองให้ท้ากินจาก
เจ้าของที่ดินในการปลูกอ้อย ตลอดจนพื นที่ปลูกข้าว พื นที่ปลูกพืชสมุนไพร
หรือพืชถิ่น โดยต้องจัดท้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วมโครงการอย่าง
ชัดเจนว่าพื นที่ที่จะส่งเสริมแต่ละแปลงอยู่ในพื นที่เขตส่งเสริมใด สามารถ
ตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-201- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
     พ้ืนที่ปลูกอ้อย (ต่อ) 

7) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ต้อง
มีการเก็บข้อมูลก่อนโดยฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบเข้าตรวจสอบแปลงที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และท้าการส้ารวจแปลงอ้อย
ด้วยระบบ GPS เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง โดย
พื นที่ท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน  
ป่าชุมชน และพื นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มี
หนังสือรับรองให้ท้ากินจากเจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยในแปลงท่ีดินแปลงนั น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2.2 การส่งเสริมการ 
ปลูกอ้อย 

1) ก้าหนดเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื นที่รอบโรงงาน แบ่งเป็น 17 เขต
ส่งเสริม เพื่อให้ครอบคลุมพื นที่การส่งเสริมมากยิ่งขึ น โดยมีการจัดตั ง
ส้านักงานส่งเสริมเพื่ออ้านวยความสะดวก เป็นช่องทางการสื่อสารและให้
ค้าปรึกษาแก่ชาวไร่ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการรักษา
พื นที่ปลูกอ้อยเดิมให้คงอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นพืชอื่น และท้าให้เกษตรกรชาวไร่
อ้อยมีก้าไร คุ้มค่า โดยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ส่งเสริมการท้าการเกษตรแม่นย้าให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย โดยการจัดการ
ในเรื่องของปัจจัยหลักที่มีความส้าคัญต่อกระบวนการผลิตอ้อย การใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องและแม่นย้ามากขึ น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การท้าไร่อ้อยให้เกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มผลผลิตตันอ้อยต่อไร่ให้มากขึ น เช่น วิธีปลูกอ้อยอย่างถูกต้อง 
การใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแทนการใช้สารเคมี การให้น ้าแก่อ้อยที่ประหยัด
และถูกวิธี การตัดอ้อยให้ได้คุณภาพและวิธีขนสง่ที่สะดวกและประหยัด เป็นต้น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) เสนอแนะ/ให้ความรู้เกษตรกรในการจัดรูปแบบแปลงปลูกอ้อยให้มีการวาง
ขนาดร่องปลูกตามที่ก้าหนด หรือเว้นระยะให้รถจักรกลหนักที่จะเข้าไป
ท้างานภายในไร่สามารถผ่านไปได้โดยไม่ท้าความเสียหายให้กับตออ้อยที่
ปลูกไว้ รวมทั งเพื่อให้รถตัดอ้อยสามารถเข้าไปตัดอ้อยสดได้ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การส่งเสริมการ 
     ปลูกอ้อย (ต่อ) 

6) บันทึกข้อมูลรายละเอียดของแปลงปลูกอ้อยที่มีการวางขนาดร่องปลูกที่
สามารถให้รถจักรกลหนักที่จะเข้าไปท้างานภายในไร่/รถตัดอ้อย เพิ่มขึ น 
ทุกปีให้สอดคล้องกับปริมาณการเพิ่มขึ นของรถตัดอ้อยและจัดท้ารายงานทุก
ปีการผลิต 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพและการพัฒนาชาวไร่อ้อย โดยการจัดให้มี
การอบรมและสร้างองค์ความรู้ เพื่อน้าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) สร้างความเข้มแข็งชาวไร่อ้อย โดยจัดกลุ่มเกษตรกรร่วมกัน ถ่ายทอดองค์
ความรู้การผลิตอ้อยและติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มแบบ 
รายแปลง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) จัดให้มีพนักงานส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวไร่อ้อยเข้าใจใน
กระบวน การผลิตอ้อยและน ้าตาลทรายทั งระบบ และเพื่อสร้างแนวความคดิ
การมีส่วนร่วม 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) จัดท้าคู่มือการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
แจกให้เกษตรกรผู้มาขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
รวมทั งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่น้าไปใช้ในแปลงอ้อยต้องปฏิบัติตาม
คู่มืออย่างเคร่งครัด ทั งนี ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์ฯ ให้เป็น
ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแปลงอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าให้กับ 
ผู้ขอรับ/หรือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องมีการอบรมหรือมีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
และเถ้าทุกครั ง ถึงวิธีการจัดเก็บ วิธีการใช้ ปริมาณการใช้ และระยะเวลา 
ในการใช้สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื นที่เกษตรกรรมที่มีการน้ากากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้าของโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณโลหะหนักในดิน ก่อนและหลังการใส่ 
กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าอย่างต่อเนื่องทุกป ี

- พื นท่ีส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การส่งเสริมการ 
     ปลูกอ้อย (ต่อ) 

12) ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณีที่มีการน้ากากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ไปใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการ
หยุดพักการใช้งานเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ นของค่าความ 
เป็นกรด-ด่าง หรือการตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้กากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 13) ท้าการศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าใน
การปรับปรุงบ้ารุงดิน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย และการใช้
กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตอ้อยในแปลงสาธิตการปลูกอ้อยของโรงงาน เพื่อเสนอเป็น
แนวทางการบริหารจัดการกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า
อย่างยั่งยืน 

- แปลงอ้อยสาธิต
โรงงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 14) จัดหาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม โดยจัดท้าแปลงไร่อ้อยสาธิตและจัดหาพันธุ์อ้อย
ให้เกษตรกรคู่สัญญา เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานปฏิเสธการตัดอ้อยสด และ
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

15) ส่งเสริมให้จัดท้าแปลงสาธิตภายในพื นที่โครงการ หรือพื นที่อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งน้าหลักการพักดินและปลูกพืชบ้ารุงดิน 
การควบคุมแนวล้อวิ่งของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถ
พรวน การทิ งใบอ้อยคลุมดิน และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบ
ค่าต่าง ๆ เพื่อก้าหนดการให้น ้าและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่รวมถึงส่งเสริม
ให้เกษตรกรคู่สัญญาด้าเนินการตามโครงการ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

16) สร้างความยั่งยืนในการปลูกอ้อย ก้าหนดให้มีงานปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย
สารปรับปรุงดิน เพื่อปรับค่า pH เพิ่มความสามารถในการใช้สารปรับปรุงดิน 
และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินใหเ้อื ออ้านวยต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 17) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื นที่ 
ปลูกอ้อยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ยอย่างท่ีเหมาะสม ได้ผลผลิตเพิ่มและลดต้นทุน 
การผลิตได้ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การส่งเสริมการ 
     ปลูกอ้อย (ต่อ) 

18) ในการส่งเสริมการปลูกอ้อย ให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก “พื นท่ีที่มีความ 
เหมาะสมน้อยหรือพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว” และ “พื นที่ท่ีมีความ 
เหมาะสมน้อยหรือพื นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกยางพารา” มาพิจารณา
ร่วมกับ “พื นที่ความเหมาะสมสูงและพื นที่มีความเหมาะสมปานกลางที่มี
ศักยภาพปลูกอ้อย” การก้าหนดพื นที่ตั งต้นของพื นที่เป้าหมายเขตส่งเสริม
การปลูกอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

19) พื นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในแต่ละแปลงกรณีที่อยู่ติดกับพื นที่ป่าชุมชน 
ป่าครอบครัว ป่าบุ่งป่าทาม ป่าเศรษฐกิจชุมชน วนอุทยาน ป่าสงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ต้องจัดให้มีแนวกันไฟ (Firebreaks) เพื่อป้องกัน
ไฟลุกลาม ในกรณีเกิดไฟป่าความกว้าง 3 เมตร 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 20) แปลงอ้อยที่อยู่ติดกันหลาย ๆ แปลง ต้องแจ้งชาวไร่ด้าเนินการจัดท้าแนว 
กันไฟเพื่อป้องกันอ้อยไฟไหม้ และจัดระบบคิวให้เอื อต่อการน้าอ้อยที่เป็น
แนวกันไฟเข้าหีบก่อน โดยโครงการประสานงานขอความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถดับเพลิง ในการเตรียมรถดับเพลิง และ
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ออกไปดับเพลิงทันทีเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ส้าหรับ
อ้อยไฟไหม้ต้องลงบันทึกประจ้าวันกับทางเจ้าที่หน้าต้ารวจก่อนการตัดอ้อย
ส่งเข้าโรงงาน เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิว่าไม่ได้เป็นผู้เผาอ้อยก่อนการตัด 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 21) ใช้กลไกของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการส่งเสริมการปลูกอ้อยตามมาตรฐาน
ข้อมูลที่ท้าการส้ารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2.3 ระบบการบริหาร    
     จัดการอ้อย 

1) การน้าระบบการปลูกอ้อยเกษตรขนาดใหญ่ (ระบบ iFarm) ในรูปแบบ
เกษตรแม่นย้า (Precision Farming) เข้ามาใช้ในการส่งเสริม ซึ่งเป็นการน้า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปลูกอ้อยเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบ GPS  
ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกอ้อย ซึ่งช่วยในเรื่องการพัฒนากระบวนการ
ปลูก การบ้ารุง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวอ้อย ด้วยการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตอ้อย
ในแปลงและลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ 

- พื นท่ีส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ระบบการบริหาร    
     จัดการอ้อย (ต่อ) 

2) การน้าระบบ iForm มาใช้ร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่น้ามาพัฒนางานของนักส่งเสริมเพื่อลดขั นตอนการท้างาน เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็วแก่ชาวไร่ โดยการน้าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) การน้าระบบ iMap มาใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย เป็นการน้าเทคโนโลยี
มาใช้เช่นเดียวกับ iFarm แต่น้ามาใช้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย 
ตั งแต่พื นท่ีปลูก การปลูก บ้ารุงรักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการเฝ้าระวัง 
(Monitoring) รวมถึงคาดคะเนได้ว่าไร่อ้อยสามารถตัดได้เมื่อใด ท้าให้บริหาร
จัดการไร่อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น ส่งผลให้ลดการรอคิวอ้อยใน
โรงงานและได้อ้อยท่ีมีคุณภาพที่ดีขึ น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3. คุณภาพอากาศ     
3.1 มาตรการลดการ 

เผาอ้อย 
1) ส่งเสริมและก้าหนดให้เป็นนโยบายหลักของโครงการในการส่งเสริมชาวไร่

อ้อยให้ตัดอ้อยสดคุณภาพเข้าโรงงานโดยให้โรงงานรับอ้อยสดและอ้อยไฟ
ไหม้ให้สอดคล้องกับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย  
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยทบทวนการก้าหนดให้โรงงานรับอ้อย
และอ้อยไฟไหม้ทุกปี 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าบันทึกข้อมูลสถิติการรับซื ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละปีโดยต้องควบคุมอัตรา
การรับซื อในแต่ละปีให้มีแนวโน้มลดลง โดยก้าหนดเป้าหมายให้มีอ้อยไฟไหม้
จัดส่งโรงงานไม่เกินร้อยละ 5 หรือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและต้อง
สรุปรายงานผลปริมาณอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในปริมาณร้อยละในแต่ละวัน
ตลอดฤดูกาลหีบอ้อยทุกปี 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดเง่ือนไขการขอรับการส่งเสริมจากโครงการของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญาต้องตัดอ้อยสดเท่านั น และก้าหนดให้การรับซื ออ้อยต้องรับซื อเฉพาะ
จากอ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของโรงงานเท่านั นและกรณีที่ชาวไร่อ้อย
คู่สัญญาจัดส่งอ้อยไฟไหม้โครงการจะพิจารณาปรับลดการสนับสนุนการ 
ขอส่งเสริมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของการขอส่งเสริมโดยต้องท้า
บันทึกสรุปปริมาณอ้อยสดที่รับซื อจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่ สัญญาทุกปี 
การผลิต 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 มาตรการลดการ 
เผาอ้อย (ต่อ) 

4) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับ
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี ยต่้าให้เกษตรกรที่ต้องการ
ซื อรถตัดอ้อย โดยจะเริ่มด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2566 และด้าเนินการ
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ก้าหนดแผนการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อ้อยสดและลดอ้อยไฟไหม้ โดยก้าหนดให้ 
ในแต่ละปีการผลิตมีการจัดซื อรถตัดอ้อยให้สอดคล้องกับปริมาณอ้อยที่จะ 
เข้าหีบในแต่ละปีการผลิต ดังนี  
5.1)  ปีการผลิต 2566/2567 ก้าหนดให้มีรถตัดอ้อยจ้านวน 2 คัน มีปริมาณ

อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 400 ตัน/วัน  

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5.2)  ปีการผลิต 2568/2569 ก้าหนดให้มีรถตัดอ้อยจ้านวน 35 คัน มีปริมาณ 
อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 7,000 ตัน/วัน  

5.3)  ปีการผลิต 2569/2570 ก้าหนดให้มีรถตัดอ้อยจ้านวน 35 คัน มีปริมาณ
อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 7,000 ตัน/วัน  

5.4)  ปีการผลิต 2570/2571 ก้าหนดให้มีรถตัดอ้อยจ้านวน 35 คัน มีปริมาณ
อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 7,000 ตัน/วัน 

   

 6) สนับสนุนการใช้จอบหมุนสับใบอ้อยและก้าจัดวัชพืชพ่วงรถแทรกเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหาการเผาใบอ้อยและก้าจัดวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกรในการเผา 
ใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน เผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวและเผาใบอ้อยหลัง
การเก็บเกี่ยว 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดการ ส่งเสริมในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ รถตัดอ้อยและ
กับชาวไร่อ้อย/คู่สัญญาเพื่อตัดอ้อยสดส่งให้กับโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานและลดมลพิษที่เกิดขึ นจากการเผาอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การรณรงค์ลดการ 
เผาอ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน โดยแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่รับซื อหรือหักค่าราคา
อ้อย เช่น อ้อยไฟไหม้ อ้อยขึ นรา อ้อยปนเปื้อน ระบุถึงข้อดีของการตัด 
อ้อยสด ข้อเสียของอ้อยไฟไหม้ เป็นต้น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ต้ารวจ ให้ติดประกาศเรื่องการ
วางเพลิงเผาอ้อย และบทลงโทษท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าต้ารวจ
สามารถด้าเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย พร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการลดการเผาอ้อย 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัด 
อ้อยสดคุณภาพเข้าโรงงาน 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่
อ้อยถึงผลดีของการตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีม
นักวิชาการเกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อยสดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่
คงเหลือคาแปลงจะท้าหน้าที่เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษาความชื น ลดทอน
การระเหยของน ้าจากดินในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนท่ีฤดูฝน
จะมา ใบอ้อยสดเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลด
ต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อเสียของการเผาอ้อยว่าเป็นการท้าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ลดทอนความชุ่มชื นในดินและเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล
ทราย ก้าหนดบทลงโทษการตัดอ้อยไฟไหม้ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้
ตันละ 30 บาท หรือตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายว่า
ด้วยการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อย และการ 
รับอ้อยจากชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
หรือตามกฎหมายก้าหนด 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การรณรงค์ลดการ 
เผาอ้อย (ต่อ) 

6) ส่งเสริมรณรงค์ให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสด โดยเพิ่มความพร้อมของชาวไร่ใน
การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น เครื่องสับใบ และกลบเศษซากอ้อย 
เป็นต้น เพื่อคลุกเคล้าใบอ้อยลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการให้
ความสนับสนุนเครื่องจักรกล 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7) ก้าหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลักษณะการมอบรางวัลแก่ 
ผู้ตัดอ้อยสดสะอาด โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุน
กิจกรรม 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อดีในการใช้รถอ้อยสด วิธีการเตรียมพื นที่ 
ปลูกอ้อยให้มีความเหมาะสมที่จะใช้รถตัดอ้อยสดในอนาคต เพื่อเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยสดให้สามารถตัดอ้อยปริมาณต่อวันได้มากขึ น 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) จัดให้มีคณะท้างานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อย
ไฟไหม้โดยอุบัติเหตุ พร้อมก้าหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อย 
ไฟไหม้ที่ทิ งไว้เกิน 72 ช่ัวโมง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้รถตัดอ้อยของโครงการเข้า 
ตัดอ้อย โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดิม หรือแปลงท่ีจะ
ปลูกอ้อยใหม่ ให้เตรียมแปลงอ้อยให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของ
โครงการในการตัดอ้อยสด เช่น ปรับระดับดิน รื อหินและตอไม้ รื อตออ้อย
เพื่อปลูกใหม่ ท้าร่องให้กว้างตามขนาดรถตัดอ้อย หลังจากนั นโครงการ 
จะจัดตารางวันน้ารถตัดอ้อยลงพื นที่แต่ละเขตเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่ 
เข้าร่วม เพื่อให้ได้ปริมาณอ้อยสดเพิ่มขึ น เครื่องจักรท้างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ น หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูตัดอ้อย และเป็น
การรณรงค์ให้ชาวไร่จัดซื อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ นอีกทางหนึ่ง 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ฝุ่นละอองจาก
รถบรรทุกอ้อยและ
พ้ืนที่ลานจอดรถอ้อย 

1) ก้าหนดให้มีการฉีดพรมน ้าในพื นที่ลานจอดรถอ้อย วันละ 3 ครั ง หรือ
ก้าหนดมาตรการลดฝุ่นอ่ืน ๆ เช่น การบดอัดดินหรือราดผิวหรือพื นท่ีเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยอาจด้าเนินการแบบผสมผสานและลดผลกระทบ
ด้านฝุ่นอย่างเหมาะสม 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีพื นท่ีสีเขียวริมรั วบริเวณลานจอดรถอ้อยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
30 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นโดยก้าหนดให้เริ่มด้าเนินการ
ปลูกในช่วงก่อสร้างโครงการ 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) จ้ากัดความเร็วของรถบรรทุกอ้อยไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก้าหนดเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเศษสิ่งสกปรกที่ติดมากับอ้อยทั ง
ช่วงที่ขนส่งอ้อยเข้าสู่โครงการและรถเปล่าที่มีการล้าเลียงอ้อยออกแล้ว โดย
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจในพื นท่ี 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการและ
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้มีมาตรการก้าจัดเศษดินที่ติดล้อรถขนส่งอ้อยทั งช่วงที่ออกจาก 
ไร่อ้อยและช่วงล้าเลียงอ้อยออกจากรถบรรทุกแล้วและออกนอกโครงการ
เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5) รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยให้มีเศษใบอ้อยติดกับล้าอ้อยน้อยที่สุด เพื่อ
ป้องกันการปลิวหรือฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่งมายังโครงการ 

- พื นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลานจอดรถอ้อย หากมีแนวโน้มของการก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองให้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7) ฉีดพรมน ้าและกวาดถนน/ลานจอดรถอ้อยเป็นประจ้าทุกวัน ของทุกเส้นทาง
ที่มีการสัญจรของรถบรรทุก 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) จัดให้มีพื นที่ล้างล้อรถบรรทุกก่อนปล่อยออกจากพื นที่โครงการหลังจาก 
เทอ้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรถบรรทุกอ้อยเข้า-ออก
โครงการ 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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3.4 การจัดการพ้ืนที่ 
ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง 

1) ติดตั งตาข่ายสูงประมาณ 3 เมตร รอบพื นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) เทียบกับความสูงของกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
ในกรณีที่มีการกองสูงสุด ประมาณ 2 เมตร ขนาดของตาข่ายประมาณ  
5 มิลลิเมตร ซึ่งตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 1 เมตร นอกจาก 
ใช้เพื่อดักกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) แล้ว ยังลดแรงลมที่พัดผ่าน
กองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ด้วย ส่วนด้านนอกของแนวตาข่าย
จะท้าการปลูกต้นไม้ปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกชั นหนึ่ง 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื นที่กองกากตะกอนหม้อกรอง ( filter cake) โดย
พิจารณาปลูกไม้โตเร็ว โดยเริ่มด้าเนินการปลูกตั งแต่ในระยะก่อสร้าง และ 
ใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูก เพื่อให้สามารถด้าเนินการ
ป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เช่น ต้นอโศก
อินเดีย ต้นประดู่ ต้นปีบ และต้นพิกุล เป็นต้น 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ออกแบบพื นของลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ให้เป็นเนิน
ตรงกลางและให้มีพื นที่ลาดเททุกทิศทาง เพื่อให้น ้าชะลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) ไหลออกทางด้านข้างลงสู่รางระบายน ้าโดยรอบของ
พื นที่ลานกอง 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ติดตั งถุงลม (Wind Sock) ที่ติดตั งอยู่ที่ลานกากตะกอนหม้อกรอง (filter 
cake) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลมและใช้เป็น
สัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  
 
 
 
 
 
 

   



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-211- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. เสียง     
4.1 การควบคุมเสียง 

จากแหล่งก าเนิด 
1) จัดให้มีมาตรการควบคุมเสียงทางด้านวิศวกรรม โดยการติดวัสดุซับเสียงที่

บริเวณภายนอกเชรดเดอร์ของชุดลูกหีบ เพื่อลดเสียงจากทางผ่าน 
- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
 2) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่ระยะ 1 เมตร 

จากแหล่งก้าเนิดควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเอ ในกรณีที่
ควบคุมไม่ได้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั งแต่ 85  
เดซิเบลเอ จะต้องใส่ที่ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) และครอบหูลดเสียง  
(Ear muffs) 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดังจะต้องมีวิธีการลดระดับเสียงที่แหล่งก้าเนิด 
เช่น การหล่อลื่น การลดความสั่นสะเทือน การปิดครอบ เป็นต้น 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ดูแลตรวจสอบสภาพการใช้งานและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรที่ท้าให้เกิดเสียงดัง 
โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั งศูนย์เพลาเครื่องจักร และ
ตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักร 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดท้ามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์
อักษรในกรณีที่สภาวะการท้างานในสถานประกอบกิจการมีระดับ เสียงที่
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างาน 8 ช่ัวโมง ตั งแต่ 85 เดซิเบลเอ 
ขึ นไป และการประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้
ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ก้าหนดแผนตรวจสอบบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์  โดยการบ้ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่้าเสมอ และ
ด้าเนินการแก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการท้างาน จัดให้มี
ห้องควบคุมและเส้นทางเดินท่ีหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ก้าหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก้าเนิดเสียงหลักอยู่ภายใน
อาคาร หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียง
ตั งแต่แหล่งก้าเนิด รวมทั งใช้วิธีควบคุมเสียงตั งแต่แหล่งก้าเนิดให้เหมาะสม 
เพื่อลดการเกิดเสียงดังและบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่าง
สม่้าเสมอ และป้องกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การควบคุมเสียง 
     จากแหล่งก าเนิด 
     (ต่อ) 

8) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท้าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดด้าเนินการ 
และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และน้าผลการจัดท้า Noise Contour Map มาใช้ใน
การก้าหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) จัดท้าป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ นไป 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) เตรียมเอกสารแนะน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ส้าหรับพนักงานของโครงการ 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
 

11) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั วโรงงานและระดับเสียงรบกวน  
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานก้าหนด และพิสูจน์ได้ว่าเสียง
รบกวนเป็นผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ นจากแหล่งก้าเนิดเสียง 
โดยการติดตั งวัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั งก้าแพงกันเสียงจากแหล่งก้าเนิด 
เสียงดัง เพื่อลดระดับเสียงท่ีทางผ่านของเสียง 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 12) กรณีที่ชุมชนโดยรอบ/บ้านในระยะประชิด/พื นที่อ่อนไหวมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 13) ควบคุมการด้าเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงท่ีบริเวณริมรั ว
ของโครงการและระดับเสียงในพื นที่ท้างานมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย
ก้าหนด หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่ามาตรฐานก้าหนด จะต้อง
ด้าเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4.2 การป้องกันที่ 
     ตัวกลาง 

1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียง
ดัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื นที่ริมรั วท่ีก้าหนด
เป็นพื นที่สีเขียว 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการ
จะต้องพิจารณาและด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- พื นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การป้องกันที่ 
     พนักงาน   
 

1) ก้าหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและท้าสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
ก้าหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณ
นั น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มี
เสียงดังตั งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ นไป ต้องจัดหาปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) และ
ครอบหูลดเสียง (Ear muffs) ให้พนักงาน 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) และครอบหูลดเสียง  
(Ear muffs) ก่อนเข้าพื นท่ีการผลิตที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) 
และครอบหูลดเสียง (Ear muffs) ส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้า
ไปในพื นท่ีที่มีระดับเสียงดังตั งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
ส้ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) เตรียมเอกสารแนะน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อน
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ส้าหรับพนักงานของโครงการ 

- พื นที่การผลิต - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5. คุณภาพน้ า 
5.1 การรวบรวมน้ าเสีย 

1) ก้าหนดให้ระบบระบายน ้าเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน ้าฝนโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน ้าเสียลงรางระบายน ้าฝน 

- พื นที่โรงงาน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดให้มีการปักป้ายช่ือด้วยข้อความภาษาไทยของบ่อเก็บน ้าดิบและบ่อ
ในพื นที่ระบบบ้าบัดน ้าเสียทุกบ่อ โดยข้อความที่ปักป้ายต้องมีขนาดที่ชัดเจน
และปัก/ติดตั งในพื นที่ท่ีมองเห็นได้ชัด 

- บ่อเก็บน ้าดิบ/ 
  บ่อน ้าเสีย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5.2 การจัดการน้ าเสีย
จากส านกังานและ
โรงอาหาร 

1) รวบรวมน ้าเสียและติดตั งถังบ้าบัดน ้าเสียแบบส้าเร็ จรูป (Septic tank) 
ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 12 ชุด ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จ้านวน 4 ชุด และขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน จ้านวน 8 ชุด เพื่อบ้าบัด 
น ้าเสียจากอาคารส้านักงาน/โรงอาหาร/ห้องชาวไร่อ้อย ก้าหนดให้
คุณลักษณะค่า BOD น ้าเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD น ้าออกจาก
ระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ทั งนี  ก้าหนดให้น ้าที่ออกจากระบบบ้าบัด 
น ้าเสียส้าเร็จรูปต้องสูบไปบ้าบัดต่อยังบ่อปรับสภาพน ้าเสีย (Equalization 
pond) ขนาด 2,137.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมเข้าสู่ ระบบบ้าบัด 
น ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ของโรงงาน ผลิตน ้าตาล 

- อาคารส้านักงาน/ 
โรงอาหาร/ 
ห้องชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 การจัดการน้ าเสีย
จากส านกังานและ
โรงอาหาร (ต่อ) 

2) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ส้าเร็จรูปของโครงการอย่างสม่้าเสมอ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) จัดให้มีการดูแลท้าความสะอาดถังบ้าบัดน ้าเสียส้าเร็จรูปโดยการสูบกาก
ตะกอนออกไปก้าจัดอย่างสม่้าเสมอ 

- ถังบ้าบัดน ้าเสีย
ส้าเรจ็รูป 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5.3 การจัดการน้ าเสีย
จากกระบวนการ
ผลิตและระบบเสริม
การผลิต 

1) จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง และแบบชีวภาพวางการท้างาน
ต่อกันเป็นแบบอนุกรม มีความสามารถในการรองรับน ้าเสีย ประมาณ 
1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อจัดการน ้าเสียที่มีความสกปรกสูงจะท้าการ
ดาดพื นบ่อด้วยดินเหนียวบดอัดแน่น และมีการปูพื นด้วยแผ่นพลาสติกความ
หนาแน่นสูง (HDPE) ความหนา 1.5 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึม
และปนเปื้อนลงสู่แหล่งน ้าใต้ดิน และควบคุมค่าบีโอดีในน ้าเสียบ่อสุดท้าย 
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามข้อมูลการออกแบบและรวบรวมน ้าทิ งที่ผ่าน
การบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ใหม่ในพื นท่ีโครงการ 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ความสกปรกสูง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) รวบรวมน ้าระบายทิ งจากระบบหล่อเย็น (Bleed off) เครื่องจักรในกระบวน 
การผลิตน ้าตาล ทยอยเข้าสู่ปรับความเป็นกรดด่าง 2 (pH Tank No.2) และ
ส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้า 2 (Inspection pit No.2) ติดตั งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งอัตโนมัติ (pH, TDS, และอุณหภูมิ) กรณีน ้าทิ งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อเก็บน ้าทิ ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 
3,042 ลูกบาศก์เมตร หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมเข้าบ่อพักน ้าทิ ง
ฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) ขนาด 922 ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่ง
เข้าบ่อเก็บน ้าทิ งหลังบ้าบัด (Holding pond) ต่อไป 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ความสกปรกต่้า   

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) รวบรวมน ้าเสียจากการล้างพื น/เครื่องจักร และน ้าเสียจากการล้างหม้อต้ม
หม้อเคี่ยว เข้าสู่บ่อเก็บน ้าล้างเครื่องจักร หม้อต้ม และอุปกรณ์ ขนาด 6,160 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนทยอยส่งเข้าบ่อปรับความเป็นกรดด่าง 1 (pH Tank 
No.1) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ก่อนท่ีจะ
ส่งเข้าบ่อปรับสภาพน ้าเสีย (Equalization Pond) ขนาด 2,137 ลูกบาศก์
เมตร เพือ่รวบรวมเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสยีความสกปรกสูง (High BOD) ของ
โรงงานผลิตน ้าตาล 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ความสกปรกสูง  

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.3 การจัดการน้ าเสีย
จากกระบวนการ
ผลิตและระบบเสริม 
การผลิต (ต่อ) 

4) รวบรวมน ้าฝนปนเปื้อนชะลานกองกากตะกอนหม้อกรองเข้าสู่บ่อตกตะกอน
น ้าฝนปนเปื้อน ขนาด 1,480 ลูกบาศก์เมตร ก่อนทยอยส่งเข้าบ่อปรับความ
เป็นกรดด่าง 1 (pH Tank No.1) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับสภาพ
ความเป็นกรด-ด่าง และส่งเข้าสู่บ่อปรับสภาพน ้าเสีย (Equalization Pond) 
ขนาด 2,137 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงงานผลิต
น ้าตาล 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ความสกปรกสูง   

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) น ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งที่ 1 
(Inspection pond No. 1) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน ้าทิ งอัตโนมัติ (pH, TDS, BOD/COD) กรณีน ้าทิ งภายหลังการ
บ้าบัดผ่านมาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อเก็บน ้าทิ งหลังบ้าบัด (Holding Pond) 
แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกสูบเข้าบ่อพักน ้าทิ งฉุกเฉิน (Emergency Pond) 
เพื่อกลับไปบ้าบัดใหม่อีกครั ง 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ความสกปรกสูง  

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) น ้าเสียความสกปรกต่้า (Low BOD) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งที่ 2 
(Inspection pond No. 2) ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน ้าทิ งอัตโนมัติ (pH, TDS, และอุณหภูมิ) กรณีน ้าทิ งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อเก็บน ้าทิ ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 922 
ลูกบาศก์เมตร หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมเข้าบ่อพักน ้าทิ ง 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ความสกปรกต่้า 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีบ่อเก็บน ้าทิ งหลังบ้าบัด (Holding pond) ออกแบบให้มี ขนาด 
50,072 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 บ่อ (บ่อที่ 1 ขนาด 19,110 ลูกบาศก์เมตร 
และบ่อที่ 2 ขนาด 30,962 ลูกบาศก์เมตร) ท้าหน้าที่พักน ้าทิ งที่ผ่านการ
บ้าบัดจนได้มาตรฐานแล้วก่อนน้าไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมลานกอง
เชื อเพลิง ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง รดแปลงอ้อยสาธิต และ 
รดพื นที่สีเขียวของโรงงานผลิตน ้าตาล 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.4 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

1) ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ 
ที่ ใต้ พื นระบบบ้ าบั ดน ้ าเสี ยด้ วยแผ่ นวั สดุ สั งเคราะห์  High density 
polyethylene: HDPE ความหนาของแผ่นวัสดุสั งเคราะห์  HDPE ที่ ใช้ 
lining ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ 
น ้าเสียในระบบบ้าบัดน ้าเสียปนเปื้อนกับน ้าใต้ดินและป้องกันการซึมของน ้า
จากภายนอกเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษทางน ้าหรือบริษัทที่ปรึกษาให้สอดคล้อง
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน ก้าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก้าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ้า และหลักเกณฑ์การขึ นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล ส้าหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดท้าแผนบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
และตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสียทุกระบบเป็นประจ้าทุกสัปดาห์ เพื่อให้
ระบบท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ไม่สามารถท้างานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ด้าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ 
และด้าเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียและป้องกันมิให้มีการ
รั่วไหลของน ้าเสียหรือน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะโดยเด็ดขาด หากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นและมีการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ โครงการ
ต้องชดเชยค่าเสียหายและฟื้นฟูแหล่งน ้าสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ควบคุมคุณภาพน ้าจากการบ้าบัดน ้าเสียในบ่อสุดท้ายให้ได้ตามค่ามาตรฐาน
น ้าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีที่ต้องน้าน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
มารดพื นที่สีเขียวของบริษัทฯ ต้องบ้าบัดให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน ้าตาม
มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งในทางน ้าชลประทาน ตาม ค้าสั่งกรมชลประทานที่ 
18/2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายน ้าที่มีคุณภาพต่้าลงทางน ้า
ชลประทานและทางน ้าที่ต่อเช่ือมกับทางน ้าชลประทานในเขตพื นท่ีโครงการ
ชลประทานหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5.4 การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

6) ตรววจสอบและจัดท้าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
พ.ศ. 2555 เป็นประจ้า 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) น้าน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น ฉีดพรมลาน
กองกากตะกอนหม้อกรอง รดพื นที่แปลงอ้อยของบริษัทฯ และรดน ้าพื นที่สีเขียว
ของบริษัทฯ โดยจะไม่ระบายน ้าทิ งออกนอกโครงการ/แหล่งน ้าสาธารณะ 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) จดบันทึกปริมาณน ้าทิ งที่เกิดขึ นและปริมาณน ้าทิ งที่น้าไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั ง
สรุปและรายงานผลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อบ้าบัด หากพบตะกอนมีความสูง
เกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ ต้องลอกตะกอนออกเพื่อป้องกัน
ประสิทธิภาพของบ่อบ้าบัดน ้าเสียลดลง โดยแต่ละบ่อมีขนาดดังนี  
1. บ่อปรับสภาพน ้าเสีย (Equalization pond) ขนาด 2,137     ลบ.ม. 
2. บ่อเก็บน ้าล้างเครื่องจักร หม้อต้ม และอุปกรณ์    ขนาด 6,160     ลบ.ม. 
3. บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง 1 (Inspection pit No.1) ขนาด 30         ลบ.ม. 
4. บ่อสัมผสัคลอรีน (Chlorine contact tank) ขนาด 36         ลบ.ม. 
5. บ่อพักน ้าทิ งหลังการบ้าบัด (Effluent pond) ขนาด 2,148     ลบ.ม. 
6. บ่อเก็บน ้าทิ งหลังบ้าบัด 1 (Holding pond No.1)  ขนาด 19,110   ลบ.ม. 
7. บ่อเก็บน ้าทิ งหลังบ้าบัด 2 (Holding pond No.2) ขนาด 30,962    ลบ.ม. 
8. บ่อพักน ้าทิ งฉุกเฉิน (Emergency pond) ขนาด 2,665     ลบ.ม.  

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
รั่วไหลของน ้าเสียหรือน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั งนี  หากเกิด
กรณีการรั่วไหลของน ้าเสยีหรือน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ และมีผลการพิสูจน์
ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการด้าเนินการพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการหรือไม่นั น 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะร่วมพิจารณาติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ นจากการด้าเนินการ) โครงการ
ยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟูแหล่งน ้าสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5.4 การควบคุมและ

ตรวจสอบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย (ต่อ) 

11) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บ้าบัดน ้าทิ งเป็นประจ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง - ระบบบ้าบัดน ้าเสีย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากดั 

12) ติดตั งบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณโดยรอบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย
จ้านวน 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบ้าบัดน ้าเสียเป็นประจ้า 

- บ่อสังเกตการณ์ 
(monitoring well) 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5.5 การป้องกันกลิ่น 1) วางแผนการล้างและท้าความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวน 
การผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการส่งน ้าเสียที่มีค่าความสกปรกสูงไปบ้าบัด
ยังระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิด Shock load ของระบบ 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดแผนการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ทุก 30 วัน โดยน ้าเสียที่เกิดขึ นจากการ
ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อรับน ้าเสียจากการล้างหม้อต้ม/
หม้อเคี่ยว (Used Caustic Storage Pond ) ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อรองรับน ้าเสียที่เกิดขึ นจากการล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว ก่อนจะทยอยสูบไป
ยังบ่อปรับค่าพีเอช (Neutralization Pond) เฉลี่ยวันละ 167 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เพื่อป้องกันการเกิด Shock Load 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) การออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย ออกแบบอัตราภาวะบีโอดีให้เหมาะสม  
ซึ่งการออกแบบได้ก้าหนดที่ < 0.3 กก./ลบ.ม.-วัน ในขณะที่เกณฑ์การออกแบบ
ที่เหมาะสม คือ 0.1-0.4 กก./ลบ.ม.-วัน 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ก้าหนดจุดติดตั งถุงลมบอกทิศทาง (Wind Sock) เพื่อตรวจสอบทิศทางลมที่
พัดผ่านพื นที่จากการติดตั งถุงลมบอกทิศทาง (Wind Sock) ที่ติดตั งอยู่ที่
อาคารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลม ซึ่งพื นที่ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออก โครงการจึงเพิ่มแนวพื นท่ีสี
เขียวเพื่อป้องกันปัญหากลิ่น 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลติ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5.6 การจัดการน้ าทิ้ง -   ก้าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน ้าทิ งของโครงการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายก้าหนด และก้าหนดให้มีการควบคุมค่าของแข็งละลายน ้าทั งหมด 
(TDS) ของน ้าทิ งให้มีค่าไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสม
ส้าหรับหมุนเวียนน ้าทิ งไปใช้รดน ้าในพื นท่ีสีเขียวของโครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
6. การใช้น้ า 1) รวบรวมน ้าฝนที่ไม่ปนเปื้อนลงสู่รางระบายน ้าฝนและสู่บ่อหน่วงน ้าฝนของ

โครงการ 
- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
 2) มีนโยบายหมุนเวียนน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้รดน ้าต้นไม้ในพื นท่ีสีเขียว

ของโครงการ โดยก้าหนดให้น ้าทิ งที่หมุนเวียนกลับมาใช้ต้องมีค่าของแข็ง
ละลายน ้า (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ตรวจสอบสภาพท่อน ้าและซ่อมแซมท่อน ้าท่ีรั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน ้า - พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7. การคมนาคม     
7.1 มาตรการทั่วไป 1) ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอ

ก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ โดยการออกแบบให้
เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั งการติดตั งสัญญาณไฟ
จราจรทางข้ามบริเวณด้านหน้าโครงการและทางสาธารณะที่ผ่านพื นที่โครงการ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ควบคุมความเร็วรถเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายก้าหนด 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับข้อก้าหนดมาตรการ
การขนส่งอ้อยบนทางหลวงและน ้าหนักของรถบรรทุกจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนดขนาดของรถบรรทุก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2524 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ควบคุมจ้ากัดเวลาการเดินรถบรรทุก เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00-
18.00 น. (โดยเฉพาะเส้นทางแผ่นดินหมายเลข 212 และเส้นทางหลวงชนบท
หมายเลข นค. 3043) เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ นต่อชุมชนท่ีอยู่ใกล้กับถนนในเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 
ภายในพื นที่โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.2 การอบรมให้ 
     ความรู้ 

1) จัดให้มีการอบรม/แนะน้าให้พนักงานขับรถ/เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปฏิบัติตาม
กฎจราจรและข้อก้าหนดอื่น ๆ ที่โครงการก้าหนดขึ นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
รถบรรทุกท่อแต่ง ท่อเสียงดังเกินกฎหมายก้าหนด ต้องท้าการปรับปรุงแก้ไข
และก้าหนดให้ก่อนฤดูหีบอ้อยจะต้องมีการจัดประชุมผู้ขับข่ีรถบรรทุกอ้อยเพื่อ
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับขี่บน
ท้องถนน การจ้ากัดความเร็วของการขนส่ง โดยเชิญต้ารวจจราจรในพื นที่เป็น
วิทยากรร่วมในการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการอบรมหรือแนะน้าพนักงานในโครงการ โดยเชิญต้ารวจจราจรใน
พื นที่เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย การรักษา 
กฎจราจรและควบคุมความเร็วของการขับขี่โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนกะ 
การเข้าท้างานและหลังเลิกงาน 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดท้าข้อตกลงและฝึกอบรมท้าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจราจรของ
รถบรรทุกอ้อยและรถบรรทุกอ่ืนๆ ร่วมกับเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา หน่วยงาน
อื่นที่เป็นคู่สัญญาในการบรรทุกสินค้าและสิ่งของ พนักงานในแผนกท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่รับผิดชอบด้านการจราจร เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการขับขี่ การเว้นระยะ
ต่อคัน ตั งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้มีช่องจราจร ช่องว่าง และระยะ
เพยีงพอท่ีรถร่วมเส้นทางสามารถแซงได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.3 การวางแผน 
การขนส่งอ้อย 

1) ใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย โดยให้เกษตรกรคู่สัญญาท้าสัญญาซื อขายอ้อยไว้กับ
โครงการ เพื่อโครงการสามารถจัดสรรคิวล้าดับการส่งอ้อยเข้าสู่โครงการ โดย
ใช้ระบบโควตาการส่งอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) จัดเตรียมพื นที่ประมาณ 34.38 ไร่ แบ่งเป็นพื นที่ 2 ลานจอด เพื่อรองรับ
รถบรรทุกอ้อยที่รอการขนถ่ายอ้อยขึ นสู่แท่นเทอ้อย โดยสามารถรองรับ
รถบรรทุกอ้อยได้อย่างเพียงพอ และก้าหนดให้รถอ้อยท่ีเข้ามาในพื นท่ีลานจอด
รถอ้อยต้องจอดตามคิวท่ีก้าหนดในแต่ลานจอด 

- ภายในพื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากดั 

 3) จัดเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทใน
พื นที่โครงการ และด้านหน้าโครงการตลอดเวลา และควบคุมไม่ให้เกิดการ
ชะลอตัวบริเวณหน้าโครงการจนเกิดผลกระทบโดยผู้ใช้รถ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.3 การวางแผน 

การขนส่งอ้อย 
(ต่อ) 

4) ก้าหนดให้โรงงานจัดสถานที่ของตนให้เพียงพอส้าหรับรถบรรทุกอ้อยจอดรอ
ส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการจอดรถบรรทุกบนถนนด้านหน้า
โรงงาน ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องจอดรถบนถนนทางหลวงหน้าโรงงานไม่ว่า
กรณีใด ๆ ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ควบคุมให้มีปริมาณรถสะสมอยู่ในลานจอดรถบรรทุกอ้อยไม่เกินร้อยละ 80 
ของความจุลานจอดรถบรรทุกอ้อย โดยจะประสานงานไปยังชาวไร่เพื่อจอด 
รอรถในไร่อ้อยจนกว่าจะมีการระบายรถอ้อยออกจากโครงการแล้วเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของความจุลานจอดรถ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจอดรถรอหน้า
โรงงานหรือในระหว่างที่เครื่องจักรขัดข้อง/เสียรอการซ่อมบ้ารุง 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ให้โครงการประสานงานกับเกษตรกร กลุ่มโควตาส่งอ้อยหยุดการส่งอ้อย
ช่ัวคราวหากพบว่ามีรถติดสะสมจ้านวนมากบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
212 2267 2092 2096 2329 และ นค.3043 ตามล้าดับ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ และให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจในพื นที่ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของสภาพถนนก่อนเริ่มต้นขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร/่ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-
18.00 น.) หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ท่ีมีการจราจรติดขัด รวมถึงเทศกาล ก้าหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานควบคุมการเข้า-ออกของรถอ้อยให้
เป็นระเบียบ และประสานความร่วมมือกับเกษตรกร กลุ่มโควตา ในการชะลอ
การส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน โดยการจอดรอในไร่อ้อยและหลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อย
ในช่วงเร่งด่วน ผ่านโรงเรียน สถานที่ราชการ จนกว่าจะได้รับการประสานงาน
จากโรงงานให้น้ารถอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) ให้แสดงป้ายสัญลักษณ์ที่ เด่นชัดทั งกลางวันและกลางคืน เพื่อแสดงให้ผู้ใช้
ยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร และในช่วง
ระยะ 1 กิโลเมตร ดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์บอกระยะทาง 500 เมตร และ 
250 เมตร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

9) ก้าหนดให้จัดท้าแผนการขนย้ายอ้อยแบบระบบคิวล็อคเข้าสู่โรงงานว่าเป็นของ
โควตาใด 

- ฝ่ายไร/่ฝ่ายวัตถุดบิ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.3 การวางแผน 

การขนส่งอ้อย 
(ต่อ) 

10) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท้าเครื่องหมายจราจร 
และตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั งติดตั งสัญญาณจราจรตาม 
ทางแยกที่ส้าคัญต่าง ๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข 212 และ 
ทางหลวงชนบทหมายเลข นค. 3043 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.4 ข้อปฏิบัติส าหรับ
รถบรรทุกอ้อย 

1) การบรรทุกอ้อย ทั งอ้อยท่อนและอ้อยล้า ให้มีความสูงจากพื นถนนไม่เกิน 
3.80 เมตร มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้านหลัง ไม่เกิน 2.30 เมตร ท้าย 
ไม่บาน ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างไม่ยื่นพ้นจากตัวถังรถ และมีสายรัด 
ไม่น้อยกว่า 2 เส้น ผูกมัดให้แน่น ความยาวด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถหรือ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) รถใช้งานเกษตรกรรม บรรทุกสูงไม่เกินขอบกระบะ และกระบะต้องไม่สูงกว่า 
2.5 เมตร จากพื นถนนยื่นท้ายไม่เกิน 1.0 เมตร มีสายรัด 2 เส้นติดธงแดง 
และไวนิลสะท้อนแสง มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” ติดตั งด้านท้ายสุด 
ของอ้อย กลางคืนติดสัญญาณไฟสีแดง ข้างท้ายสุดของอ้อย 2 ดวง และต้อง
จดทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั งท้าประกันภัยประเภทประกัน
อุบัติเหต ุ

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ส้าหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อน จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น เช่น ผ้าหรือ 
ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่ดีกว่าคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น ป้องกัน
ไม่ให้ท่อนอ้อยตกหล่น หรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่งบรรทุกอ้อย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ติดธงแดงขนาดใหญ่และแผ่นป้ายสะท้อนแสง มีข้อความ 
สีแดง “รถช้าบรรทุกอ้อย” และ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย” ไว้บริเวณท้ายสุดของ
อ้อยเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืน และให้ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณ
ท้ายสุดของรถอ้อยที่ยื่นออกมานอกตัวรถอย่างน้อย 2 ดวงบริเวณด้านข้างรถ
อย่างน้อยข้างละ 1 ดวง และกรณีรถพ่วงให้ติดสัญญาณไฟทั งรถคันหน้าและ
รถที่พ่วงท้ายในเวลากลางคืน 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทกุ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7.4 ข้อปฏิบัติส าหรับ

รถบรรทุกอ้อย 
(ต่อ) 

5) ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย มีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง 
ทางขึ นเนิน และในเขตชุมชนเป็นกรณีพิเศษ ทั งนี ในช่องทางที่มีการจราจร 
ตั งแต่ 2 ช่องทางขึ นไป ให้วิ่งทางซ้ายสุด และห้ามขับแซงในที่ชุมชนหรือในที่
คับขัน การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้าน และในเขตเมือง ต้องมีความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และเมื่อไม่ได้บรรทุกอ้อยให้ใช้ความเร็วตามที่
กฎหมายก้าหนด อีกทั งให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่สมาคมชาวไร่อ้อย
ในพื นที่ และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่น ท่ีจัดท้าป้ายเตือนไว้ตามจุดอันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย ทิ งระยะห่างของรถแต่ละคันอย่างน้อย 100 เมตร  
ในการวิ่งบนถนนในเขตชุมชน และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษบนเส้นทาง
ที่มีการจราจรติดขัด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.5  การควบคุม 
การขนส่งอ้อย 

1) ให้โรงงานควบคุมการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) เป็นไปตามบันทึกความตกลงของ
คณะอนุกรรมการศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนของประชาชน และเพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันมีสาเหตุมาจากรถขนส่งอ้อย หรือ
ข้อก้าหนดอื่นๆ ที่จังหวัดหนองคายบังคับใช้ 

- พื นที่ลานจอดรถอ้อย
ภายในพื นที่โครงการ/
สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายส่งเสรมิวัตถุดิบ/ 

 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.6 การจัดการอ้อย 
 ตกหล่น 

1) ให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อย มีความระมัดระวังและป้องกันมิให้
อ้อยตกหล่นลงบนพื นที่ถนน ถ้ามีอ้อยตกหล่นให้รีบขนย้ายออกโดยเร็ว โดยให้
มีรถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและท้าสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้
ชัดเจน และต้องแจ้งให้หัวหน้าโควต้าหรือสมาคมชาวไร่อ้อยทราบเพื่อท้าการ
ขนย้ายออกโดยเร็ว 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถสา้หรับออกตรวจเส้นทางที่รถบรรทุกอ้อยผ่านอย่างน้อย
วันละ 2 ครั ง หรือตามความเหมาะสม เมื่อพบอ้อยร่วงหล่นให้รีบด้าเนินการ
จัดเก็บทันที โดยรถออกตรวจดังกล่าว ให้มีป้ายด้านข้างรถระบุชัดเจนว่าเป็น
รถบริการเก็บอ้อยร่วงหล่น พร้อมทั งจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนน
ข้อความ “กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่นให้ติดต่อสมาคมชาวไร่อ้อย พร้อมทั งแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้” และให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุก
ช่องทางตลอดช่วงฤดูกาลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.6 การจัดการอ้อย 
 ตกหล่น (ต่อ) 

3) จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดและรถเก็บขนอ้อยที่ตกหล่นบนท้องถนนเพื่อ
ป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการถนนสาธารณะรายอื่นและป้องกัน
ความสกปรกบนท้องถนน โดยออกไปปฏิบัติงานประจ้าทุกวัน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหีบอ้อย และกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทันที 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีพนักงานชุดเฉพาะเพื่อคอยดูแลอ้านวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
หรือมีอ้อยตกหล่นตามเส้นทาง ให้รีบเอาออกจากเส้นทางการจราจรใน
บริเวณโครงการ และตามเส้นทางการบรรทุกอ้อยในรัศมี 20 กิโลเมตร 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ในช่วงการหีบอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายส่งเสรมิวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.7 การจัดการกรณี 
     เคร่ืองจักรขัดข้อง/ 
     เหตุฉุกเฉิน 

1) กรณีเกิดเหตุเครื่องจักรช้ารุดและต้องด้าเนินการหยุดการผลิต ให้ฝ่าย
จัดหาวัตถุดิบของโรงงานแจ้งไปยังเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อทราบ และชะลอ
การน้าอ้อยส่งเข้าโรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยล้นลาน
จอดรถบรรทุกอ้อยของโรงงาน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายส่งเสรมิวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ให้ฝึกซ้อมการกู้ภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากรถบรรทุกอ้อยบน 
ทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่ต้ารวจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
และพยาบาลวิชาชีพประจ้าโรงงานเป็นประจ้าทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อม
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื นท่ี
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.8 การป้องกันอุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย 

1) สนับสนุนงบประมาณในการติดตั งป้ายเตือน/ป้ายบังคับ ด้านการจราจร 
บริเวณทางร่วม ทางแยก ชุมชนและโรงเรียน สถานที่ราชการ ที่รถอ้อย
สัญจรผ่าน โดยขนาดและประเภทของป้ายเตือน/ป้ายบังคับให้เป็นตาม
มาตรฐานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- เส้นทางการขนส่ง
ด้านหน้าโครงการ/ชุมชน
ในรัศมี 1 กิโลเมตร 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) หากมีเหตุจ้าเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนน หรือไหล่ทาง ระหว่างการขนส่ง 
เช่น รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน และ
จะต้องมีเครื่องหมายแสดงเมื่อจ้าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง 
เพื่อเป็นสัญญาณว่ารถหยุดจอด ให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจน ทั งกลางวัน
และกลางคืน กรณีกลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้
ชัดเจนตลอดเวลา จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป โดยจัดให้มีกรวย
ประจ้ารถบรรทุกอ้อย อีกทั งห้ามใช้พื นที่ถนนเป็นพื นท่ีบรรทุกอ้อยเพื่อมิให้
เป็นการกีดขวางการจราจรและอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจร 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.8 การป้องกันอุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย 
(ต่อ) 

3) กรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ สมาคมชาวไร่อ้อย
ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประสานอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เสียหาย 
สมาคมชาวไร่อ้อยจะปฏิเสธความผิดไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่า 
เสียหายและการรับผิดทางคดี เป็นเรื่องของผู้กระท้าความผิด และให้
เจ้าหน้าท่ีด้าเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

- เส้นทางการขนส่ง
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดท้าป้ายบอกช่องทางในการติดต่อกับทางโรงงานในกรณีฉุกเฉินในบริเวณ
พื นที่ใกล้เคียงโรงงานและกระจายครอบคลุมพื นที่ไร่อ้อยส่งเสริมของทาง
โรงงาน 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6) กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีมีอ้อยร่วงหล่นปิดเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออก
ของโรงงาน รวมถึงบริเวณปากทางที่เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยแจ้งสายงานจักรกลยานยนต์ของโรงงาน เพื่อขอ
เครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางทันที 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7.9 การขนส่งกากน้ าตาล/ 
สารเคมี/กากของเสีย/
กากตะกอนหม้อกรอง/ 
สารปรับปรุงดิน 
 

1) ก้าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาการขนส่ง/ซื อขาย ให้บริษัทที่ เข้ามารับ
กากน ้าตาลจากโครงการ ต้องท้าการตรวจสภาพรถขนส่งก่อนออกเดินทาง
เพื่อให้มั่นใจว่ารถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัยโดยก้าหนดให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ/พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องท้าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั ง เพื่อสร้างให้เกิดความ
มั่นใจว่าการตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้น้าไปปฏิบัติ 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) ก้าหนดเง่ือนไข/ข้อปฏิบัติส้าหรับบริษัทผู้ขนส่ง โดยพนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั นที่ยังมี
ผลบังคับใช้อยู่ และต้องด้าเนินการตามข้อก้าหนดของโครงการ 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) ก้าหนดให้รถบรรทุกกากน ้าตาลต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS Tracking) ซึ่งติดตั งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ใบอนุญาตขับ
รถชนิดแถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อ
ตรวจสอบการขนส่ง 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.9 การขนส่งกากน้ าตาล/ 
สารเคมี/กากของเสีย/
กากตะกอนหม้อกรอง/ 
สารปรับปรุงดิน (ต่อ) 

4) ก้าหนดให้รถบรรทุกขนส่งสารเคมี/กากน ้าตาล/ของเสีย ต้องติดป้าย
หมายเลขโทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถใน
บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ
ขับข่ีรถไม่ปลอดภัย 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5) รถบรรทุกกากน ้าตาลหรือสารเคมีที่เป็นของเหลวทุกคันต้องก้าหนดเป็น
เง่ือนไขของสัญญาจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันการหกรั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือ
จากโครงการสู่ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเง่ือนไขที่ก้าหนดให้ระงับการขนส่ง
กากน ้าตาลหรือสารเคมี จนกว่าจะได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสร็จสิ นแล้ว 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากดั 

6) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการปฐมพยาบาล 
หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดท้า
ขึ นข้อมูลเหล่านี ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7) กรณี การขนส่ งจากโครงการก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อบุ คคลอื่ นแล ะ
สภาพแวดล้อมโครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ น 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

8) รถบรรทุกท่ีมารับกากตะกอนหม้อกรองต้องมีวัสดุรองพื นที่บรรทุก มีกรุแผง
ข้างและฝาท้ายรถบรรทุกและปิดคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายและตกหล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าช่ังน ้าหนักรถ
เปล่าที่ห้องช่ังแล้วน้ารถเข้ามารับกากตะกอนหม้อกรอง ณ จุดที่โครงการ
ก้าหนด ตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรทุกโดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของ
กากตะกอนหม้อกรองออกจากรถ จากนั นช่ังน ้าหนักรถอีกครั งและบันทึก
ปริมาณกากตะกอนหม้อกรองที่ขนออกไป 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-227- 

 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ระบบระบายน้ า 1) จัดสร้างระบบรวบรวมน ้าภายในพื นที่โครงการแยกระหว่างน ้าฝนและน ้าเสีย 
ก่อนและรวบรวมน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงงาน 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ก้าหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน ้ารวม และบ่อน ้าของโรงงาน
ในกรณีตื นเขิน 

- รางระบายน ้าฝน - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้ากับดูแลมิให้มีการทิ งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน ้า
ภายในพื นที่โครงการ รวมทั งก้าหนดแผนการท้าความสะอาด และเก็บกวาด
ท่อระบายน ้าโครงการเป็นประจ้า 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

9. การจัดการกากของเสีย     
9.1 มาตรการทั่วไป 1) พิจารณาก้าหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งก้าเนิดต่าง ๆ ภายใน

โครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มากที่สุด 
-  พื นท่ีโครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
 2) จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรของ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกวัสดุที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มี
มูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจ้าหน่ายให้ผู้รับซื อที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ โดยน้าหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้มีพื นที่จัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายในอาคารแยก
จากกันให้ชัดเจน โดยโครงการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรมประจ้าโรงงานและคอยตรวจสอบสภาพพื นที่จัดเก็บของเสียทุก  
6 เดือน 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม่ใช้แล้วที่มี
มาตรฐานในการด้าเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั น 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ก้าหนดให้โครงการท้าการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตน้า 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสาร
การแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3)) 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับก้าจัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับก้าจัดมี
มาตรฐานในการด้าเนินการได้อย่างแท้จริง 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 ขยะจากส านักงาน 1) จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อย
สลายได้ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งจะน้าไป
วางตามจุดต่างๆ ภายในพื นท่ีโครงการอย่างเพียงพอให้มีการเก็บรวบรวมทุกวัน 
ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซื อน้ากลับไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก รวบรวมเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียแยก
ประเภทขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้  (ขยะเปียก) และขยะมูลฝอยทั่วไป 
(ขยะแห้ง) รวมถึงประสานงานกับเทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่ให้เข้ามาเก็บขน
ขยะมูลฝอยทุกวัน หรือตามระยะการเก็บขนที่ เทศบาลเมืองศรีเชียงใหม่
ก้าหนดไว้     

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีสามารถรีไซเคิลได้ภายในโครงการ
ควรน้ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื นที่จัดเก็บ
ขยะ เพื่อให้บริษัทที่รับซื อมาเก็บรวบรวมต่อไป 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีพื นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วช่ัวคราว ให้เพียงพอต่อ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยรีไซเคิล 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ส่งเสริมการน้าหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด (Reduce) การลดมลพิษที่แหล่งก้าเนิด โดยการน้าของเสียกลับมา
ใช้ซ ้า โดยไม่มีขั นตอนการแปรรูปก่อนน้าไปใช้ (Reuse) และการน้าหรือ
เลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน้ากลับมารีไซเคิล หรือน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ท้าความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นประจ้า โดยการล้างและใช้น ้ายาฆ่า
เชื อโรคฉีดพรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื อโรค 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะมูลฝอยทุกระยะ 6 เดือน และ
จัดหาถังใหม่ตั งวางทันทีที่พบว่า ถังรองรับเดิมเกิดการช้ารุดเสียหาย เช่น 
แตกร้าวหรือรั่วซึม รวมทั งจัดหาทดแทนถังเดิมทุกๆ 5 ปี 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3 ผลพลอยได้ซ่ึงถือ
เป็นสิ่งปฎกิูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

1) ผลพลอยได้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็น
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการท้าน ้าอ้อยมีปริมาณเกิดขึ นประมาณ 616 
ตัน/วัน โดยโครงการจะท้าการวิเคราะห์หาลักษณะประเภทความเป็นอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 กรณีที่ผลวิเคราะห์เป็นของเสียอันตรายต้องส่งหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าจัดต่อไปแต่ถ้ากรณีผลการวิเคราะห์
เป็นของเสียไม่อันตรายจะส่งให้เกษตรกรน้าไปเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ผลพลอยได้กากน ้าตาล มีปริมาณเกิดขึ นประมาณ 856 ตัน/วัน จะท้าการ
รวบรวมในถังกักเก็บกากน ้าตาลจ้านวน 10 ถัง ขนาดถังละ 8,000 ลูกบาศก์
เมตร ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) ผลพลอยได้ชานอ้อย มีปริมาณเกิดขึ นประมาณ 5,580 ตัน/วัน ล้าเลียงผ่าน
สายพานล้าเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน (เชื อเพลิง) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด ซึ่งอยู่ในพื นที่เดียวกันเพื่อใช้เป็นเชื อเพลิง
ทั งหมด 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) กากตะกอนหม้อกรองบางส่วนที่เหลือจากการแจกจ่ายให้เกษตรกร และรวมทั ง
เถ้าจากการเผาไหม้เชื อเพลิงของหม้อไอน ้า จะน้าไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน
อัดเม็ด โดยจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั งนี  
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะด้าเนินการได้ 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 

1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นขยะอันตราย เช่น กระดาษกรอง
และสารละลายที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมก่อนส่งให้กับ
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ของเสียจากซ่อมบ้ารุง เช่น น ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว จารบีใช้แล้ว เศษผ้าปนเปื้อน 
หลอดไฟเสื่อมสภาพ แบตเตอรี่ ฉนวนกันความร้อน ภาชนะปนเปื้อน และ 
เศษเหล็ก รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ เช่น กากตะกอนจากระบบบ้าบัด
น ้าเสีย รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก้าจัดต่อไป 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 
(ต่อ) 

4) ควบคุมดูแลสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้
เกิดเพลิงไหม้ และติดตั งถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ รวมทั งจัดให้มีน ้าใช้
ส้าหรับกรณีฉุกเฉินเกิดไฟไหม้ระหว่างปฏิบัติงาน 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

5) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะอันตรายทุกระยะ 6 เดือน และ
ปรับเปลี่ยนถังรองรับขยะอันตรายทุก ๆ 3-5 ปี หรือเมื่อพบว่าหมดอายุ การ
ใช้งาน หรือเกิดการแตกหักเสียหาย โดยจัดหาถังที่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือ
ดีกว่า เพ่ือให้มีถังรองรับเพียงพอตลอดระยะเวลาด้าเนินโครงการ 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) กากตะกอนจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ให้เก็บรวบรวมไว้ ในบริเวณพื นที่จัดการ
กากตะกอนน ้าเสีย ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดต่อไป 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ จะต้องด้าเนินการจัดการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

8) การด้าเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปก้าจัดนอกโครงการจะต้องด้าเนินการ
ให้ถูกต้องตามขั นตอนท่ีหน่วยงานราชการก้าหนด ดังนี  
- ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับก้าจัดกากของเสียที่เสนอให้บริการก้าจัดกาก

ของเสียของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการที่สามารถรับก้าจัดกากของเสียตามประเภทที่
ก้าหนดเท่านั น 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 - ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ก้าหนดว่าห้ามมิให้น้าสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้
น้าออกไปเพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก้าหนด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสด ุ
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 

     (ต่อ) 

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการ
กากของเสียทุกชนิด รวมทั งเก็บรวบรวมเอกสารก้ากับการขนส่ง (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับก้าจัดกากของเสีย และรายงานให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก  
6 เดือน 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) การน้ากากตะกอนหม้อกรองออกนอกโรงงานต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) ก้าหนดให้อาคารเก็บของเสียเป็นพื นที่ที่มีหลังคาคลุม และมีพื นที่พอเพียงต่อ
ปริมาณการของเสียที่เกิดขึ น 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการด้าเนินการจัดการของเสีย 
ของหน่วยงานที่รับก้าจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับก้าจัดฯ ให้มีการ
ด้าเนินการถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับก้าจัด โดยจัด
เจ้าหน้าท่ีของโครงการเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีรับก้าจัดของหน่วยงานท่ีเข้ามา
รับของเสียไปก้าจัด 

-  พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

10. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการ
ต้องท้าหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื นที่ และ 
ติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) แนะแนวทางการศึกษาในสายวิชาชีพ/ต้าแหน่งสายงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมของโครงการ 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดท้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้อง 
ในระยะประชิด ระยะ 0-3 กิโลเมตรและระยะ 3-5 กิโลเมตร โดยเน้นกิจกรรม
ในการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกแผนงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของโครงการและชุมชน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม 
     (ต่อ) 

4) เข้าพบผู้น้าชุมชน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น ประชาชน สถานบันการศึกษาและ
ศาสนา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของโครงการ ชี แจงข้อสงสัยและข้อวิตก
กังวลต่างๆ และน้าข้อมูลที่ได้มาก้าหนดแผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดท้าแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี (Communnity Relation Yearly 
Plan) โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจากการท้าแบบสอบถาม/
การสัมภาษณ์ เป็นประจ้าทุกปี เพื่อท้าการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ตรง
ประเด็น โดยมีคณะท้างานหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะชุมชนเพื่อ
ชี แจงท้าความเข้าใจ 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ท้าการประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินการในกิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับชุมชนและก้าหนดแผนงานในปีถัด ๆ ไปให้มีความเหมาะสม 
และให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และท้าการประเมินผลประจ้าปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการ
ยอมรับต่อโครงการจากภาคประชาชน โดยการส้ารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั ง ที่ชุมชนในพื นที่โดยรอบ
โครงการและชุมชนที่ด้าเนินการเก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
การด้าเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของโครงการกับ
ชุมชน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) จะต้องเข้า
ตรวจสอบพื นที่ร่วมกับผู้ร้องเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการจะต้องน้าเสนอ
วิธีการแก้ไขและหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนร้าคาญตามช่วงเวลาที่ตก
ลงกันระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียนพร้อมชี แจงการด้าเนินงานให้ชุมชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการด้าเนินงานรับข้อร้องเรียน (อ้างถึงรูปที่ 2) 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

1) ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ 
รวมทั งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการด้าเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ น 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อการด้าเนินโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) จัดท้าแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั งแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 
และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบุรายละเอียดดังนี  
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
(2) ผู้น้าชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนท่ีสนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้

ได้ชี แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ 
(3) การเปิดเผยข้อมูลการด้าเนินงานท่ีอาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ

โครงการ เช่น ชี แจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้น้าชุมชน
หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้ง
ให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ นจากการ
ด้าเนินโครงการ/ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยม
เยียน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการที่อาจส่งผล
กระทบหรือท้าให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั งรับฟังข้อเสนอแนะ
จากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการ
ประชุมของหมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน 
เพื่อน้ามาใช้ปรับปรุงแผนการด้าเนินงานให้เหมาะสม 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

(4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและ
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท้างานของแรงงาน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ ชัดเจน ขั นตอน 
ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะด้าเนินการ ความถี่  และการประเมินผล
ด้าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ท้าต้องครอบคลุมชุมชนในพื นที่ศึกษา เช่น 
กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษา
แก่โรงเรียนในพื นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการติดตามผลจากการด้าเนินการของ
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการด้าเนินโครงการ และ
กรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการท้าหน้าท่ีในการ
รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อ สื่อสารรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ น พร้อม
ชี แจงการด้าเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการ
ด้าเนินงานรับข้อร้องเรียน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) เข้าพบผู้น้าชุมชน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น ประชาชน สถาบัน การศึกษา
และศาสนาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของโครงการ ชี แจงข้อสงสัย และข้อวิตก
กังวลต่าง ๆ ตลอดจนการน้าข้อมูลดังกล่าวมาก้าหนดแผนงานการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  
 
 

   



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-235- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

6) เมื่อเกิดข้อร้องเรยีนโครงการจะตอ้งด้าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการด้าเนินกิจกรรมการผลิตของ
โรงงาน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) ก้าหนดให้มีโครงการ สื่อสารความเข้าใจหรือจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อน้าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อชุมชนในรูปแบบกราฟ/ตาราง/แผนภาพ ที่สามารถสื่อสารให้ชุมชน/
ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร 
จ้ากัด 

 8) ก้าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook 
Fanpage / กลุ่มไลน์ผู้น้าชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท่ีทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการด้าเนินงาน
โครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อการด้าเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการด้าเนินงาน 
ช่องทางการติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่
เกิดจากการด้าเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบพื นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) ก้าหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่ งแวดล้อม เป็นต้น โดยก้าหนดให้
ด้าเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจ้าทุกครั งที่มี
การปรับหรือแต่งตั งคณะกรรมการฯ อีกครั ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

12) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการด้าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนท่ีเกิดจากการด้าเนินงาน
ของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 13) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจาก
การด้าเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ นให้รีบด้าเนินการ
แก้ไขภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว ต้องรายงาน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากนั น แจ้งทุกๆ 15 วัน และในกรณีทีพ่บว่า
สาเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดมาจากโครงการต้องชี แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ
ภายใน 24 ช่ัวโมง ตามขั นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน (อ้างถึงรูปที่ 2) 

- ชุมชนรอบที่ตั ง
โครงการ 
 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 14) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบท่ีตั งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการด้าเนินการ
ของโครงการเป็นประจ้าทุก 6 เดือน 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12. อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย 

    

12.1 ความปลอดภัยทั่วไป 1) ด้าเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไป
ตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐาน
อื่น ๆ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดท้าคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)  
กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยเคร่งครัด การกวดขันให้
ปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการที่
เข้มงวดมีบทลงโทษที่ชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหัก
คะแนน ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 
       (ต่อ) 

4) จัดตั งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท้างาน พ.ศ. 2549 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้ างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั นสูง และระดับวิชาชีพ ให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท้างาน พ.ศ. 2549 ในการ
วางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ตรวจตราสภาพการท้างานและการปฏิบัติงานของคนงาน 
แล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดท้ารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการท้างาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท้างาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) แต่งตั งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท้างานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นท่ีรับทราบ
โดยทั่วถึง โดยก้าหนดให้พนักงานบางส่วนของทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก้าหนดอย่าง
เคร่งครัด มีการจูงใจและประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7) พิจารณาทบทวน และก้าหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจ้าปี เพื่อน้าไปสู่การด้าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 
       (ต่อ) 

8) ก้าหนดบทลงโทษส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน หรือแนวทางการด้าเนินงาน
อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์
อักษร การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับ 
บัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานในต้าแหน่งที่มี
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ น ชี ให้เห็นถึงอันตราย แนะน้า
หรือเตือนสติให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่ก้าหนด หรือ
ห้ามกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และข้อความ
แสดงสิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

10) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย 
ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.2 อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล 

1) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจ้านวนเพียงพอ รวมทั งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อก้าหนดประเภทอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ท้างาน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให้มีการ
ตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั น ก่อนการใช้งานรวมทั งวิธีการใช้งาน
และถนอมรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12.3 เสียง 1) ก้ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
(PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการ
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน และ
ก้าหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่ สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงาน
ในพื นที่ท่ีก้าหนด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) หรือครอบหูลด
เสียง (Ear muffs) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยก้าหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.3 เสียง (ต่อ) 5) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดท้าเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และน้าผลการจัดท้า Noise 
Contour Map มาใช้ในการก้าหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ก้าหนดระยะเวลาในการท้างานของพนักงานที่ท้างานในบริเวณที่มีเสียงดัง 
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ท้างานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน ตามข้อก้าหนด
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ กฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดท้ามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์
อักษรในกรณีที่สภาวะการท้างานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างาน 8 ช่ัวโมง ตั งแต่ 85 เดซิเบลเอ 
ขึ นไป และการประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) ก้าหนดให้มีการตรวจการได้ยินของพนักงานทุกปี เปรียบเทียบกับผลการตรวจ
ตั งต้น (Baseline) เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินท่ีเสื่อมลง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) ถ้าผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงให้เห็นว่ามีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน
โครงการจะต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีทางวิศวกรรม 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) จัดให้มีการหมุนเวียนคนงานหรือก้าหนดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อเป็นการลด
ระยะเวลาการสัมผัสกับเสียงดัง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) ตรวจสอบบ้ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุในข้อก้าหนด
ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรที่มีสภาพไม่พร้อม 
ใช้งาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.4 ความร้อน 1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งก้าเนิดความร้อนที่ มี
สภาพ ความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น 
แผนกหม้อต้ม หม้อเคี่ยว เป็นต้น 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อก้าหนดกฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการ
ท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน และเพิ่มจ้านวนพัดลมระบายความร้อนในพื นที่ที่ท้าการ
ตรวจวัดแล้ว พบว่า มีค่าความร้อนสูงกว่าที่กฎหมายก้าหนดและต้องด้าเนินการ
แก้ไขทันที 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4) จัดเวลาท้างานและเวลาพักให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื นที่ที่มีความร้อน 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจาก
ความร้อน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน การป้องกันและการปฐมพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) ก้าหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส้นทางเดินให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย 
และติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12.5 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง
ก้าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) จัดท้าข้อมูลความปลอดภัยในการท้างานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื นท่ีท้างาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนัง
ควรท้าด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า 
“สถานท่ีเก็บสารเคมี” 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-242- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.5 สารเคมี (ต่อ) 4) จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่และมีป้าย
สัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบที่บ่งชี อันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอย่าง
ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการท้าปฏิกิริยา 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) เก็บสารเคมีตามล้าดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมด 
อายุแล้วต้องท้าลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด รวมทั งให้ความรู้และชี แจง
อันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก้ไข 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน และอ่างล้างตาในพื นท่ีต่าง ๆ เช่น 
พื นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม ส้าหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั ง
แนวทางแก้ไข 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) การจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารเก็บสารเคมี จะต้องมีการระบายอากาศได้ดี - พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) จัดเตรียมอุปกรณ์ตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในพื นที่ที่มีการจัดเก็บ 
และเปลี่ยนถ่ายสารเคมี เช่น ทรายหรือวัสดุดูดซับ ถังเปล่า เป็นต้น ไว้อย่าง
เพียงพอตลอดจนจัดหาที่อาบน ้า และล้างตาฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานที่
เสี่ยงกับการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) ก้าหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายสารเคมี ไม่ให้มีการขนถ่ายสารเคมีไวไฟผ่าน
บริเวณที่มีความร้อนและประกายไฟ รวมทั งมิให้มีการขนถ่ายสารเคมีใน
ช่วงเวลาที่มีฝนตก 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 12) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  
 
 

   



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-243- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ 1) จัดท้าการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื นที่การท้างาน 
ที่มีความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์หาพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ 
สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ก้าหนดประเภท
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม อบรมทบทวน
ขั นตอนการท้างานให้พนักงานแต่ละหน่วยงานตามขั นตอนการท้างาน (Work 
Instruction : WI) และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) แบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ทั งนี พนักงานที่ท้างานในเขตอันตรายจะต้องมีการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง ถุงมือ 
รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่อง
ป้องกันหูและหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็น
ระยะๆ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) การตรวจสอบสภาพพื นที่ท้างานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
โดยมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน ร่วมกับเจ้าของพื นที่ 
เพื่อท้าการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน้นเรื่องการตรวจ 5 ส. ในพื นที่การ
ท้างานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั งก่อนเริ่มงานและหลังเริ่มงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ น 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  4) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การท้างานที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ ก้าหนดให้ทุกเครื่องจักร
ที่มีจุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานต้องมี
การ์ดป้องกันอันตรายรวมทั งปุ่มหยุดฉุกเฉิน และห้าม พนักงานที่ก้าลัง
ปฏิบัติงานถอดการ์ดป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไม่ปฏิบัติ
ตามต้องได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 5) ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
สภาพการท้างานในท่ีที่เห็นได้ง่าย เพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ น รวมทั งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือน
อันตราย ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน และข้อความแสดงสิทธิและ
หน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ตลอดเวลาที่ท้างานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจ้านวนเพียงพอ รวมทั งการ
ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการท้างาน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) จัดท้ารายงานอุบัติเหตุ โดยก้าหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติ เหตุ
ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง วัน 
เดือน ปี ท่ีประสบอุบัติเหตุ สถานท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ อุบัติเหตุ
เกิดขึ นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ 
และความรุนแรง แนวทาง แก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั น 
โดยรวบรวมและน้าเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานทุกครั งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อมี
การเกิดอุบัติเหตุขึ นทางเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัจะมกีารลงพื นที่ส้ารวจจดุเกิด
เหตุและการสอบสวนบุคคลที่อยู่ในพื นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าของพื นที่ เพื่อหา
สาเหตุการเกิดอันตรายพร้อมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 9) แต่งตั งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการท้างาน รวมทั งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานตามที่
กฎหมายก้าหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงโดยก้าหนดให้ใน
การประชุมให้ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน น้าเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติ
การประสบอันตรายที่เกิดขึ นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขใน
การประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั ง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

10) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพท้าการ
วิเคราะห์อุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท้างานระดับหัวหน้า
งาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั นสูง ถึงสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุที่ผ่านมาในลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการ
บาดเจ็บ แหล่งที่ท้าให้เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ 
กระแทก การลื่น) สภาพที่เป็นอันตราย สิ่งที่ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่
ท้าให้เกิดอุบัติเหตุ การกระท้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต่้ากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจาก
พนักงาน และปัจจัยจากงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไข
ในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ หรือจัดท้าแผนงานแล้วแต่กรณี 

- พื นท่ีโครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อก้าหนดด้านความปลอดภัย/การ
ท้างานของเครื่องจักร ลักษณะงานท่ีเป็นอันตราย การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
ระหว่างปฏิบัติงานโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12) มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั งที่เข้ามาใหม่
และพนักงานเก่า ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการท้างาน และเข้าใจถึง
ความหมายของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) แต่ละ
ประเภทเพ่ือน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 13) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจ
ติดตามการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ปฏิบัติงาน และก้าหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์
ขณะปฏิบัติงานในพื นที่ที่ก้าหนด เช่น การตักเตือนด้วยวาจาในครั งแรก และ
การลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไปยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 14) ในกรณีที่มีการซ่อมแซม เปลี่ยน ติดตั ง ทดสอบอุปกรณ์ใด ๆ จะต้องใช้ระบบ
ล็อคกุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) โดยท้า Procedure/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้กับพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้ารุงทุกคน
รวมทั งตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้ารุงให้มีความปลอดภัย 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12.7 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั งภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ 
NFPA ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั งจัดท้า
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) บริเวณอาคารผลิต ติดตั งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี  - พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด (1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

(2) ระบบหัวจ่ายน ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle)  
(3) ติดตั ง Fire alarm  
(4) ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

  

 4) การป้องกันอัคคีภัยให้ด้าเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด้าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และก้าหนดให้ในพื นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 
เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.7 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

      (ต่อ) 

5) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติ
ตาม รวมทั งจัดท้าตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการท้างานอย่าง
สม่้าเสมอให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ท้างาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
โดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานท่ีท้าให้เกิดประกายไฟ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12.8 แผนปฎิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  โดยแบ่งออกเป็นแผน 
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 (รูปที่ 4) 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง และ 
ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ โดยโครงการ
จะจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั ง ส้าหรับ
เนื อหาของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ท้าการฝึกอบรม ได้แก่ แผนการ
ดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและ
วิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ส่วนเนื อหาของวิชาภาคปฏิบัติที่ท้าการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การ
ดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง การดับเพลิงจาก
เพลิงประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ นกับสถานประกอบการ การอพยพหนีไฟ  
การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมเหตุ
ฉุกเฉินประจ้าปีร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการหรือก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื นที่ใกล้เคียง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื นท่ีในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล้เคียง และ
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.9 การขนถ่าย 
กากน้ าตาล 

1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟและระหว่างการขนถ่ายต้องไม่ให้
ภาชนะบรรจุเกิดการบุบหรือหกรั่วไหล 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช้านาญรับผิดชอบควบคุมการขนถ่าย
ตลอดเวลา 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ในขณะขนถ่ายจากถังใส่รถบรรทุก ตัวรถควรอยู่ในต้าแหน่งบริเวณที่พร้อม
จะเคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้าหากมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ น และวาลว์ควบคุมการ
ขนถ่ายควรอยู่ในต้าแหน่งที่ควบคุมได้ง่าย 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) จัดให้มีรางรวบรวมกากน ้าตาลโดยรอบจุดขนถ่ายกากน ้าตาลเพื่อป้องกันการ
เกิดการรั่วไหลระหว่างการขนถ่ายไปปนเปื้อนรางระบายน ้าฝนของโครงการ 
โดยให้ท้าการสูบกลับใส่ถังเพื่อก้าจัดต่อไป 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) การขนส่งทุกครั งจะต้องมีเอกสารก้ากับการขนส่งและเอกสารค้าแนะน้า
เกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง ซึ่งมีข้อมูลด้านการแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุอยู่ด้วย 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 6) การกรอกเอกสารก้ากับการขนส่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือที่ขนส่ง 
ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวมและข้อควรระวังพิเศษ ซึ่งผู้ส่งต้อง
รับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั งลงนามก้ากับไว้เป็น
หลักฐานทุกครั ง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7) ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับกากน ้าตาล ตรวจสอบเอกสารรายช่ือสินค้าว่า
ตรงกับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารก้ากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้อย่าง
ครบถ้วน รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่จะขนส่ง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่งว่าอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยไม่แตกหรือช้ารุด
เสียหาย เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจ้ารถว่ามีครบถ้วนและอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 9) ตรวจสภาพรถ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุม
ความดันของลมยาง รอยรั่ว หรือข้อบกพร่องก่อนออกรถ หากพบว่า
บกพร่องระหว่างการขนส่งควรจอดรถและแก้ไขทันที   

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.9 การขนถ่าย 
กากน้ าตาล (ต่อ) 

10) การเก็บดูแลรถระหว่างการขนส่ง หากมีเหตุฉุกเฉินจ้าเป็นต้องจอดรถท่ียังมี
กากน ้าตาลอยู่ในรถเป็นเวลานาน ต้องจอดรถในสถานที่ที่มีผู้ควบคุมดูแล 
หรือในคลังสินค้าหรือในโรงงานที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งผู้
ควบคุมให้ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกมีอันตรายอย่างไร ถ้าผู้ขับรถไม่อยู่ที่รถ
ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบที่อยู่เพื่อให้สามารถติดต่อไดส้ะดวก รวดเร็ว กรณี
ที่ไม่สามารถหาที่จอดฉุกเฉินตามกล่าวข้างต้นได้ ให้จอดรถในท่ีส้าหรับจอด
รถโดยทั่วไปได้ แต่ต้องเป็นสถานท่ีปลอดภัย และต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) ก่อนการผลิตในแต่ละฤดูหีบต้องมีการตรวจประสิทธิภาพของถังว่าสามารถ
บรรจุกากน ้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อ วาล์ว 
พัดลม เป็นต้น และจัดท้าระดับถังให้ชัดเจนกับปริมาณที่ควรเก็บ 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12) แผนกคลังสินค้า (การเก็บและการจ่าย) จัดพนักงานดูแลถังเก็บกากน ้าตาล 
โดยควบคุมการจัดเก็บไม่ให้เกินปริมาตรที่ก้าหนด ทั งในส่วนของการ
ควบคุมการจ่าย พร้อมกับตรวจสอบปริมาณถังเก็บกากน ้าตาลวันละ 1 ครั ง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 13) จัดท้าคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บกากน ้าตาลเพื่อรองรับกรณีถังเก็บ 
กากน ้าตาลรั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานก้าหนดและมีการตรวจสอบ
เป็นประจ้า 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 14) ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแผนกคลังสินค้าในการตอบโต้ตาม
แผนการรั่วไหลของกากน ้าตาลโดยให้หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นผู้สั่งการ
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 15) จัดเตรียมปั๊มดูดเก็บเข้าถัง และจัดเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบ้ารุง ตรวจสอบดูแล
บริเวณคันคอนกรีตเพื่อป้องกันคันคอนกรีตพัง 

- พื นที่ถังเก็บกากน ้าตาล - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน 

1) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพเป็นผูร้ับผดิชอบ
ในการประสานงานและก้ากับดูแลการด้าเนินงานของสถานพยาบาลที่
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดยก้าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
ประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่
โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจ้า โดยต้องมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาล ช่ือสถานพยาบาลหรือที่ตั งต้องตรงกับ
ใบอนุญาต พร้อมทั งให้ค้าแนะน้าหรือรายละเอียดขั นตอนการเตรียมตัวก่อน
เข้ารับการตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบทุกครั ง 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปี
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต้ารวจในการเข้าตรวจค้น 
สารเสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขของข้อกฏหมายที่ก้าหนด 
ทั งนี  รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือ 
ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก้าหนด 

- พื นทีโ่ครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) ก้าหนดให้การด้าเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไป
ตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล ของ
ส้านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ท้าการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ้าทุกปี โดยด้าเนินการตามกฎกระทรวง 
ก้าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท้างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  
พ.ศ. 2563 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธนก์ารเกษตร 
จ้ากัด 

 5) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปีมีความผิดปกติจะต้องมี
ขั นตอนของการด้าเนินการดังนี  

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน 
(ต่อ) 

(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท้างานระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ถึงความจ้าเป็นในการตรวจซ ้า ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ลงความเห็นไม่ต้องตรวจซ ้าและแนะน้าการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวัง 
ดูผลการตรวจซ ้าในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ลงความเห็น
ต้องตรวจซ ้า ให้ทางโครงการน้าเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ ้ายัง
สถานบริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพครั งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินการให้อยู่ในการดูแลของทางโครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  (2)  เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ ้า (ผลการตรวจสุขภาพครั งที่  2)  
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ ้า (ผลการตรวจสุขภาพ
ครั งที่ 2) ยังมีความผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้อง
กับการท้างาน และส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั งให้ 
ท้าการโอนย้ายการท้างานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการสัมผัส
ปัจจัยเสี่ยงลดลง และกรณีที่เข้าข่ายต้องได้รับค่าทดแทนตามกฎหมาย
ก้าหนด 

   

 6) โครงการต้องด้าเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก้าหนด แต่หากพบว่า 
ผลการตรวจซ ้าไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จ้าเป็นต้องดูแล
อย่างใกล้ชิดและให้ท้าการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพนักงานเป็นประจ้า
ทุกปี โดยต้องรายงานผลการตรวจทั งความถี่ท่ีตรวจพบความผิดปกติ (เฮิรตซ์) 
และระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ทั งหูซ้ายและหูขวา โดยด้าเนินการให้เป็น 
ไปตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและแปลผลของ
ส้านักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และ
ตามที่กฎหมายก้าหนด   

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 7) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และมีการฝึกอบรมพนักงานในการปฐมพยาบาล
เบื องต้น (First Aid) และท้าการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง
พื นที่โครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 8) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั งจัดให้
มีรถส้าหรับน้าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.10 การตรวจสุขภาพ
ของพนักงาน 
(ต่อ) 

9) จัดท้าฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อน้ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน
ประจ้าปีในแต่ละพื นที่ด้าเนินงานโดยเฉพาะพื นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงาน
ของคนงานท่ีท้างานในพื นท่ีนั น และวิเคราะห์ความเช่ือมโยงผลการตรวจวัด 
เพื่อเฝ้าระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 10) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ท้างานกับผลการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการ
ท้างานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการท้างานต้องท้าการโอนย้าย
การท้างานไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้
รวมถึงท้าการเปรียบเทียบผลการด้าเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ท้างานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้ม 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 11) ก้าหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา  
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื นที่ของโรงงานเป็นประจ้า 
ทุกวัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั น โดยไม่รวม
ผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อด้าเนินการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์ประจ้าปี (Shutdown/Turnaround) ในฐานข้อมูลสุขภาพโดย
จัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไปผลตรวจ
สุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสีย่งเป็น Digital File ของโรงงาน เป็นระยะ 30 ปี 
ภายหลังที่พนักงานออกจากการท้างาน ยกเว้นในกรณี ดังนี  

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 (1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาท้างานกับโครงการเป็นระยะเวลา 
น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาเมื่อออกจากการท้างาน 

(2) กรณีที่โครงการจะเลิกด้าเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพ
ของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมา
รายต่อไป หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและ
ผู้รับเหมา ทราบสิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกด้าเนินกิจการ 

   



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-253- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

13. สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 

1) จัดให้มีขั นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ของโครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของ
โครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส้าหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หรือสนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ เพื่อสนับสนุนด้าน 
เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื นที่โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มี
อาการเจ็บป่วยที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในชุมชนโดยรอบ
โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 4) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดท้า
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื นที่
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื องต้น 
ให้แก่ โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภยั และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 5) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความช้านาญ โดยการอบรมป้องกัน
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรค
ผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ให้กับชุมชน ทั งนี  ให้บันทึก
หลักสูตรและจ้านวนครั งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 
 
 
 

    



        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

13. สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 
(ต่อ) 

6) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ทางด้านสุขภาพ ทั งในระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุน
การฝึกอบรม อสม. ในพื นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การสนับสนุนงบประมาน
การศึกษาวิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบทาง ด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื นที่ จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขให้มีความรู้ดา้นเคม ีสารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มากขึ น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื นท่ี/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

  7) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
เช่น การจัดกิจกรรมการออกก้าลังกายให้แก่พนักงานก่อน -หลังท้างาน 
รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน 
และรณรงค์การงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลด
โรคลดพุงรอบโรงงาน กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ 
เป็นต้น 

- พื นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

14. พ้ืนที่สีเขียวและ
สุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพื นที่สีเขียวมีพื นที่ประมาณ 72.13 ไร่ (ร้อยละ 11.90 ของพื นที่
โครงการ) อ้างถึงรูปที่ 3 ซึ่งจะท้าการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั วรอบพื นที่
โครงการ ไม้ยืนต้นที่น้ามาปลูกก้าหนดให้มีความสูงในระดับที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้นประดู่ ต้นปีป และต้นพิกุล กรณีที่
พรรณไม้ที่เลือกปลูกไม่เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ไม้ประเภทอื่น
ทดแทน โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 2) บ้ารุงรักษาพื นที่สี เขียวให้อยู่ ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการด้าเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบ้ารุงปั๊มน ้า ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย และค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
อ้างถึงตารางที่ 1 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

 3) การเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปยังพื นที่สีเขียวของโครงการ จะต้องท้าการล้อม 
เพื่อย้ายปลูกเป็นพื นที่สีเขียว โดยต้นไม้ที่สามารถล้อมได้ โครงการจะท้าการ
ล้อมมายังพื นที่สีเขียวของโครงการ โดยพิจารณาจากชนิดไม้หวงห้ามเป็น
อันดับแรก 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. พ้ืนที่สีเขียว (ต่อ) 4) กรณีต้นไม้ปัจจุบันในพื นที่โครงการ ที่ไม่เหมาะสมต่อการล้อมมายังพื นที่ 
สีเขียว เช่น ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีอัตราการรอดต่้า ต้นไม้ที่ท้าการล้อมแล้ว
อาจจะท้าให้ต้นไม้ตาย เป็นต้น รวมทั งกรณีที่ต้นไม้ในพื นที่ปัจจุบันท่ีสามารถ
ล้อมได้มีจ้านวนมากกว่าจะน้ามาปลูกในพื นที่สีเขียวได้ โครงการจะท้าการ
ตัดต้นไม้หรือล้อมต้นไม้ส่วนดังกล่าว มาปลูกในบริเวณพื นที่สีเขียวรอบพื นที่
โครงการ 

- พื นที่โครงการ - ตลอดระยะด้าเนินการ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

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

24 ช่ัวโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(5) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(6) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจ้านวน 4 สถานี ดังนี  (รูปที่ 5) 
1) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก (A1) 
2) หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน (A2) 
3) หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ (A4)  
4) หมู่ที่ 24 บ้านตัวอย่าง (A3) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี  
1) ครั งท่ี 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2) ครั งท่ี 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2.  ระดับเสียง    
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 

  
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื นที่

โครงการจ้านวน 2 สถานี ดังนี  (รูปที่ 6) 
1) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก (N1) 
2) หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั วโครงการ  
จ้านวน 4 สถานี ดังนี  (รูปที่ 7) 
1) ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
3) ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครอบคลุมกิจกรรมที่เกิด
เสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง 
และการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร เป็นต้น โดย
ตรวจวัดครั งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 

 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3. ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน    

(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
(2) ความขุ่น (Turbidity)  
(3) ของแข็งแขวนลอยทั งหมด (TSS)  
(4) ของแข็งละลายน ้าทั งหมด (TDS)  
(5) ออกซิเจนละลายน ้า (DO)  
(6) บีโอดี (BOD)  
(7) ความกระด้าง (Total Hardness) 
(8) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10) ฟอสเฟตทั งหมด (Total Phosphate) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(12) ตะกั่ว (Pb) 
(13) แคดเมียม (Cd) 
(14) นิคเกิล (Ni) 
(15) สารหนู (As) 
(16) ทองแดง (Cu) 
(17) แมงกานีส (Mn) 
(18) สังกะสี (Zn) 
(19) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
(20) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (Total Coliform Bacteria) 

-  ตรวจวัดจ้านวน 2 จุด ดังนี  (รูปที่ 8)   
1) อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก (SW1) 
2) ห้วยมะเฮียว (SW2) 

 

-  ตรวจวัดทุก 2 ครั ง ดังนี  
1)  ครั งท่ี 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน- 

เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
2)  ครั งท่ี 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม (ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 
 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4. ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินภายในพื้นที่โครงการ 

(1) อุณหภูมิ (Temperature) 
(2) สี (Color)  
(3) ความขุ่น (Turbidity)  
(4) ปริมาณสารทั งหมดทีล่ะลายได้ (TDS)  
(5) ความน้าไฟฟ้า (Conductivity)  
(6) ความเค็ม (Salinity)  
(7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(8) ความกระด้าง (Hardness)  
(9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
(10) ไนเตรต (NO3

-)  
(11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
(12) คาร์บอเนต (CO3

2-)  
(13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
(14) คลอไรด์ (Cl-)   
(15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
(16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) 

สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมยีม (Cr) แคดเมยีม (Cd) 
สารหนู (As) ปรอท (Hg) 

(17) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ (Fecal Coliform Bacteria) 
(18) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (Total Coliform Bacteria) 

 
- ตรวจวัดน ้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 4 

สถาน ี(รูปที่ 9) ดังนี  
1) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ 

(MW1)  
2) บริเวณทิศเหนือของโครงการ (MW2)  
3) บริเวณทิศตะวันออกของโครงการ

(MW3)  
4) บริเวณทิศใต้ของโครงการ (MW4)  
 

 
-  ตรวจวัดทุก 2 ครั ง ดังนี  

1)  ครั งท่ี 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน- 
เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 

2)  ครั งท่ี 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม (ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 

 
 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
5. คุณภาพดิน    

(1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) สดัส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน ้าได้ (Ni) 
(12) ตะกัว่ (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  

- บริเวณพื นที่สีเขียวของโครงการ จ้านวน  
4 จุด (รูปที่ 10) ได้แก่  
1) พื นที่สีเขียวบริเวณจะก่อสร้างอาคาร

เก็บผลติภณัฑ์ (S1) 
2) พื นที่สีเขียวบริเวณจะก่อสร้างลาน

จอดรถอ้อย (S2) 
3) พื นที่สีเขียวบริเวณจะก่อสร้างระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย (S3) 
4) พื นที่สีเขียวบริเวณจะก่อสร้างลาน

กองกากตะกอนหม้อกรอง (S4)        

- ตรวจวัด1 ครั ง ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ  
1) ที่ระดับดินตื น ความลึกไม่เกิน  

0.3 เมตร 
2) ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก  

0.3-2.0 เมตร 
 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

6. การคมนาคมขนส่ง    

1) ปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื นที่โครงการโดยแยกประเภทรถและ
เวลา 

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและ
เส้นทางขนส่ง 

- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง สรุปและ
รายงานผลทุก 1 เดือน 

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

2) สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของ
โครงการ พร้อมบันทึก สาเหตุ ความเสียหาย/ความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ สถานท่ีและช่วง เวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทุกครั ง 

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
เส้นทางขนส่ง 

 

- ทุกครั งที่มีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล
ทุก 1 เดือน  

-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

7. การจัดการกากของเสีย 
เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการกากของเสียที่เกิด
จากการด้าเนินโครงการเป็นรายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
- อาคารเก็บของเสยี 

 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.1 การบันทึกอุบัติเหตุ 

(1) สาเหต ุ
(2) ลักษณะการเกดิ 
(3) จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสยีหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 
(5) การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกดิซ ้า 
(6) ท้าการบันทึกสถิติอุบัตเิหตุแบ่งเปน็ 6 ระดับ คือ  

ไม่หยดุงาน หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย 

(7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัทรับเหมา 

 
- พื นที่เขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติ เหตุตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง และจัดท้ารายงานสรุปผล 
ปีละ 1 ครั ง 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 

9. เศรษฐกิจ-สังคม 
(1) การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง 
ทั งในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั งสภาพการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ น ปัญหาและความต้องการรวมถึงส้ารวจดัชนีความ
พึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) 
ทั งนี  การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ 
พร้อมทั งเสนอแผนท่ีกระจายตัวการเก็บข้อมูล 

 
- ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ (รูปที่  11) ผู้น้า

ชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื นที่อ่อนไหวพิเศษ 
เช่น ท่ีตั งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

 
- ปีละ 1 ครั ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

(2) รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั งแนวทางการป้องกันการเกิดซ ้า 

- ชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ (อ้างถึงรูปที่ 11) ผู้น้าชุมชน 
ผู้น้าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สถานประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุม
ชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื นที่อ่อนไหว
พิเศษ เช่น ท่ีตั งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

- สรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินการทุก 6 เดือน 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

10. การประชาสัมพันธ์และการมสี่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมที่โครงการด้าเนินการร่วมกับชุมชนในพื นที่ 

โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด้าเนินการ 

 
- ชุมชนรอบที่ตั งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
- จัดท้ารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(5) ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(6) ความเร็วและทิศทางลม  

(เลือกตรวจวดัเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจ้านวน 4 สถานี ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 5) 

1) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก (A1) 
2) หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน (A2) 
3) หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ (A4)  
4) หมู่ที่ 24 บ้านตัวอย่าง (A3) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัด ครั งละ  

7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยดุ ดงันี   
1) ครั งท่ี 1 ในช่วงหีบอ้อย  

(มกราคม – มีนาคม) 
2)  ครั งท่ี 2 ในช่วงละลายน ้าตาลถึงช่วง 

ปิดการผลิต/ซ่อมบา้รุงเครื่องจักร 
(พฤษภาคม-กันยายน) 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 

2. ระดับเสียง 
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq-1 ชม.) 
(3) ระดับเสียงพื นฐาน (L90) 
(4) ค่าระดบัเสยีงเฉลี่ยกลางวันกลางคนื (Ldn) 
(5) ค่าระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) 
(6) ระดับเสียงรบกวน (หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก 

(N1)) 

 
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื นที่โครงการ  

จ้านวน 2 สถานี ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 6) 
1) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเปลวเงือก (N1) 
2) หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน (N2) 

-  ตรวจวัดระดับเสียงริมรั วโครงการ จ้านวน 4 สถานี 
ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 7) 
1) ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
3) ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั งละ 7 

วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด ดังนี  
1) ครั งท่ี 1 ช่วงฤดูหีบอ้อย  

(มกราคม - มีนาคม) 
2) ครั งท่ี 2 ในช่วงละลายน ้าตาลถึงช่วง 

ปิดการผลิต/ซ่อมบา้รุงเครื่องจักร 
เครื่องจักร (พฤษภาคม-กันยายน) 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ า    
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง 

(1) ติดตั งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้า
ทิ ง โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) ค่าทีดีเอส (TDS) และค่าบีโอดี 
(BOD)/ค่าซีโอดี (COD)) 

 
- บ่อตกตะกอนน ้าฝนปนเปื้อน  
- บ่อตรวจสอบคณุภาพน ้าทิ งที่ 1 

(Inspection pond No. 1) 
 
 

 
-  ตรจวัดต่อเนื่อง 

 
-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร   
 จ้ากัด 

(2) ติดตั งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้า
ทิ ง โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) ค่าทีดีเอส (TDS) และอุณหภูมิ 
(Temp) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ งที่ 2 
(Inspection pond No. 2) 

 

-  ตรจวัดต่อเนื่อง -  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร  
 จ้ากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
(1) ความเป็นกรดเป็นดา่ง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) บีโอดี (BOD)  
(4) น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(5) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(6) อัลคาลินติี  (Alkalinity)  
(7) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(8) ทองแดง (Cu) 
(9) ซีโอดี (COD) 
(10)  นิกเกิล (Ni)  
(11)  แมงกานีส (Mn)  
(12)  สังกะสี (Zn) 
(13)  แคดเมียม (Cd) 
(14)  โครเมยีมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) 
(15)  ตะกั่ว (Pb)  

 
- ตรวจวัดจ้านวน 2 สถานี (รูปที่ 12) ดังนี  

1) บ่อปรับสภาพน ้าเสีย (Equalization pond)  
2) บ่อเก็บน ้าทิ งหลังบ้าบัดที่ 1  

(Holding pond No.1)  
 

 
-  ตรวจวัดทุก 1 เดือน 

 
-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร  
 จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย/น้ าทิ้ง (ต่อ)    
(16) ปรอท (Hg)  
(17)  สารหนู (As)  
(18)  ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(19)  ซีลีเนียม (Se) 

   

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 
(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
(2) ความขุ่น (Turbidity)  
(3) ของแข็งแขวนลอยทั งหมด (TSS)  
(4) ของแข็งละลายน ้าทั งหมด (TDS)  
(5) ออกซิเจนละลายน ้า (DO)  
(6) บีโอดี (BOD)  
(7) ความกระด้าง (Total Hardness) 
(8) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10)  ฟอสเฟตทั งหมด (Total Phosphate) 
(11)  โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(12)  ตะกั่ว (Pb) 
(13)  แคดเมียม (Cd) 
(14)  นิคเกิล (Ni) 
(15)  สารหนู (As) 
(16)  ทองแดง (Cu) 
(17)  แมงกานีส (Mn)  
(18)  สังกะสี (Zn) 
(19)  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

 (Fecal Coliform Bacteria) 
(20)  แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มทั งหมด  

 (Total Coliform Bacteria) 

 
-  ตรวจวัดจ้านวน 2 จุด ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 8)   

1) อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก (SW1) 
2) ห้วยมะเฮียว (SW2) 

 

 
-  ตรวจวัดทุก 2 ครั ง/ป ีดังนี  

1)  ครั งท่ี 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 

2)  ครั งท่ี 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
(ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 

 
 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินภายในพื้นที่โครงการ 
(1) อุณหภูมิ (Temperature) 
(2) สี (Color)  
(3) ความขุ่น (Turbidity)  
(4) ปริมาณสารทั งหมดทีล่ะลายได้ (TDS)  
(5) ความน้าไฟฟ้า (Conductivity)  
(6) ความเค็ม (Salinity)  
(7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(8) ความกระด้าง (Hardness)  
(9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
(10)  ไนเตรต (NO3

-)  
(11)  ฟอสเฟต (PO4

3-)  
(12)  คาร์บอเนต (CO3

2-)  
(13)  ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
(14)  คลอไรด์ (Cl-)   
(15)  ซัลเฟต (SO4

2-)  
(16)  กลุ่มโลหะหนัก ไดแ้ก่ เหล็ก (Fe) แมงกานสี (Mn)  

 ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม  
 (Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg)  

(17)  แบคทีเรียกลุม่ฟีคอลโคลิฟอรม์  
 (Fecal Coliform Bacteria) 

(18)  แบคทีเรียกลุม่โคลิฟอร์มทั งหมด  
 (Total Coliform Bacteria) 

-  ตรวจวัดน ้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 4 สถานี  
 (อ้างถึงรูปที่ 9) ดังนี  
1) บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ (MW1)  
2) บริเวณทิศเหนือของโครงการ (MW2)  
3) บริเวณทิศตะวันออกของโครงการ(MW3)  
4) บริเวณทิศใต้ของโครงการ (MW4)  
 

-  ตรวจวัดทุก 2 ครั ง/ป ีดังนี  
1) ครั งท่ี 1 ช่วงฤดูหีบอ้อย  

(มกราคม – มีนาคม)  
2) ครั งท่ี 2 ในช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบา้รุง

เครื่องจักร (กันยายน-ตุลาคม) 
 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

4. การใช้น้ า 
(1) จดบันทึกปริมาณน ้ าดิบที่ สูบมาใช้ในโครงการ 

จากบ่อเก็บน ้าดิบเป็นประจ้าทุกวันจากการติดตั ง
มาตรวัดน ้า 

 
- พื นทีโ่ครงการ 

 
- บันทึกทุกวันและจัดท้ารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

5. การจัดการของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการด้าเนินการ

โครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่น้าไป Recycle หรือส่งไป
ก้าจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการกากของเสียที่
เกิดจากการด้าเนินโครงการเป็นรายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
-  พื นที่โครงการ 

 
-  บันทึกและจัดท้ารายงานทุกเดือน 

 
-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร   
 จ้ากัด 

(3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตน้า 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) 
และเอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว (แบบ สก.3) 

   

6. การจัดการกากตะกอนหม้อกรอง 
(1) ปริมาณความชื นและสิ่งที่ระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค่าการน้าไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพแทสเซียม (total K2O)  
(9) สารหนู (Arsenic)  
(10)  แคดเมียม (Cadmium) 
(11)  โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนต์ (Cr6+)  
(12)  ทองแดง (Copper)  

 
-  กากตะกอนหม้อกรองจากกระบวนการผลิต 
 ของโครงการ 

 

 
-  ปีละ 1 ครั ง ช่วงฤดูหีบอ้อย  
 (ธันวาคม – มีนาคม) 

 
-  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร  
 จ้ากัด 

(13)  ตะกั่ว (Lead) 
(14)  ปรอท (Mercury) 
(15)  นิกเกิล  (Nickel) 
(16)  ซีลีเนียม (Selenium) 
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7. คุณภาพดิน 
(1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน  

(C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10)  แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11)  นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน า้ได้ (Ni) 
(12)  ตะกั่ว (Pb) 
(13)  สังกะสี (Zn) 
(14)  ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  

 
-  บริเวณพื นท่ีสเีขียวของโครงการ จ้านวน 4 จุด  
 (อ้างถึงรูปที่ 10) ได้แก่  
1) พื นที่สีเขียวบริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ (S1) 
2) พื นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S2) 
3) พื นที่สีเขียวบริเวณระบบบ้าบดัน ้าเสีย (S3) 
4) พื นที่สีเขียวบริเวณลานกองกากตะกอน 

หม้อกรอง (S4)        

    
-  ปีละ 1 ครั ง  

1) ที่ระดับดินตื น ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 

8. คมนาคม     
(1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ นจากกิจกรรม

การขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดซ ้าต่อไป 

- พื นที่โครงการ -  บันทึกทุกครั งที่เกิดอุบัติเหตุและรายงาน 
ทุก 6 เดือน 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

(2) จดบันทึกจ้านวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจ้า 
ทุกวันเพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านการ 
จราจรของโครงการ 

- พื นที่โครงการ - ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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9. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
9.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1)  ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ระบบหายใจ   

 (Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจา้นวน 4 จุด (รูปที่ 13) 
1) บริเวณแท่นเทอ้อย (T1) (R1)  
2) บริเวณท้ายชุดลูกหีบชุดสุดท้าย (T2) (R2) 
3) บริเวณอาคารปูนขาว (T3) (R3) 
4) บริเวณสายพานล้าเลียงน ้าตาลก่อนจัดเก็บใน

อาคารเก็บผลติภณัฑ์ (T4) (R4) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ช่วงที่มกีารปฏิบัติงาน 
1) ครั งท่ี 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  

(ธันวาคม-มีนาคม)  
2) ครั งท่ี 2 ในช่วงละลายน ้าตาล 

(เมษายน-สิงหาคม) 
 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

9.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการท้างาน (Equivalent 

Continuous Sound Pressure Level : Leq 12 
ช่ัวโมง) ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

(2) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure 
Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกหรือ
ได้รับสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  

(3) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  (Lmax) 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง  

จ้านวน 4 จุด ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 13) 
1) บริเวณแท่นเทอ้อย (N1)  
2) บริเวณเครื่องย่อยอ้อย (Shredded) (N2) 
3) บริเวณอาคารหม้อต้ม (N3) 
4) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อป่ัน (N4) 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

1) ครั งท่ี 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  
(ธันวาคม-มีนาคม)  

2) ครั งท่ี 2 ในช่วงละลายน ้าตาล 
(เมษายน-สิงหาคม) 

 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 

(4)  ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด 
เวลาการท้างานในแต่ละวัน (Time Weighted 
Average-TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับ โดยการเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal 
Sampling) ตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายกระทรวง
แรงงาน 

- ตรวจวัดทีพ่นักงานท่ีท้างานบริเวณพื นที่ 4 จุด 
ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 13) 
1) บริเวณแท่นเทอ้อย (TWA1) 
2) บริเวณท้ายชุดลูกหีบชุดสุดท้าย (TWA2) 
3) บริเวณอาคารปูนขาว (TWA3) 
4) บริเวณสายพานล้าเลียงน ้าตาลก่อนจัดเก็บใน

อาคารเก็บผลติภณัฑ์ (TWA4) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
1) ครั งท่ี 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  

(ธันวาคม-มีนาคม)  
2) ครั งท่ี 2 ในช่วงละลายน ้าตาล 

(เมษายน-สิงหาคม) 
 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

(5)  จัดท้า Noise Contour Map - พื นที่โครงการ - ตรวจวัด  1  ปี  ห ลั งจ าก โค รงก าร เปิ ด
ด้าเนินการ และทบทวนแนวเส้นเสียงจาก 
Noise Contour ทุก ๆ 3 ป ี

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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9.3 ตรวจวัดความร้อนในสถานท่ีท้างาน 
ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน (Heat stress index 
ในรูป WBGT) 

 

 
-  ตรวจวัดจ้านวน 3 จุด ดังนี  (อ้างถึงรูปที่ 13) 

1) บริเวณชุดลูกหีบ (WBGT1) 
2) บริเวณอาคารหม้อต้ม (WBGT2) 
3) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น 

(WBGT3) 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

1) ครั งท่ี 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  
(ธันวาคม-มีนาคม)  

2) ครั งท่ี 2 ในช่วงละลายน ้าตาล  
(เมษายน-สิงหาคม) 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 

9.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   
-  ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาด้าเนินการ  

และจัดท้ารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั ง 

 
- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 

จ้ากัด 

(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ ้า 
(6) ท้าการบันทึกสถิติอุบัติ เหตุแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ  

ไม่หยุดงาน หยุดงานไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย 

   

11. สาธารณสุขและสุขภาพ    
11.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน ้าตาลในเลือด ตรวจการท้างานของตับ 
ตรวจการท้างานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจ
สมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- ก่อนเริ่มเข้ามาท้างานกับโครงการ ส้าหรับ
พนักงานใหม่ และท้าการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ้าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง หรือตาม
ค้าแนะน้าของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.2 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปจัจัยเสีย่งโดยแพทย ์
อาชีวเวชศาสตร ์

1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการท้างานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ 

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการตาม
ดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- พนักงานส่วนผลติ/ตามความเสีย่ง - ตามจ้านวนช่ัวโมงท้างานสะสมของพนักงาน
หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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11. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)    
11.3 กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ท้าการตรวจ

ซ ้าโดยละเอียด พร้อมทั งหาสาเหตหุากพบว่ามีความผิดปกต ิ
- พนักงานท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ 

- พื นที่โครงการ -  เมื่อตรวจพบอาการผดิปกต ิ - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.4 จัดท้ารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผลการตรวจ
สุขภาพ พร้อมทั งระบุช่ือสถานพยาบาลและแพทย์ที่ท้าการ
ตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

-  พื นที่โครงการ -  ปีละ 1 ครั ง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.5 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพของ
พนักงานในโครงการ 

-  ภายในพื นที่โครงการ -  รวบรวมปีละ 1 ครั ง และท้าการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลทุก 3 ป ี

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

11.6 รวบรวมข้อมูลสถิติสภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและศูนย์บริการสาธารณสุข
ในพื นท่ีใกล้เคียงโครงการ 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื นที่ใกล้เคียง 
 โครงการ 

-  วิเคราะห์ข้อมลูสถติิผู้ป่วยเป็นประจ้าทุกป ี - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12. ระบบป้องกันอัคคีภัย    
12.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานเสมอ 
-  จุดที่ มี การติดตั งระบบป้องกันอัคคีภั ย 
 ภายในโครงการ 

- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายก้าหนด - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

12.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

-  พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั ง และจดัท้ารายงานสรปุผล 
ปีละ 1 ครั ง 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

13. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
13.1 จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื องต้นจาก

หน่วยงานที่ทางราชการก้าหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของจ้านวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานของ
บริษัท 

 
-  ภายในพื นที่โครงการ   
 

 
- ปีละ 1 ครั ง 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

13.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ -  ภายในพื นที่โครงการ   - ปีละ 1 ครั ง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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ตารางท่ี 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด้าเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

14. สังคม-เศรษฐกิจ    
14.1 การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน ผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื นที่โครงการ 
พร้อมทั งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ น ปัญหาและ 
ความต้องการ รวมถึงส้ารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) บริ เวณที่ตรวจสอบ 
ชุมชนในพื นที่โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ด้าเนินการเก็บดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น 
สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น ทั งนี  การสุ่มตัวอย่าง
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั งแสดงแผน
ที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื นที่รอบโครงการ ผู้น้าชุมชน ผู้น้า
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง
ทั งในรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนที่ตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื นที่อ่อนไหว
พิเศษ เช่น สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน 
เป็นต้น (อ้างถึงรูปที่ 11) 

- จัดท้ารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั ง ในช่วง
ฤดูหีบอ้อย (ธันวาคม-มีนาคม) 

- บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

14.2 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ 
รวมทั งแนวทางการป้องกันการเกิดซ ้า 

- พื นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั งส้ารวจ 
ชุมชนในพื นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร (อ้างถึง 
รูปที่ 11) 

-  ปีละ 1 ครั ง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 

15. สาธารณสุข    
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื นที่  
ในการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในชุมชนด้วยโรคที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจ 
อัตราการป่วยของเด็กอายุระหว่าง 1-12 เดือน ด้วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (ICD-10 Code Job-J99) อัตราการตายของ
เด็กอายุต่้ากว่า 5 ขวบ จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันและ
อัตราป่วยทุกกลุ่มอายุ 

- สถานบริการสาธารณสุขในพื นท่ีใกล้เคียง -  ปีละ 1 ครั ง - บริษัท วิวรรธน์การเกษตร 
จ้ากัด 
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รูปที่ 1 ผังการใช้ประโยชนพื์ นที่โรงงานผลิตน ้าตาล 
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รูปที่ 2 ขั นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

-  ส้านกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-6280408 
-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) :  

Viwatagiculture@gmail.com  
-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม

ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลด้าเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหาก้าหนดมาตรการเร่งด่วน
ภายใน 1-2 วันท าการ 

 

 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
ในระยะสั น ให้ด้าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกวา่จะด้าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

แจ้งผล/น้าเสนอการแก้ไข 

ปัญหาในการประชมุ 

แจ้งผล 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแลว้ด้าเนินการ 
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพื่อด้าเนินการตรวจสอบทันท ี

โครงการด้าเนินการแก้ไขหรือควบคุมปญัหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก้าหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพื่อด้าเนินการ (1-2 วันท าการ) 

สรุปชี แจงการด้าเนินการแก้ไข 
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

บันทึกและจัดเกบ็ข้อร้องเรียน 
และวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพื่อก้าหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ ้า  

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี แจงและอธิบาย 

ลักษณะของปัญหา 
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รูปที่ 3 ผังแสดงภาพตัดพื นที่สีเขียว  
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ตารางท่ี 1 แผนการปลูกต้นไม้บนพื นที่สีเขียว 

 
 
 
 
 

ล าดับ รายละเอียดงาน 
ความถ่ี 

ระยะเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ฤดู ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
1. ซ้ือต้นไม้จากภายนอก                          
1.1 ก้าหนดพันธุ์ไม้/ความสูงท่ีต้องการ 3 เดือน                         
1.2 จัดซื อและอนุบาลกล้าไม้ /พันธุ์ไม้ในพื นท่ี 10 เดือน                         
2. พื้นที่ที่ปลูก/บ ารุงรักษาต่อเนื่อง                          

   พื นท่ีด้าเนินการปลูก พรรณไม้ 1/                          
2.1 บริเวณจุด A สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.2 บริเวณจุด B สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.3 บริเวณจุด C สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.4 บริเวณจุด D สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.5 บริเวณจุด E สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.6 บริเวณจุด F สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.7 บริเวณจุด G สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.8 บริเวณจุด H สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.9 บริเวณจุด I สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.10 บริเวณจุด J สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.11 บริเวณจุด K สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน          

 

              
2.12 บริเวณจุด L สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน    

       

              
2.13 บริเวณจุด M สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน    

       

              
2.14 บริเวณจุด N สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน    

       

              
2.15 บริเวณจุด O สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/ประดู่/พิกุล 3 เดือน    

       

              
3. การเตรียมพื้นที่เพาะช า                           
3.1 จัดให้มีพื นท่ีเรือนเพาะช้าและแปลงอนุบาลกล้าไม้ในพื นท่ี 3 เดือน                         
3.2 เพาะช้ากล้าไม้ ทุก 6 เดือน                         
3.3 พื นท่ีจัดเก็บอุปกรณ์ /ปุ๋ย 2 เดือน                         
4. การบ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ปลูกเพิ่ม                          
1) การพรวนดิน ทุก 6 เดือน                         
2) การใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเคมี ทุก 6 เดือน                         
3) การก้าจัดวัชพืช ทุก 6 เดือน                         
4) การปลูกซ่อม (ด้าเนินการแล้วแต่กรณี) ทุก 6 เดือน                         
5. งานตรวจตดิตาม / ประเมินผล ทุก 6 เดือน                         

 หมายเหตุ : กรณีพรรณไม้ท่ีเลือกปลูกไม่เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเป็นพรรณไม้ประเภทอื่นทดแทน 
 ท่ีมา :  บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ้ากัด, 2565 

                       



   
        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล                                                            เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-276- 

 

รูปที่ 4 แผนปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉนิของโครงการ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที ่7 จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั วโครงการ 
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-280- 

 

 

รูปที่ 8 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 



   
        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล                       เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-281- 

 
รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน (monitoring well)  

 



   
        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล                       เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-282- 

 

รูปที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื นที่ศึกษา 



   
        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล                เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-283- 

 

รูปที่ 11 ต้าแหน่งที่ตั งชุมชนโดยรอบพื นที่โครงการ 



   
   
        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล                                                                                                                                    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-284- 

 

รูปที่ 12 สมดุลน ้าใช้ ช่วงฤดูหีบอ้อย  
 



   
   
        โครงการโรงงานผลิตน ้าตาล                                                                                                                                    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั งที่ 3)  

-285- 

 

รูปที่ 13 จดุตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท้างาน  
 



 

 



 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

  

 

หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล ์

เจ้าของโครงการ : บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จ ากัด  
 คุณอภิชาต  ศรีชัย 
   (ผู้ประสานงานดา้นสิ่งแวดล้อม) 

 

325/6 ถนนหลานหลวง  
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์  :  096-1955665 
 
 
 

apichart@unipower.co.th 
 
 

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 คุณมนทิรา  มุงสูงเนิน 
   (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณอัษฎายุทธ  วงศ์สารสิน 
   (นักวิชาการสังคมศาสตร์) 

1/6 ซอยรามคา้แหง 145 
แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์  :  02-3737799 ต่อ 3111 
โทรสาร  :  02-3737979 
โทรศัพท์  :  02-3737799 ต่อ 3206 
โทรสาร  :  02-3737979 
 

montira.m@tet1995.com 
 
aassadayut.w@tet1995.com 

mailto:montira.m@tet1995.com

