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1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการผลิตนํ้าตาล มีวัตถุประสงค์จะย้ายที่ต้ังโรงงานจากอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อมาเมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้บริษัทย้ายสถานที่ต้ัง
และขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาล จากอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปต้ังใหม่ที่อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว และขยายกําลังการผลิตจาก 6,479 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 ตันอ้อยต่อวัน 

  วันที่ 4 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้ทําหนังสือถึงสํานักชลประทานท่ี 9 ขออนุญาตใช้นํ้าจากอ่างเก็บ
นํ้าห้วยยาง ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโรงงาน
แปรรูปอ้อยและมันสําปะหลัง ซึ่งสํานักชลประทานที่ 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อ่างเก็บนํ้าห้วยยางในปัจจุบัน
มีความต้องการใช้ นํ้ามากกว่าปริมาณนํ้าที่ ไหลเข้าอ่างเก็บนํ้า ทําให้ โครงการชลประทานสระแก้ว 
ต้องจํากัดพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน พ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บนํ้าห้วยยางเพ่ือให้ปริมาณ
นํ้าเพียงพอกับความต้องการ จึงไม่สามารถจัดสรรน้ําให้ได้ แต่เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
ภาคอุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน กรมชลประทานยินดีพิจารณาจัดสรรนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าพระปรง อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้แก่บริษัทฯ เน่ืองจากปัจจุบันปริมาณการใช้นํ้าจากอ่างเก็บนํ้าพระปรงยังน้อย
กว่าปริมาณนํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้ารายปี  

  วันที่  27 พฤศจิกายน  2552 บริษัทฯ มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ขอย้ายสถานที่ต้ังโรงงานจากอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปยังอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็น
พ้ืนที่สามารถหาแหล่งนํ้าดิบได้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําของเกษตรกร และอยู่
ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ทางบริษัทได้ทําการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยทําให้ลดต้นทุนการขนส่งของ
เกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทฯ  

 อ้างถึงหนังสือที่ อก 0604/2137 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 23 กันยายน 
2562 เรื่อง ผลการพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณาการย้ายสถาน
ที่ต้ังโรงงานสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาการย้ายสถานที่ต้ังโรงงาน ไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กําลังการผลิต 
20,400 ตันอ้อยต่อวัน สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายพิจารณาตามบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ที่ อก 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 การกําหนดเง่ือนไขการ
ย้ายสถานที่ต้ังและขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาล ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง
พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
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ในคดีหมายเลขดํา ที่ อ.67/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อร.25/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีความเห็น
ว่า บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานที่เหมาะสมในการย้ายสถานที่ต้ัง
โรงงานนํ้าตาลไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีกําลังการผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน  

  อ้างถึงหนังสือที่ อก 0304/(ส.5)13316 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  
เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ต้ังโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเร่ืองน้ีแล้วเห็นว่า บริษัทฯ  
มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานท่ีเหมาะสมในการย้ายสถานที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การย้ายโรงงานเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ร้องขอและเป็นไปตามคําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร.25/2562 ที่พิพากษาให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาคําขอ
เพ่ือออกใบอนุญาตตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับใน
ขณะที่บริษัทฯ ย่ืนคําขอ จึงขอให้บริษัทฯ ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.2535 เพ่ือได้พิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อไป  

  ดังน้ันจึงทําให้มีความจําเป็นที่ต้องมีโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลน้ี จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือทํา
หน้าที่ในการบริหารจัดการไอนํ้าและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาล เพ่ือให้เพียงพอกับกําลังการผลิตของ
โร งงาน ผลิ ต นํ้ าต าล  2 0 ,4 00  ตั น อ้ อย / วั น  โด ย ดํ า เนิ น ก าร ในที่ ดิ น ขอ งโรงงาน ผลิ ต นํ้ าต าล  
บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐแล้ว ยังจะช่วยสร้าง
ความมั่นคงทางสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า อีกทั้งโครงการฯ ใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิงหลัก (ซึ่งเป็นผล
พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาล) ไม้สับที่มีอยู่มากในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดข้างเคียง รวมทั้งใบอ้อย
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เพ่ือลด
การเผาอ้อย เป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโครงการฯ มีกําลังการผลิต
ติดต้ังเท่ากับ 85 เมกะวัตต์ ซึ่งจะติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า (Steam Turbine Generator ; 
STGs) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ กังหันไอน้ําแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาด 
25 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และขนาด 20 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และกังหันไอนํ้าแบบควบแน่น 
(Extraction Condensing turbine) ขนาด 20 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด และหม้อไอนํ้า (Boiler) ขนาด 150 
ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด และขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ทั้งน้ี ไฟฟ้าส่วนหน่ึงที่เกินความต้องการใช้
ของโรงงานผลิตนํ้าตาล โครงการจะจําหน่ายต่อไป 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นโครงการจะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่ง
ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) ได้กําหนดให้
กิจการหรือการดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกประเภทท่ีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะ
วัตต์ขึ้นไป ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ต้องจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขออนุญาตประกอบ
กิจการ เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือให้คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการฯ พิจารณา ดังน้ันบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด จึงมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม
ไทย จํากัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
เพ่ือนําเสนอต่อ สผ. ต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 1)  เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียด
ต่างๆ ของโครงการ เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
เปรียบเทียบปัจจุบันและภายหลังเปิดดําเนินการโครงการ  

 2) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วยด้านทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ่งช้ีประเด็น
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3)  เพ่ือนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด 

 4) เพ่ือวิเคราะห์และประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของ
โครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

 5)  เพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระยะก่อสร้างและดําเนินการ ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดโครงการและสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงาน
อนุญาตต่อไป 

1.3 แนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) 

 2) แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อน  กลุ่ มงานพลั งงาน  กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ตุลาคม 2561)  

 3) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทาง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 
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 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการนํ้าเสียสําหรับ
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกองวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2562) 

 8) แนวทางการพิจารณ ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  ด้ านผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ สําหรับคณะกรรมการผู้ ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ต้ังโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  ของ บริษัท  นํ้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จํากัด  ต้ั งอ ยู่ที่ ตํ าบลผักขะ  
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล รวม
ทั้งหมด 1,652.87 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาลประมาณ 1,614.57 ไร่ และ
พ้ืนที่รับผิดชอบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 38.30 ไร่ ในบริเวณที่ต้ังของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะมีความเก่ียวเน่ืองกับ
พ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล อาณาเขตพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล (ดังรูปที่ 2.1-1) มีรายละเอียดดังน้ี 

ทิศเหนือ จรดพ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิงของโรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ทิศใต้ จรดพ้ืนที่อาคารลูกหีบ อาคารหม้อต้ม อาคารหม้อเคี่ยว รวมถึงพ้ืนที่ลานจอดรถบรรทุก
อ้อยของโรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33  

ทิศตะวันตก จรดพ้ืนที่ห้องช่ังและพ้ืนที่สีเขียวของโรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ทิศตะวันออก จรดพ้ืนที่หอหล่อเย็น อาคารเก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
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รูปที่ 2.1-1 รปูที่ต้ังโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
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 จากการตรวจสอบประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 ที่ดินบริเวณหมายเลข 4.10 กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้เป็นไปตามที่กําหนด ซึ่งห้ามประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 88 (2) การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบท่ีต้ังโครงการตั้งอยู่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังน้ัน การใช้ประโยชน์ที่ ดินของโครงการจึงได้รับการยกเว้นต่อข้อกําหนด
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

 รวมท้ังพ้ืนที่ต้ังโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบลท่าข้าม 
อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 ในพ้ืนที่บริเวณที่ 8 
กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร มิได้ห้ามการ
ประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 88 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จึงไม่ขัดแย้งกับประกาศ
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

2.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

 เน่ืองจากในพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลมีกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับกระบวนการผลิตนํ้าตาลและประกอบ
กับพ้ืนที่ต้ังอยู่ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาลสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
รูปที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-2 

ตารางที่ 2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ   

ลําดับ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี 

ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 
1 อาคารหม้อไอน้ํา 18,140 11.34 29.60 
2 อาคารไฟฟ้า 2,130 1.33 3.48 
3 หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 3,760 2.35 6.14 
4 สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) 760 0.48 1.24 
5 ลานกองเถ้าและบ่อตกตะกอนน้ําข้ีเถ้า 10,270 6.42 16.76 
6 ลานกองเถ้าสํารอง 2,443 1.53 3.99 
7 บ่อรับน้ําท้ิง (Blowdown) 590 0.37 0.96 
8 บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pit) 60 0.04 0.10 
9 บ่อพักน้ําท้ิงผ่านการบําบัด 590 0.37 0.96 
10 บ่อพักน้ําท้ิงฉุกเฉิน (Emergency pond) 1,180 0.74 1.93 
11 อาคารเก็บของเสีย 210 0.13 0.34 
12 พ้ืนท่ีแนวกันชน 6,500 4.06 10.61 
13 พ้ืนท่ีสีเขียว 3,300 2.06 5.39 
14 พ้ืนท่ีว่างและอื่น ๆ 11,347 7.08 18.50 

รวมพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล 61,280 38.30 100.00 
ที่มา :  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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รูปที่ 2.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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รูปที่ 2.2-2 ผงัการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 
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2.3 เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิต 

1) เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทําหน้าที่บริหารจัดการไอนํ้าและไฟฟ้าให้เพียงพอกับกําลังการผลิต
สูงสุดของโรงงานผลิตนํ้าตาลที่ 20,400 ตันอ้อย/วัน โดยจะดําเนินการติดต้ังเคร่ืองจักรหลัก ได้แก่ หม้อไอนํ้า 
5 ชุด (ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 150 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
แบบ กังหัน ไอ นํ้ า  จํ านวน  4  ชุด  (กั งหัน ไอ นํ้ าแบบความ ดัน ย้อนกลับ  (Back Pressure Turbine)  
ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และขนาด 20 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และกังหันไอนํ้าแบบควบแน่น 
(Extraction Condensing turbine) ขนาด 20 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด) ทําให้มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ัง 
85 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ 62.55 เมกะวัตต์ โดยในการดําเนินงานผลิตไฟฟ้าจะ
ใช้ชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
ไม้สับจากบริษัทในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง และใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพ้ืนที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เป็นเช้ือเพลิง สรุปได้ดังตารางที่ 2.3-1 
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ตารางที่ 2.3-1 อุปกรณ์/เครื่องจักรและทรัพยากรที่ใช้ตามรูปแบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการในช่วงขายไฟฟ้าและไม่ขายไฟฟ้า 

เครื่องจักร 
ช่วงฤดูหีบอ้อย  

(120 วัน : ธันวาคม – มีนาคม) 
ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู  

(30 วัน : เมษายน) 
ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู  

(111 วัน : พฤษภาคม – สิงหาคม) 
ขนาดติดตั้งเครื่องจักร ใช้งาน ขนาดติดตั้งเครื่องจักร ใช้งาน ขนาดติดตั้งเครื่องจักร ใช้งาน 

1.หม้อไอน้ํา (Boiler) ชุดที่ 1 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 3 80 ตัน/ชั่วโมง 
 ชุดที่ 2 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 2 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 2 150 ตัน/ชั่วโมง  ชุดที่ 2 150 ตัน/ชั่วโมง  

 ชุดที่ 3 80 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 3 80 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 3 80 ตัน/ชั่วโมง  ชุดที่ 3 80 ตัน/ชั่วโมง  
 ชุดที่ 4 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 4 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 4 150 ตัน/ชั่วโมง  ชุดที่ 4 150 ตัน/ชั่วโมง  

 ชุดที่ 5 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 5 150 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 5 150 ตัน/ชั่วโมง  ชุดที่ 5 150 ตัน/ชั่วโมง  
2.เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ
กังหันไอน้ํา 

ชุดที่ 1 25 MW (BP) ชุดที่ 1 25 MW (BP) ชุดที่ 1 25 MW (BP) ชุดที่ 3 20 MW (EC) ชุดที่ 1 25 MW (BP) ชุดที่ 3 20 MW (EC) 
ชุดที่ 2 20 MW (BP) ชุดที่ 2 20 MW (BP) ชุดที่ 2 20 MW (BP)  ชุดที่ 2 20 MW (BP)  

 ชุดที่ 3 20 MW (EC) ชุดที่ 3 20 MW (EC) ชุดที่ 3 20 MW (EC)  ชุดที่ 3 20 MW (EC)  
 ชุดที่ 4 20 MW (EC) ชุดที่ 4 20 MW (EC) ชุดที่ 4 20 MW (EC)  ชุดที่ 4 20 MW (EC)  
3.การผลิตกระแสไฟฟ้า       
- โรงงานผลิตน้ําตาล 35.55 MW  8.41 MW 3.3 MW 
- โรงไฟฟ้าชีวมวล 10 MW 2 MW 2 MW 
- จําหน่าย 17 MW 1.9 MW 1.5 MW 
หมายเหตุ : BP : Back Pressure Turbine  
 EC : Extraction Condensing turbine 
ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 

 



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-11- 

2) กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้า 

 รูปแบบแผนการผลิตไฟฟ้าของโครงการจะผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าส่งให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาลในช่วง
ฤดูหีบอ้อย ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู และช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู การผลิตไฟฟ้าของโครงการใช้
ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอนํ้า หลักการทํางานของกังหันไอนํ้า ใช้
หลักการขยายตัวของไอน้ําที่มีความดันและอุณหภูมิสูงผ่านกังหันไอนํ้าที่มีต่อแกนร่วมกับแกนของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า ซึ่งโครงการในปัจจุบันได้เลือกเทคโนโลยีกังหันไอนํ้าแบบ Back Pressure Steam Turbine 
จํานวน 2 ชุด และ Condensing Steam Turbine จํานวน 2 ชุด  

 2.1) การลําเลียงเช้ือเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา  

โครงการมีการใช้ชานอ้อย ไม้สับและใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเช้ือเพลิง 
โดยจะใช้ชานอ้อยร้อยละ 80 ไม้สับร้อยละ 15 และ ใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ร้อยละ 5 โดยจะ
ใช้สายพานลําเลียงเช้ือเพลิงเข้าสู่หม้อไอนํ้า โดยเริ่มจากการนําไม้สับและใบอ้อยจากพ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิง 
ก่อนลําเลียงไปผสมกับชานอ้อยในสัดส่วน 80 : 15 : 5 ก่อนลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าต่อไป 

 2.2) กระบวนการผลิตไอน้ํา  

เริ่มเดินเคร่ืองจะจุดเตาในห้องเผาไหม้จากช่องจุดเช้ือเพลิง จากน้ันจะทําการเปิดพัดลมดูด
อากาศเข้าสู่เตาและเปิดพัดลมระบายอากาศเสียออกตามลําดับ แล้วจึงป้อนเช้ือเพลิงให้มีปริมาณสมดุลกับ
ปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไป 

(1) ระบบการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ อุปกรณ์ในการเผาไหม้แบบตะกรับ (stoker)  
มีลักษณะเป็นตะกรับเหล็กทนไฟที่หล่อขึ้นมาให้มีช่องว่างจํานวนมากเพ่ือให้อากาศสําหรับการเผาไหม้ไหลผ่าน
พ้ืนที่รองรับเช้ือเพลิง โดยเช้ือเพลิงจะเร่ิมเผาไหม้ระหว่างที่เช้ือเพลิงลอยอยู่ในห้องเผาไหม้ ซึ่งถูกป้อนโดยลม
และเผาไหม้ต่อจนสมบูรณ์  

 กระบวนการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า เริ่มต้นจากการจุดเตาโดยใช้ชานอ้อยปริมาณน้อย
จนกระทั่งไฟติดดีแล้วจึงค่อยๆ เพ่ิมปริมาณเช้ือเพลิง ได้แก่ ไม้สับและใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า โดยชานอ้อยที่ส่งจากชุดลูกหีบของโรงงานผลิตนํ้าตาลจะส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้
ของหม้อไอนํ้าโดยตรงด้วยสะพานลําเลียง (Belt Conveyor) มีการควบคุมค่าความช้ืนของชานอ้อยให้อยู่
ประมาณไม่เกินร้อยละ 52  ทั้งน้ี กระบวนการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิและอากาศส่วนเกินตามค่า
การออกแบบ โดยในระหว่างการเผาไหม้มีการพ่นอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทางช่องอัดอากาศด้านล่างโดยใช้
พัดลมหลัก (Forced Draft Fan) ทําหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกแล้วเป่าผ่าน Air Preheater ที่อยู่ในช่อง
ก๊าซจากการเผาไหม้ เพ่ืออุ่นอากาศให้ร้อน อากาศส่วนน้ีจะถูกอัดผ่านช่องอัดอากาศด้วยปริมาณที่เกินความ
ต้องการในการเผาไหม้ (Excess Air) ซึ่งนอกจากจะใช้ในการเผาไหม้แล้ว ยังเป็นการหล่อเย็นตะกรับเพ่ือไม่ให้
หลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเป็นการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศ ทําให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีขึ้นด้วย 
เรียกว่า “อากาศปฐมภูมิ” นอกจากน้ี ยังมีอากาศอีกส่วนหน่ึงเรียกว่า “อากาศทุติยภูมิ” ซึ่งเป่าเข้าเหนือ
ตะกรับ (over fire Air) โดยพัดลมเป่ารอง (Secondary Forced Draft Fan) เข้าภายในห้องเผาไหม้ เพ่ือเพ่ิม
อากาศให้มากพอ (Excess Air) 
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    สําหรับเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ มี 2 ประเภท ได้แก่ เถ้าหนัก (Bottom Ash) ซึ่งแยก
ได้ที่บริเวณใต้ตะกรับเตาเผาของหม้อไอนํ้า และเถ้าเบา (Fly Ash) ซึ่งแยกได้จากระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
โครงการมีวิธีการจัดการเถ้า ดังน้ี 

(1.1) เถ้าหนัก (Bottom Ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นจะ
ตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า จะถูกลําเลียงผ่านท่อลําเลียงแบบปิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายลงสู่ราง
ระบายนํ้าที่ใช้รองรับเถ้าด้านล่าง โดยใช้นํ้าเป็นตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า 
จากน้ันส่งต่อไปเก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า 

(1.2) เถ้าเบา (Fly Ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งถูกดักจับด้วยเครื่อง
ดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi-Cyclones) และเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) จะถูกลําเลียง โดย 
ชุดสะพานลําเลียงแบบโซ่ลากมีลูกคราด ซึ่งจะเป็นระบบปิด และลําเลียงออกมาลงไปยังรางระบายน้ําที่ใช้
รองรับเถ้าด้านล่าง โดยใช้นํ้าเป็นตัวลําเลียงเพื่อลดอุณหภูมิและลดการฟุ้งกระจายของเถ้า จากน้ันส่งต่อไป
เก็บไว้ในบ่อตกตะกอนเถ้า 

 (2)  ระบบผลิตไอน้ํา หม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นท่อนํ้า ซึ่งอาศัยการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างนํ้าภายในท่อกับก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ ซึ่งอยู่ภายนอกท่อ โดยกระบวนการเผาไหม้ไอนํ้า 
เริ่มต้นจากการป้อนนํ้าผ่าน Deaerator เข้าสู่หม้อไอนํ้า ด้วย Boiler Feed Water Pump จะส่งไปยัง 
Economizer เพ่ืออุ่นนํ้าให้ร้อนขึ้น แล้วส่งไปยัง Steam Drum เพ่ือแยกนํ้าออกจาก Saturated Steam 
ส่วนที่เป็น Saturated Steam ใน Steam Drum จะถูกส่งไปยังผนังท่อที่มีอยู่รอบเตา เกิดการถ่ายเทความ
ร้อนกับก๊าซร้อนจากห้องเผาไหม้ ทําให้นํ้ากลายเป็นไอนํ้าแรงดันสูง ไอนํ้าจะถูกส่งไปรวมกันที่ท่อรวมไอนํ้า 
(Steam header) จากน้ันจะส่งไปขับเคลื่อนกังหันไอนํ้า ซึ่งมีเพลาเช่ือมต่อกับเกียร์และระบบควบคุมรอบกับ
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า (STGs) เพ่ือผลิตไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งให้โรงงานผลิตนํ้าตาล และ
ใช้ในระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวล และส่วนที่เหลือจะจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไอ
นํ้าที่ส่งไปให้โรงงานผลิตนํ้าตาลจะถูกนําไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับนํ้าอ้อย ก่อนถูกควบแน่นแล้วส่งกลับ
มายังถังพักนํ้า (Hot water tank) โดยปกติจะมีการเติมน้ํา (Make up water) เพ่ือทดแทนนํ้าที่ระบายออก
จากหม้อไอนํ้าเพ่ือควบคุมคุณภาพ ส่วนไอนํ้าที่ควบแน่นจะป๊ัมไปเข้าที่ Deaerator ก่อนส่งเข้าหม้อไอน้ําของ
โครงการอีกคร้ัง 

 (3)  การผลิตไฟฟ้า ไอนํ้าแรงดันสูงที่ได้จากหม้อไอนํ้าจะถูกส่งมายังที่กังหันไอนํ้า (Steam 
turine) แบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Steam Turbine; BP) ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด 
และขนาด 20 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และกังหันไอนํ้าแบบควบแน่น (Extraction Condensing Turbine; 
EC) ขนาด 20 เมกะวัตต์ จํานวน 2 ชุด ไอนํ้าผ่านกังหันจะทําให้กังหันหมุนป่ันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
(Generator) เพ่ือผลิตเป็นไฟฟ้า มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 62.55 เมกะวัตต์ โดย
บางส่วนนําไปใช้ในโรงงานผลิตนํ้าตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล และจําหน่าย ซึ่งโรงงานผลิตนํ้าตาลจะใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
ประมาณ 35.55 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวลจะใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 10 เมกะวัตต์ และจะจําหน่ายสูงสุด
ประมาณ 17 เมกะวัตต์ 
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2.4 เชื้อเพลิง 

 โครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ดังน้ันจึงพิจารณากองเก็บเช้ือเพลิงในพ้ืนที่ลาน/อาคาร
กองเก็บเช้ือเพลิงของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโครงการเลือกใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาล ของ บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า รวมทั้งใช้
ไม้สับจากบริษัทในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง และใบอ้อยจากพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท 
นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เป็นการส่งเสริมการลดการเผาอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จะเห็นได้ว่า
โครงการได้เลือกใช้เช้ือเพลิงโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานต้นทุนของเช้ือเพลิงที่มีอยู่และแนวคิดในการดําเนิน
โครงการ 

 เช้ือเพลิงที่นํามาใช้ในการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าของโครงการ ได้แก่ ชานอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาล ของโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ไม้สับจากบริษัทใน
จั งห วัดสระแ ก้ วและจั งห วัด ใกล้ เคี ย ง  และใบ อ้อยจาก พ้ื นที่ ส่ ง เสริมการปลู ก อ้อยของบ ริษั ท  
นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในสัดส่วนร้อยละ 80 15 และ 5 ตามลําดับ 
(โดยคํานวณที่สัดส่วนของพลังงานความร้อนของเช้ือเพลิง) ดังน้ี 

 1) ชานอ้อย คาดว่าจะมีความต้องการใช้ชานอ้อยสูงสุด 4,224.96 ตัน/วัน ซึ่งได้จากกระบวนการผลิต
นํ้าตาลของโรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อกระบวนการผลิตนํ้าตาลเดินระบบเต็มกําลังการผลิตจะมีความต้องการ
อ้อยเป็นวัตถุดิบประมาณ 20,400 ตัน(อ้อย)/วัน เมื่อผ่านกระบวนการหีบอ้อยแล้วคาดว่าจะได้ชานอ้อย 
เป็นผลพลอยประมาณ 5,786 ตัน/วัน จะลําเลียงผ่านระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิงจากชุดลูกหีบ 
ของโรงงานผลิตนํ้าตาล มายังลาน/อาคารกองเช้ือเพลิง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาล 
นิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 2) ไม้สับ คาดว่าจะมีความต้องการสูงสุด 660.24 ตัน/วัน โดยโครงการจะใช้ไม้สับจากโรงงานผลิตช้ิน
ไม้สับจากบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะท้ัง 
13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจําหน่าย โดยขนส่งด้วยรถบรรทุก มาเก็บในพ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิงซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 3) ใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คาดว่าจะมีความต้องการสูงสุดประมาณ 188.16 ตัน/วัน
โดยโครงการจะรับใบอ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยทั้ง 9 ในรัศมี 50 กิโลเมตร 
จากพ้ืนที่ต้ังโรงงานผลิตน้ําตาล ซึ่งจะรับซื้อใบอ้อยในแปลงอ้อยที่รื้อตอเท่าน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรลด
การเผาอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โครงการจะใช้รถบรรทุกขนส่งใบอ้อยจากพ้ืนที่เขตส่งเสริมการ
ปลูกอ้อยมายังลานกองเช้ือเพลิงซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 การดําเนินการของโครงการในการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงจะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละแผนการผลิตหรือ Mode of Operation ซึ่งจะสอดคล้องกับดําเนินงานของโรงงานผลิตนํ้าตาล จะ
แบ่งเป็นช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน : เดือนธันวาคม – มีนาคม) ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู (30 วัน : เดือน
เมษายน) และช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู (111 วัน : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) ซึ่งมีปริมาณเพียงพอ
ต่อการดําเนินการผลิตไฟฟ้าของโครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.4-1 และตารางที่ 2.4-2 สําหรับชาน
อ้อยที่เหลือใช้จะถูกเก็บไว้ที่พ้ืนที่ลาน/อาคารกองเช้ือเพลิง (อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล) 
สําหรับไว้ใช้ในการทดลองเดินระบบ (start up) ในปีต่อไป และชานอ้อยที่เหลือจากการ start up จะส่ง
ให้กับโรงไฟฟ้าในบริษัทในเครือ 
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ตารางที่ 2.4-1 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของโครงการในแต่ละ Mode of Operation (ในกรณีขายไฟ) 

รายละเอียด 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง (ตัน/วัน) 

ชานอ้อย  
(ร้อยละ 80) 

ไม้สับ  
(ร้อยละ 15) 

ใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตร  

(ร้อยละ 5) 
1. ช่วงฤดูหีบอ้อย  
1.1 ปริมาณเช้ือเพลิงในช่วงหีบออ้ย 

ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 5,786 780 224.26 
ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน/ฤดู) (120 วัน) 694,320 93,600 26,911.2 

1.2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 
1) ชุดที่ 1 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 932.16 145.68 41.52 
2) ชุดที่ 2 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 932.16 145.68 41.52 
3) ชุดที่ 3 หม้อไอน้ํา ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง 496.32 77.52 22.08 
4) ชุดที่ 4 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 932.16 145.68 41.52 
5) ชุดที่ 5 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 932.16 145.68 41.52 

รวมปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 4,224.96 660.24 188.16 
รวมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงช่วงฤดูหีบอ้อย (ตัน/ฤดู) 506,995.20 79,228.80 22,579.20 
ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือในช่วงฤดูหีบอ้อย (ตัน) 187,324.80 14,371.20 4,332.00 

2. ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู  
2.1 ปริมาณเช้ือเพลิงในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤด ู

ปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือ (ตัน) 187,324.80 14,371.20 4,332.00 
2.2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 

1) ชุดที่ 1 หม้อไอน้ําขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 740.88 115.68 33.12 
รวมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู  

(ตัน/ฤดู) 
22,226.40 3,470.40 993.60 

ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู (ตัน) 165,098.40 10,900.8 3,338.40 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู  
3.1 ปริมาณเช้ือเพลิงในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 

ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน) 165,098.40 10,900.8 3,338.40 
3.2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 

1) ชุดที่ 3 หม้อไอน้ําขนาด 80 ตนั/ชั่วโมง 410.88 64.32 18.24 
รวมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงช่วงผลิตน้ําเช่ือมซโูครสนอกฤดู  

(ตัน/ฤดู) 45,607.68 7,139.52 2,024.64 

ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 
(ตัน) 

119,490.72 3,761.28 1,313.76 

4.พ้ืนที่ในการกองเก็บเช้ือเพลิง 
4.1 อาคารกองเชื้อเพลิง (ตารางเมตร) 7,550 
4.2 ลานกองเชื้อเพลิง (ตารางเมตร) 151,300 

5.ความสามารถในการเก็บเช้ือเพลิง 
5.1 ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน) 315,758.00 145,846.00 29,160.00 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 2.4-2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของโครงการในแต่ละ Mode of Operation (ในกรณีไม่ขายไฟ) 

รายละเอียด 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง (ตัน/วัน) 

ชานอ้อย  
(ร้อยละ 80) 

ไม้สับ  
(ร้อยละ 15) 

ใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตร  

(ร้อยละ 5) 
1. ช่วงฤดูหีบอ้อย  
1.1 ปริมาณเช้ือเพลิงในช่วงหีบออ้ย 

ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 5,786 780 224.26 
ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน/ฤดู) (120 วัน) 694,320 93,600 26,911.2 

1.2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 
1) ชุดที่ 1 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 897.60 140.16 40.08 
2) ชุดที่ 2 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 897.60 140.16 40.08 
3) ชุดที่ 3 หม้อไอน้ํา ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง 478.08 74.64 21.36 
4) ชุดที่ 4 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 897.60 140.16 40.08 
5) ชุดที่ 5 หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 897.60 140.16 40.08 

รวมปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 4,068.48 635.28 181.68 
รวมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงช่วงฤดูหีบอ้อย (ตัน/ฤดู) 488,217.60 76,233.60 21,801.60 
ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือในช่วงฤดูหีบอ้อย (ตัน) 206,102.40 17,366.40 5,109.60 

2. ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู  
2.1 ปริมาณเช้ือเพลิงในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤด ู

ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน) 206,102.40 17,366.40 5,109.60 
2.2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 

1) ชุดที่ 1 หม้อไอน้ําขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง 696.00 108.72 30.96 
รวมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู  

(ตัน/ฤดู) 
20,880.00 3,261.60 928.80 

ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู (ตัน) 185,222.40 14,104.8 4,180.80 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู  
3.1 ปริมาณเช้ือเพลิงในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 

ปริมาณเชื้อเพลิง (ตัน) 185,222.40 14,104.8 4,180.80 
3.2 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 

1) ชุดที่ 3 หม้อไอน้ําขนาด 80 ตนั/ชั่วโมง 374.16 58.56 16.80 
รวมปริมาณการใช้เช้ือเพลิงช่วงผลิตน้ําเช่ือมซโูครสนอกฤดู  

(ตัน/ฤดู) 41,531.76 6,500.16 1,864.80 

ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 
(ตัน) 

143,690.64 7,604.64 2,316.00 

4.พ้ืนที่ในการกองเก็บเช้ือเพลิง 
4.1 อาคารกองเชื้อเพลิง (ตารางเมตร) 7,550 
4.2 ลานกองเชื้อเพลิง (ตารางเมตร) 151,300 

5.ความสามารถในการเก็บเช้ือเพลิง 
5.1 ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน) 315,758.00 145,846.00 29,160.00 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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2.5 สารเคมี 

รายละเอียดของประเภทและปริมาณสารเคมีที่ใช้หรือเก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าโดยสารเคมีส่วนใหญ่ใช้ในการ
ป้องกันการเกิดตะกรันหรือล้างตระกรันของคลูลิ่งทาวเวอร์และหม้อไอนํ้า สําหรับสารเคมีดังกล่าวถูกขนส่งโดย
รถบรรทุกก่อนจะมีการถ่ายลงถังเก็บกักบริเวณอาคารเก็บสารเคมีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิต
นํ้าตาล โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีแสดงดัง
ตารางที่ 2.5-1 

2.6 ผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เลือกขนาดกําลังการผลิตให้สัมพันธ์
กับปริมาณเช้ือเพลิง และคํานวณปริมาณความต้องการใช้ไอนํ้าแรงดันตํ่าในกระบวนการแลกเปล่ียนความร้อน
ของโรงงานผลิตนํ้าตาลเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า ส่งให้กับโรงงานผลิตนํ้าตาล รวมถึงการผลิต
ไฟฟ้าส่งจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังน้ันโครงการจึงออกแบบและเลือกใช้หม้อไอนํ้า จํานวน 5 ชุด 
ได้แก่ ขนาด 150 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด และขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ
กังหันไอนํ้า จํานวน 4 ชุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอนํ้าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาด
กําลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และขนาดกําลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และเครื่อง
กังหันไอนํ้าแบบควบแน่น (Extraction Condensing Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ จํานวน 2 
ชุด ทําให้มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ัง 85 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกําลังการผลิตสูงสุดที่สามารถผลิตได้ 62.55 เมกะ
วัตต์ ทั้งน้ีโครงการจะดําเนินการผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าประมาณ 261 วัน/ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการผลิตของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.6-1 และตารางที่ 2.6-2 

2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

1) ระบบหอหล่อเย็น โครงการเลือกใช้ระบบหอหล่อเย็นประเภท Induced Draft Counterflow 
ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จํานวน 10 ชุดติดต้ังเพ่ือช่วยลดความร้อนของน้ําระบายความร้อนจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า  

2) ระบบควบคุมการผลิต  โรงไฟฟ้าจัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรของโครงการ
เพ่ือป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต รวมทั้งเพ่ือบํารุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เก่ียวข้องในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดและอยู่ในสภาพที่ใช้งาน 
ได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระบบควบคุมการผลิตของโครงการในส่วนเครื่องจักรใหญ่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม (Control Room) ในการควบคุมและตรวจสอบการ
ทํางานของระบบต่าง ๆ ของโครงการทั้งหมดอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าควบคุมและจดบันทึกค่า
ควบคุมต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง โครงการได้มีการประชุมรวมผู้บริหาร หัวหน้าแผนกและวิศวกร เพ่ือติดตาม
งานการผลิต ค่าควบคุมต่าง ๆ มาประเมิน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่อไป 

3) ระบบไฟฟ้าสํารอง ในกรณีฉุกเฉินเคร่ืองจักรของโครงการไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับกระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าของโครงการ โครงการจะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพ่ือขอรับไฟฟ้า ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปตามภาระใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นการช่ัวคราว
จนกระทั่งโครงการเริ่มเดินระบบการผลิตอีกคร้ังเพ่ือให้เข้าสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตามโอกาสเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เน่ืองจากหม้อไอนํ้าแต่ละชุดของโครงการแยกเป็นอิสระกัน 
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ตารางที่ 2.5-1 ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

สารเคมี การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ 

(กิโลกรัม/วัน) 
วิธีการขนส่ง/การเก็บกัก 

ประเภทรถที่ใช้
ขนส่ง 

ความี่ในการ
ขนส่ง 

1. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ : NaOCl 
(Sodium Hypochlorite) 

- กําจัดสารอินทรีย์/เชื้อโรคและกําจัดธาตุ
เหล็กในระบบหล่อเย็น 

200 - บรรจุในถังขนาด 6,000 ลิตร และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 4.8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เที่ยว/เดือน 

2. กรดซัลฟูริก : H2SO4  
(Sulfuric acid) 

- ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระบบหล่อ
เย็น 

100 - บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 7.28 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/เดือน 

3. น้ํ ายาป้องกันตะกรัน/ตะไคร่ใน
ระบบน้ําหล่อเย็น (Anti-Scale) 
(3D TRASAR 3DT120) 

- ใช้ป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหล่อเย็น 10 - บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 4.8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/ปี 

4. น้ํ ายาป้องกันตะกรัน/ตะไคร่ใน
ระบบน้ําหล่อเย็น (H3PO4 , ZnCl2) 
(Anti-Corrosion)   

- ใช้ป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหล่อเย็น 10 - บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 4.8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/ปี 

5. สารป้องกันตะกรันในระบบหล่อ
เย็น (ControlBrom CB70) 

- กําจัดสารอินทรีย์/เชื้อโรคในระบบหล่อเย็น
และน้ําปราศจากแร่ธาตุ 

10 - บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 7.5 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/ปี 

6. โซเดียมซัลไฟต์ :Na2SO3 
(Sodium Sulfite) 

- กําจัดออกซิเจนในหม้อไอน้ํา ป้องกันการ
กัดกร่อนในหม้อไอน้ํา 

8 - บรรจุในถังขนาด 50 กิโลกรัมและจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 5 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/ปี 

7. สารป้องกันการกัดกร่อนในระบบ
หม้อไอน้ํา (NALCO 356) 
(Cyclohexylamine : C6H13N) 
(Morpholine : C4H9NO) 

- ป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อน้ําร้อน 5 - บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 1.92 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/ปี 

8. โพลีฟอสเฟต : Na3PO4 
(Polyphosphate) 

- ป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ํา 10 - บรรจุในถังขนาด 50 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมี พื้นที่ขนาด 5 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล้อ 1 เที่ยว/ปี 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 2.6-1 การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ (Mode of Operation) 

Mode of Operation 
กรณีขายไฟฟ้า กรณีไม่ขายไฟฟ้า 

ใช้ภายใน
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

จําหน่าย รวม 
ใช้ภายใน

โรงไฟฟ้าชีวมวล 
โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
จําหน่าย รวม 

1. ไอน้ํา (ตัน/ชั่วโมง)         
1.1 ช่วงหีบอ้อย          

(1) ไอน้ําแรงดัน 42 บาร์  466.10 40.00 - 506.10 447.38 40 - 487.38 
(2) ไอน้ําแรงดัน 24 บาร์ 2.44 - - 2.44 2.44 - - 2.44 
(3) ไอน้ําแรงดัน 2.8 บาร์ 6.00 - - 6.00 6.00 - - 6.00 
(4) ไอน้ําแรงดัน 1.5 บาร์ - 507.04 - 507.04 - 507.04 - 507.04 

1.2 ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู          
(1) ไอน้ําแรงดัน 42 บาร์  88.75 - - 88.75 83.37 - - 83.37 
(2) ไอน้ําแรงดัน 24 บาร์ 0.50 - - 0.50 0.51 - - 0.51 
(3) ไอน้ําแรงดัน 2.8 บาร์ 1.50 - - 1.50 1.50 - - 1.50 
(4) ไอน้ําแรงดัน 1.5 บาร์ - 75.00 - 75.00 - 75.00 - 75.00 

1.3 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู          
(1) ไอน้ําแรงดัน 42 บาร์  49.22 - - 49.22 44.80 - - 44.80 
(2) ไอน้ําแรงดัน 24 บาร์ 0.50 - - 0.50 0.50 - - 0.50 
(3) ไอน้ําแรงดัน 2.8 บาร์ 1.5 - - 1.50 1.5 - - 1.50 
(4) ไอน้ําแรงดัน 1.5 บาร์ - 33.30 - 33.30 - 33.30 - 33.30 

2. ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)         
2.1 ช่วงฤดูหีบอ้อย 10.00 35.55 17.00 62.55 10.00 35.55 - 45.55 
2.2 ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 2.00 8.41 1.90 12.31 2.00 8.41 - 10.41 
2.3 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู 2.00 3.30 1.50 6.80 2.00 3.30 - 5.30 

  ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564
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2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เน่ืองจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ดังน้ันในการบริหารจัดการและการใช้
ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุนหรือเป็นระบบเสริมใน
การผลิต ซึ่งได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคระหว่างโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล แสดงดัง
ตารางที่ 2.8-1 และรูปที่ 2.8-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตารางที่ 2.8-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ระบบ

สาธารณปูโภค 
รายละเอียด การดําเนินการ 

1. โรงงานผลติน้าํตาล 
1.1 ชานอ้อย 5,786 ตันต่อวัน โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งชาน

อ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมท้ังเป็นผู้ดําเนินการ
พัฒนาระบบลําเลียงและพ้ืนท่ีกักเก็บเช้ือเพลิงให้
สามารถป้องกันและลดผลกระทบท้ังด้านฝุ่นละออง 
และนํ้าชะลานกองเช้ือเพลิงเพ่ือป้องกันการส่งผล
กระทบต่อชุมชน 

1.2 นํ้าดิบ 1. ช่วงฤดหูีบออ้ย 4,160.75 ลบ.ม./วัน 
2. ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 2,696.81 ลบ.ม./วัน 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 1,492.46 ลบ.ม./วนั 
4. ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบํารงุ 84.47 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิต นํ้าตาลเป็นผู้ รับผิดชอบในการผลิต
นํ้าประปาใช้ในกิจการของโรงงานผลิตนํ้าตาลและ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

1.3 ระบบปรับปรงุ
คุณภาพนํ้า 

1. ช่วงฤดหูีบออ้ย 3,318.67 ลบ.ม./วัน 
2. ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 2,577.21 ลบ.ม./วัน 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 1,437.09 ลบ.ม./วนั 
4. ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบํารงุ 84.47 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและ
จัดส่งนํ้าประปาให้โรงไฟฟ้าชีวมวลตามปริมาณท่ี
โรงไฟฟ้าชีวมวลต้องการ 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล  
2.1 ไอนํ้า 1. ช่วงฤดหูีบออ้ย  

    - ไอนํ้า 506.1 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 42 บาร์) 
    - ไอนํ้า 507 ตนั/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดนั 1.5 บาร์) 
2. ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤด ู
    - ไอนํ้า 88.75 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 42 บาร์) 
    - ไอนํ้า 75.00 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 1.5 บาร์) 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู  
    - ไอนํ้า 49.22 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 42 บาร์) 
    - ไอนํ้า33.30 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 1.5 บาร์) 

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตและจัดส่ง
ไอนํ้าให้โรงงานผลิตนํ้าตาล ตามปริมาณท่ีโรงงานผลิต
นํ้าตาลต้องการ 

2.2 ไฟฟ้า 1. ช่วงฤดหูีบออ้ย 62.55 เมกะวัตต ์
2. ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 12.31 เมกะวัตต ์
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 6.8 เมกะวตัต ์

โรงไฟฟ้ า ชีวมวล เป็ นผู้ รับผิ ดชอบผลิต ไฟฟ้ าให้
โรงงานผลิตนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลตามปริมาณท่ี
โรงงานผลิต นํ้าตาลต้องการ และบางส่วนจะส่ ง
จําหน่าย 

หมายเหตุ : ช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมบํารุงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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รูปที่ 2.8-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

น้ําประปา 

บ่อเก็บน้ําดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบระบายน้ํา/ 
ทางเข้า-ออก 

อาคารสํานักงาน 
และโรงอาหาร 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลงิ

ระบบผลิตน้ําประปา
ระบบผลิตน้ําอ่อน/ 

RO/น้ําบริสุทธิ์ 

โรงไฟฟ้าชวีมวล  

จําหน่ายไฟฟ้า 

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ไอน้ําแรงดันต่ํา 
ไฟฟ้า 

          ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานผลิตน้ําตาล 
          ไอน้ํา 
          ไฟฟ้า 
          ชานออ้ย 
          ไม้สับและใบอ้อยหรือวัสดุทางการเกษตร 
         น้ําประปา

ลานกองเชื้อเพลิงและ
อาคารเก็บเชื้อเพลิง ไม้สับ/ใบอ้อยหรือ 

วัสดุทางการเกษตร 

จัดเก็บในโรงงานผลิตน้ําตาล 
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2.9 พนักงาน 

1) ระยะก่อสร้าง เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน
สูงสุดประมาณ 600 คน/วัน (โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตนํ้าตาลใช้คนงานก่อสร้างร่วมกันเน่ืองจากก่อสร้าง
ในระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งน้ีแผนการดําเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะใช้แรงงานตามลักษณะงาน เช่น งานขุดบ่อนํ้า งานปรับพ้ืนที่และถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม งาน
ถนนและท่อระบายนํ้าฝน งานภูมิทัศน์ งานก่อสร้างรากฐานและโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคารและติดต้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

2) ระยะดําเนินการ พนักงานในช่วงดําเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 120 
วัน) ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู (ประมาณ 30 วัน) ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู (ประมาณ 111 วัน)  
และช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุงเครื่องจักร มีการจ้างพนักงานสูงสุดประมาณ 65 คน ซึ่งโครงการจะดําเนินการ
ผลิตไอนํ้าและไฟฟ้าในช่วงเดียวกับการผลิตนํ้าตาลของโรงงานผลิตนํ้าตาล โครงการมีความต้องการแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญ
เฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมจะต้องเป็นแรงงานที่
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ ในแต่ละสายอาชีพ และคุณลักษณะของบุคคลหรือ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม แรงงานในการดําเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ้างพนักงานเข้า
ทํางาน โดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก 

2.10 มลพิษและการควบคุม 

1) มลพิษทางอากาศ 

ระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากจากการเตรียมพ้ืนที่งานขุดบ่อนํ้า งานปรับพ้ืนที่และ
ถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม งานภูมิทัศน์ งานก่อสร้างรากฐานและโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ติดต้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงงานผลิตนํ้าตาลเนื่องจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) 
ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น เช่น ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน 
ความช้ืนของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กําหนดและควบคุมให้
บริษัทรับเหมาฉีดพรมนํ้าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึง
จํากัดความเร็วของรถต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ
ดังกล่าว กําหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่น
ของวัสดุที่บรรทุกอยู่หรือการฟุ้งกระจาย และทําความสะอาดล้อรถบรรทุกที่เข้ามาและออกไปจากเขต
ก่อสร้างทุกคัน เพ่ือให้มั่นใจว่ารถบรรทุกจะไม่นําสิ่งแปดเป้ือนไปตกหล่นภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

ระยะดําเนินการ มลพิษทางอากาศของโครงการจําแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย แหล่งกําเนิด
มลพิษทางอากาศจากปล่อง และแหล่งกําเนิดมลพิษอากาศจากแหล่งอ่ืน มีรายละเอียดดังน้ี  

(1)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่อง เกิดจากการเดินเครื่องหม้อไอนํ้าซึ่งใช้ชานอ้อย 
ไม้สับและใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเช้ือเพลิง มลพิษทางอากาศที่เกิดจากหม้อไอนํ้าของ
โครงการ ได้แก่ ฝุ่นละออง และมลสารประเภทก๊าซ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ที่ปนมากับก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า โครงการ
จะดําเนินการติดต้ังหม้อไอนํ้าทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ หม้อไอนํ้าขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 
120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด) (แสดงดังตารางที่ 2.10-1) ทั้งน้ี โครงการได้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์บําบัด
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มลพิษทางอากาศ 2 ระบบ ดําเนินการต่ออนุกรมกัน ได้แก่ ระบบดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) 
และระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) สําหรับหม้อไอนํ้าทุกชุด อย่างไรก็
ตาม โครงการได้คํานึงถึงปัจจัยในการบําบัดด้านต่างๆ ด้วยเพ่ือให้ได้ระบบบําบัดอากาศที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 (2)  แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากแหล่งอ่ืน  

(2.1) การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการลําเลียงเช้ือเพลิง กําหนดให้ลําเลียงชานอ้อยส่วนเกิน
ที่มิได้ลําเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า ไปกองเก็บในพ้ืนที่ลาน/อาคารกองเช้ือเพลิง (อยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดต้ังท่อ Chute/
ครอบกันฝุ่นฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ตามความสูง
ของกองชานอ้อย รวมทั้งระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิงที่ใช้ จะต้องเป็นระบบปิดครอบเพ่ือลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังพ้ืนที่ลาน/อาคารกอง
เช้ือเพลิงตลอดแนว 

(2.2) การลําเลียงเถ้าจากห้องเผาไหม้และการลาํเลียงเถ้าไปยังบ่อเก็บเถ้า เถ้าที่เกิดขึ้นจะ
มี 2 ประเภท ได้แก่ เถ้าหนัก (Bottom Ash) และเถ้าเบา (Fly ash) โดยการนําเถ้าหนักออกจากก้นเตาของ
ห้องเผาไหม้กระบวนการผลิตซึ่งแยกได้ที่บริเวณใต้ตะกรับเตาเผาของหม้อไอนํ้าและเถ้าเบา (Fly Ash) ถูกดัก
จับด้วยระบบบําบัดมลพิษอากาศ ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไอนํ้า จะถูกลําเลียงลงในบ่อเถ้าและตัก
ขึ้นกองบริเวณลานกองเถ้า ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกันและจะจัดส่งให้ชาวไร่นําไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 

(2.3) ฝุ่นละอองจากพื้นที่ลานกองขี้เถ้า การจัดเก็บเถ้าของโครงการจะเก็บในพ้ืนที่ลาน
กองเถ้าก่อนใช้ตักใส่รถบรรทุกของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มารอรับขี้เถ้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณเถ้าจะมีมาก
ที่สุดในช่วงฤดูหีบอ้อย ซึ่งขนาดพ้ืนที่ลานกองเถ้าของโครงการออกแบบให้สามารถรองรับเถ้าที่เกิดขึ้นสูงสุด
ในช่วงผลิตได้อย่างเพียงพอ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากขี้เถ้า โครงการจะทําการติดต้ัง
ตาข่าย ความสูง 10 เมตร รอบบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว และส่วนด้านนอกของตาข่ายจะทําการปลูกต้นไม้เป็น
แนว 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกช้ันหน่ึง รวมทั้งได้
กําหนดมาตรการฯ ในการจัดการการฟุ้งกระจายของขี้เถ้าบริเวณพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า 

2) เสียงและการควบคุม 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ งานปรับพ้ืนที่ 
และงานก่อสร้างฐานราก ซึ่งกิจกรรมในการก่อสร้างหลัก รวม 3 กิจกรรม ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่/งานฐานราก 
การสร้างโครงอาคาร/งานระบบสาธารณูปโภค และการปรับปรุงอาคาร/งานปรับทัศนียภาพ โครงการได้
กําหนดให้บริษัทรับเหมางดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางคืน (เวลา 19.00-07.00 น.) 
พร้อมทั้งกําหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง และครอบ
หูลดเสียง รวมถึงจัดให้มีการบํารุง รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ (ตาม
คู่มือแนะนําของเครื่องจักรต่าง ๆ) 

  2.2) ระยะดําเนินการ เครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่สําคัญของโครงการ ได้แก่ เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า และหอหล่อเย็น ทั้งน้ีโครงการได้กําหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่เข้าไปใน
พ้ืนที่ดังกล่าวทราบและกําหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งโดยปกติ
พ้ืนที่ดังกล่าวน้ีจะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางคร้ังคราวเท่าน้ัน เพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความ
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ผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด ทั้งน้ีในขั้นตอนการออกแบบ โครงการได้กําหนดมาตรการในการป้องกัน
ผลกระทบจากความดังของเสียงต้ังแต่ต้นทาง ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม จัดการ
ทางผ่านของเสียง ติดต้ังเคร่ืองจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังภายในอาคารตามความเหมาะสม ทั้งนี้โรงไฟฟ้า
ชีวมวลต้องควบคุมค่าระดับเสียงริมรั้วโรงงานที่ระยะห่าง 1 เมตร ให้มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

3) น้ําเสีย/น้ําทิ้งและการจัดการ 

    3.1) ระยะก่อสร้าง มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงาน และนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเกิดนํ้าเสียขึ้นประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(พิจารณานํ้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดนํ้าเสียโดยทั้งหมด) โครงการได้กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีห้องสุขา
แบบช่ัวคราวและระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปอย่างเพียงพอ เพ่ือบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้นก่อนระบายลงสู่บ่อพัก
นํ้าทิ้ง พร้อมทั้งทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้
ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยไม่ระบายออก
ภายนอกโครงการหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่ามีปริมาณท่ีน้อย
และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังน้ัน โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อดักตะกอนบริเวณใกล้กับบ่อเก็บนํ้าดิบ 
หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทําและสร้าง
รางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวรเพ่ือระบายนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลง
สู่บ่อเก็บนํ้าดิบต่อไป 

  3.2) ระยะดําเนินการ เกิดจากนํ้าระบายท้ิงจากหม้อไอนํ้าและหอหล่อเย็น รวมทั้งนํ้าเสียจาก
กิจกรรมของพนักงาน ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้มีการจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งตามลักษณะเพ่ือบําบัด/ตรวจสอบ
ให้เหมาะสมก่อนนํานํ้าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ แสดงดังตารางที่ 2.10-2 มีรายละเอียดดังน้ี 

   (1) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic tank) บําบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
พนักงาน โครงการได้ออกแบบให้มีการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน สามารถรองรับ
นํ้าเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน BOD ที่มีอยู่ในนํ้าเสียเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และนํ้าทิ้งที่ออกจาก
ระบบมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

   (2) การจัดการน้ําเสียความสกปรกตํ่า (Low BOD) ออกแบบให้สามารถรองรับนํ้าระบาย
ทิ้งจากหม้อไอนํ้าและหอหล่อเย็น โดยขนาดระบบบําบัดที่ออกแบบ 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน นํ้าระบายทิ้งจาก
หม้อไอน้ําและหอหล่อเย็นจะรวบรวมเข้าสู่บ่อรับนํ้าทิ้ง ขนาด 655.50 ลูกบาศก์เมตร (ลึก 1.5 เมตร) และส่ง
เข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า 2 (Inspection pit No.2) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็งละลาย
นํ้าทั้งหมด (TDS) ด้วยระบบ TDS Checker ในกรณีที่นํ้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็ง
ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Low 
BOD pond) ขนาด 990 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 1.65 วัน และจะติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัด แต่ในกรณีนํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่า
ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง (Low BOD pond) 
ขนาด 655.50 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตารางที่ 2.10.1-1 แหล่งกําเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโครงการ 

แหล่งกําเนิดมลพิษ ระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ข้อมูลของปล่องระบาย ข้อมูลของอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย 

ลักษณะปลายปล่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง อุณหภูมิ ความเร็ว อัตรการไหล 
(m) (m) (K) (CO) (m/s) (Nm3/s) 

1. หม้อไอน้ําชุดที่ 1 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง Multi-cyclones+ ESP 3.34 40 418.00 145.00 15.45 96.48 ตรง (ไม่มีหมวกกันฝน) 
2. หม้อไอน้ําชุดที่ 2 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง Multi-cyclones+ ESP 3.34 40 418.00 145.00 15.45 96.48 ตรง (ไม่มีหมวกกันฝน) 
3. หม้อไอน้ําชุดที่ 3 ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง Multi-cyclones+ ESP 2.38 40 418.00 145.00 16.22 51.46 ตรง (ไม่มีหมวกกันฝน) 
4. หม้อไอน้ําชุดที่ 4 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง Multi-cyclones+ ESP 3.34 40 418.00 145.00 15.45 96.48 ตรง (ไม่มีหมวกกันฝน) 
5. หม้อไอน้ําชุดที่ 5 ขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง Multi-cyclones+ ESP 3.34 40 418.00 145.00 15.45 96.48 ตรง (ไม่มีหมวกกันฝน) 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564
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ตารางที่ 2.10-2 ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า  

รายการ 
High 
BOD

Low 
BOD 

ปริมาณน้ําทิ้ง/น้ําเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการ ฤดูหีบอ้อย 
ละลายน้ําตาล

นอกฤดู 
ผลิตน้ําเชื่อม
ซูโครสนอกฤดู 

ปิดหีบ/ซ่อมบํารุง
เครื่องจักร 

น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง 
น้ํา
เสีย 

น้ําทิ้ง น้ําเสีย 

1. น้ําเสียจาก
แผนกต่าง ๆ  
 

  - 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.6 - รวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ซึ่งมีขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ก่อนที่จะส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization 
Pond) ขนาด 11,184 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของ
โรงงานผลิตน้ําตาล  
- น้ําเสียที่ถูกบําบัดแล้วจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 1 
(Inspection pit No.1) ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และเข้าบ่อเก็บน้ําทิ้งหลัง
บําบัด 1 และ 2 (Holding pond No.1, 2) ขนาดรวม 175,426 ลูกบาศก์
เมตร และหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่  
- กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้ง
ฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) ขนาด 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับ
เข้าระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดอีกครั้ง 

2. น้ําระบายทิ้ง
จากหม้อไอน้ํา 

  457.92 - 80.4 - 44.64 - - - - รวบรวมสู่บ่อรับน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า ขนาด 655.5 ลูกบาศก์เมตร และเข้า
สู่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 3 (Inspection pit No.3) ขนาด 27.75 
ลูกบาศก์เมตร และส่งเข้าบ่อพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า ขนาด 655.50 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ ทั้งนี้น้ําทิ้งที่เหลือจากการใช้
ประโยชน์จะสง่ไปเก็บที่บ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัดของโรงงานผลิตน้ําตาล 
- กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) ขนาด 990 ลูกบาศก์เมตร และส่งกําจัดกับ
บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. น้ําระบายทิ้ง
จากระบบ
หล่อเย็น 

  100 - 100 - 50 - - - 

รวม 557.92 2.6 180.4 2.6 94.64 2.6 - 2.6 - 
ที่มา :   บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564
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4) กากของเสียและการจัดการ 

 4.1) ระยะก่อสร้าง แหล่งกําเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง ซึ่งสามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะทําการคัดแยกของเสียที่
สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ส่วนของเสียที่ เหลือจากการคัดแยกจะถูก 
เก็บรวบรวมไว้เพ่ือส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภค
ของคนงานก่อสร้างโดยกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหาถุงและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตาม
พ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป 

 4.2) ระยะดําเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงาน/อาคารสํานักงาน และกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต มีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) มูลฝอยทั่วไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารสํานักงาน คาดว่าโครงการ
จะมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.08 ตัน/วัน เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 กิโลกรัม/คน/
วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ, 2562) โครงการ
ได้ใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะ
ให้เหลือน้อยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการนําของเสียเหล่าน้ันกลับไปใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปกําจัดน้อยที่สุด โดยจะทําการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดแล้วจะทําการรวบรวมใส่
ถังรองรับมูลฝอยที่กระจายอยู่ทั่วไป แยกประเภทของถังออกเป็น 4 ประเภท คือ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูล
ฝอยท่ัวไป มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย และส่งกําจัดโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดต่อไป 

  (2) กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ของเสียที่ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับกําจัด และของเสียที่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับกําจัด การจัดการของ
เสียของโครงการจะดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 ซึ่งจะคาดการณ์ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากข้อมูลใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทในเครือฯ รวมท้ังโครงการยังไม่เปิดดําเนินการ ดังน้ัน ลักษณะกากอุตสาหกรรมและ
วิธีกําจัด จึงอ้างอิงจากการประมวลผลจากการอนุญาตด้านกากอุตสาหกรรมท่ีผ่านมาของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลักษณะกากอุตสาหกรรม และวิธีกําจัด ของโรงงานลําดับที่ 88 โรงงานที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเป็นแนวทางในการกําหนดรหัสของเสียลกัษณะของกากอุตสาหกรรม  

  การจัดการของเสียของโครงการจะดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดยมีการแจ้งรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ และ
ช่ือหน่วยงานที่รับไปกําจัดผ่านทางระบบตามวิธีและแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
นอกจากน้ี ยังดําเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 
2547 โดยการย่ืนขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงาน จะต้องแสดงวิธีการกําจัดกากของเสียและความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจะส่งของเสียออกนอกโรงงาน รวมทั้งการจัดทําเอกสารกํากับการ
ขนส่ง (Manifest system) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกําจัดก่อนนําของเสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน ซึ่งจะต้องบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมท้ังเก็บรวบรวม
เอกสารกํากับการขนส่ง (Manifest Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับกําจัดกากของเสีย และรายงานให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 
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  สําหรับการขนส่งไปกําจัดจะจัดให้รถเข้ามารับขยะมูลฝอย/ของเสียบริเวณอาคารเก็บของ
เสียโดยตรง ซึ่งรายละเอียดปริมาณและการจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต มี
รายละเอียดดังน้ี 

  (2.1) ของเสียที่ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับกําจัด คาดว่าจะทําให้มีปริมาณ 45.98 ตัน/
วัน ได้แก่ 

    ก) เถ้าเบา (fly ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ํา ซึ่งถูกดักจับด้วยระบบดัก
ฝุ่นแบบมัลติไซโคลน (Multi cyclone) และระบบบําบัดมลพิษอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic 
Precipitator : ESP) เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอนํ้าจะเกิดเถ้า ประมาณ 18.39 ตัน/วัน (หรือ 4,799.79 ตัน/
ปี) ซึ่งเถ้าเบาที่เกิดขึ้นจะถูกลําเลียงไปยังลานกองเถ้าเพ่ือรอให้เกษตรกรมารับไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินและ
บางส่วนส่งให้กับโรงผลิตสารปรับปรุงดินของโรงงานผลิตนํ้าตาลต่อไป 

   ข) เถ้าหนัก (bottom ash) เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในหม้อไอนํ้า ซึ่งเถ้าที่เกิดขึ้นจะ
ตกลงใต้ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า เมื่อมีการเดินระบบหม้อไอน้ําจะเกิดเถ้า ประมาณ 27.59 ตัน/วัน (หรือ 
7,200.99 ตัน/ปี) ซึ่งเถ้าจะถูกลําเลียงผ่านทางสายพานลําเลียงเถ้า (Ash Conveyer) ที่มีนํ้าอยู่ (สําหรับการ
ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในหม้อไอนํ้า ทําให้เถ้ามีลักษณะก่ึงเปียก ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย) และ
ถูกลําเลียงออกมาลงไปยังสายพานซึ่งเป็นระบบปิดทําหน้าที่รวมเถ้าทั้งหมดไปยังพ้ืนที่ลานกองเถ้าเพ่ือรอให้
เกษตรกรมารับไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินและบางส่วนส่งให้กับโรงผลิตสารปรับปรุงดินของโรงงานผลิตนํ้าตาล
ต่อไป 

  (2.2)  ของเสียที่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับกําจัด เช่น จารบีที่ใช้แล้ว เศษผ้าปนเป้ือน 
ฉนวนกันความร้อน ภาชนะปนเป้ือน หลอดไฟเสื่อมสภาพ สายไฟใช้แล้ว (มีฉนวนหุ้ม) สังกะสีเก่า ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากการซ่อมแซม/ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร คาดว่าจะมีปริมาณของเสียที่เป็นภาระต่อหน่วยงานรับกําจัด
จากกระบวนการผลิตประมาณ 2.59 ตัน/วัน จะรวบรวมและจัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสียของโครงการ 
ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัด  

2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) ระยะก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในระยะก่อสร้าง โครงการจึงกําหนด
มาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการกําหนดขอบเขตการก่อสร้างและเขตอันตรายรวมทั้งกําหนดมาตรการให้
บริษัทผู้รับเหมาจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยใน
สัญญาว่าจ้าง ให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายใน
โครงการ 

 2) ระยะดําเนินการ  

1) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กําหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลไว้ให้พนักงานตามลักษณะงานและอันตรายท่ีได้รับสัมผัสสอดคล้องตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และจัดทําป้ายเตือนอันตราย และป้ายสัญลักษณ์บังคับให้มีการสวมใส่รวมถึง
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ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) รวมท้ังกําหนดแผนการตรวจสอบการเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มี
จํานวนเพียงพอ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก รวมท้ังได้
กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปภายในอาคารโรงงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ้ืนฐาน 
4 รายการ คือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกันฝุ่นละออง และผ้าปิดจมูก 

2) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด ประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 88 โรงงานผลิตไฟฟ้า เมื่อตรวจสอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 พบว่า เข้าข่ายตามข้อ 3 “โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความว่า โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้เช้ือเพลิง วัตถุไวไฟ หรือ
มีลักษณะที่ทําให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบท้าย
ประกาศ ดังน้ันโครงการจึงได้กําหนดให้ติดต้ังระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาลและพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยจะออกแบบระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย (พ.ศ. 2555) และมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

3) การตรวจสุขภาพพนักงาน กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกครั้งก่อนรับเข้า
ทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการ จะดําเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 
หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของพนักงานให้
สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการ
ตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2563 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน แบ่งเป็นการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ และพนักงานประจํา ดําเนินการตรวจวัดโดย
โรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา  

4) การจัดทํารายงานและบันทึกอุบั ติเหตุ กําหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ที่ กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานอุบัติเหตุตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ โดยกําหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
เช่น ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง กรุ๊ปเลือด วัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนว
ทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
หรือไม่ และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับอุบัติเหตุน้ัน เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ําหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน 

5) การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน การเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยโครงการจะว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) และจะต้องเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการใน
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เข้ามาดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับความร้อน และเสียง เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

2.12 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน  

1) ชุมชนสัมพันธ ์ 

 เน่ืองจากท่ีต้ังโครงการอยู่ภายในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาลและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกัน หากการดําเนินการประชาสัมพันธ์/หรือการทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่างคนต่างทํา
ย่อมจะส่งผลให้เกิดการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพราะชุมชนภายนอกไม่สามารถแยก
กิจกรรมหรือมลพิษที่เกิดจากการดําเนินงานได้ว่าเป็นในส่วนของโรงงานผลิตนํ้าตาลหรือโรงไฟฟ้าชีวมวล  
อาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง ดังน้ัน ในการวางแผนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการทํากิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการจะดําเนินการให้สอดรับกับการดําเนินงาน 
โดยจําแนกประเภทแผนงานกิจกรรม  ออกเป็นกิจกรรมรับผิดชอบต่อสั งคม  (Corporate Social 
Responsibility (CSR)) และกิจกรรมประชาสัมพันธ์/หรือกิจกรรมสนันสนุนชุมชน (มวลชนสัมพันธ์) โดยมี
การจําแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านสร้างความสัมพันธ์ที่ย่ังยืน  ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสุขภาพอนามัย 

2)  การรับเรื่องร้องเรียน 

 การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโครงการ 
ดังน้ัน เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้จัดทําแผนรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
กําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ต้องครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ กรณีที่โครงการ
ได้รับข้อมูลการร้องทุกข์ทั้งจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได้จัดให้มี
ระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถนําข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมาแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหา
จากการดําเนินงานของโครงการ ซึ่งใช้ระบบการติดต่อสื่อสารและการดําเนินงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างเป็นระบบ สําหรับผังการรับเรื่องร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 2.12-1 ได้แก่ 

 (1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

 (2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

 (3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนต้ังอยู่บริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  

 (4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์/การทํา
บันทึกข้อความ/การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
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 นอกจากน้ี โครงการจะสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) ให้มีความเหมาะสมจะมีส่วนร่วมในการร่วมดําเนินการกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือ
เหตุเดือดร้อนรําคาญที่เกิดจากการดําเนินโครงการ โดยจะเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อ
พิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน แสดงความเช่ือมโยงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารโครงการ โดยจะพิจารณาสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนมากกว่าผู้แทนจากภาครัฐและโครงการ ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee)  

2.13 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 

โครงการมีพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนท่ีปลูกเป็นแนวต้นไม้ประมาณ 6.12 ไร่ หรือร้อยละ 16  
ของพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล แสดงดังรูปที่ 2.13-1 ต้นไม้ที่ปลูกในโครงการส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น พันธ์ุไม้นํามา
ปลูกในพ้ืนที่โครงการเป็นพันธ์ุไม้ที่จัดหาง่ายในท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดูแลรักษาง่าย 
สามารถใช้เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นแนวกันลม ลดผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศ และเป็นแนวกําลังธรรมชาติป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียง รวมถึงเป็นการปรับปรุง
ทัศนียภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัว โดยพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณที่มีอยู่เดิมและบริเวณท่ีจะ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นในลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นแนวป้องกัน (Protection Strip) 

สําหรับพ้ืนที่สีเขียวของโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบจากระดับเสียงและฝุ่นละอองจากการ
ดําเนินการของโครงการ โดยพรรณไม้ที่พิจารณานํามาปลูกจึงพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลด
มลพิษและเลือกปลูกต้นไม้ที่มีใบหนาเพ่ือลดผลกระทบจากระดับเสียงและฝุ่นละอองจากการดําเนินการของ
โครงการ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลด้านวิชาการที่ ได้ระบุว่า การที่ ต้นไม้จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ได้ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การปลูกที่กําหนดไว้จ้าเป็นต้อง
เลือกชนิดของพันธ์ุไม้ที่เหมาะสม โดยทั่วไปต้นไม้ทุกชนิดมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ แต่ศักยภาพใน
การปรับปรุงคุณภาพของอากาศของต้นไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นกับองค์ประกอบของมลพิษอากาศ 
รูปร่างของใบ กายวิภาคของใบ จํานวนและความหนาแน่นของพุ่มใบ และลักษณะทางชีพลักษณ์ (การผลัดใบ
และระยะเวลา) (Takahashi et al., 2005) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2550) โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาน
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของไม้ยืน
ต้นและไม้พุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ตามลักษณะสมบัติของใบ สรุปได้ดังน้ี  

1)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไม้สน (conifer) และไม้ไม่ผลัดใบสามารถดูดซับฝุ่น
ละอองได้ ดีกว่าไม้ผลัดใบ ต้นไม้ที่ผิวใบหยาบหรือมีขนสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีผิวใบมัน 
ต้นไม้ที่มีพ้ืนที่ผิวใบรวมมากสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีพ้ืนที่ผิวใบรวมน้อยกว่า  

2)  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และโอโซน (ozone) ไม้ผลัดใบสามารถดูดซับได้ดีกว่าไม้สน ต้นไม้ที่
ผิวใบเรียบมันสามารถดูดซับได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีผิวใบหยาบ ต้นไม้ที่มีพ้ืนที่ผิวใบรวมมากสามารถดูดซับได้ดีกว่า 
ต้นไม้ที่มีพ้ืนที่ผิวใบรวมน้อยกว่า 

ทั้งน้ี ยังได้จัดลําดับศักยภาพในการดูดซับมลพิษของไม้ยืนต้นไว้มากกว่า 30 ชนิด ตัวอย่างต้นไม้ที่
สามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดี เช่น สนทะเล สนฉัตร สนสามใบ สนสองใบ ในขณะที่ สัตตบรรณ กระดังงาไทย 
ชงโค และแสงจันทร์ มีสามารถดูดซับฝุ่นออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับพรรณไม้ที่
โครงการพิจารณามาปลูก 
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รูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วดําเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เก่ียวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบายลักษณะของปญัหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการดําเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งกลับ 
ผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานักงาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/ส่ิงแวดล้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 038472674 
-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  

chokchai@kslgroup.com, 
kanchai@kslgroup.com, 
thanang@kslgroup.com 

- จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพ่ือดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลดําเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหากําหนดมาตรการเร่งด่วน
ภายใน 1-2 วันทําการ 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้
ในระยะส้ัน ให้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/นําเสนอการแก้ไข 

ปัญหาในการประชุม 
แจ้งผล 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 
แก้ไขเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา  
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รูปที่ 2.13-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 
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3. สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั 

3.1 คุณภาพอากาศ 

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบริเวณชุมชนจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
ตัวแทนลมตะวันตก (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน) และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เป็นตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มกราคม) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 จุด (ดําเนินการตรวจวัด 
7 วันต่อเน่ือง) ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) และชุมชน
บ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) (แสดงดังรูปที่ 3.1-1) เน่ืองจากการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 
2564 จุดตรวจวัดชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) เกิดปัญหาข้อร้องเรียนและการคัดค้านการต้ังโรงงานผลิต
นํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ทําให้ไม่สามารถติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงได้
ย้ายตําแหน่งจุดติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศไปยังชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) แทน โดยทําการ
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2564 โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังตารางท่ี 3.1-1 และสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังน้ี 

 1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงปิดหีบ) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม 
(A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (21-36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทด
น้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (21-31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชน
บ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (21-27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (16-32 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.061-0.112 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(61-112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.068-0.099 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (68-99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.054-0.090 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (54-90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) ทําการตรวจวัด
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.064 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(22-64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่ วไป  ซึ่ งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
สูงสุด ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 0.112 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของค่ามาตรฐาน 
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 2)   ฝุน่ละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

       ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงปิดหีบ) พบว่า ชุมชน
บ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.028 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (8-28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (10-17 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.010-0.018 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (10-18 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.008-0.019 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (8-19 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่  18-25 มกราคม  พ .ศ . 2564 (เป็นตัวแทนลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.029-0.053 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (29-53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.044-
0.060 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (44-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.033-0.071 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (33-71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) 
ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.011-0.040 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (11-40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน  
0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
สูงสุด ได้แก่ ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) ตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 
0.071 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของค่ามาตรฐาน  

3)   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 

  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงปิดหีบ) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่า
อยู่ในช่วง 0.0026-0.0031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-3.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย 
(A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0031-0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.1-3.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชน
บ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0031-0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.1-3.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) และชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-3.4 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่  18-25 มกราคม  พ .ศ . 2564 (เป็นตัวแทนลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0039-0.0071 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.9-7.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0039-0.0063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.9-6.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.0039-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.9-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้าน
หนองบัวใต้ (A5) ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-
0.0026 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.8-2.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  
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  เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ ผลก ารต รวจ วัด กั บ ค่ าม าต รฐาน คุณ ภ าพ อาก าศ ในบ รรย าก าศ 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
สูงสุด ได้แก่ ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 0.0079 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของค่ามาตรฐาน 

4)   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 1 ชั่วโมง 

 จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงปิดหีบ) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.5-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทด
น้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0021-0.0050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.1-5.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-0.0063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.8-6.3 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0008-0.0047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(0.8-4.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นตัวแทนลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0013-0.0157 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.3-15.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0003-0.0162 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.3-16.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0170 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.5-17.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้าน
หนองบัวใต้ (A5) ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.0003-
0.0050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.3-5.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มี
ค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
ได้แก่ ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 0.0170 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (17.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของค่ามาตรฐาน  

5)   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงปิดหีบ) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.0056-0.0260 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (5.6-26.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทด
น้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0058-0.0339 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (5.8-33.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0028-0.0273 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.8-27.3 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0060-0.0260 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(6.0-26.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นตัวแทนลม
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0008-0.0179 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.8-17.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0015-0.0120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.5-12.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านทางหลวง 
(A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0021-0.0149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.1-14.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และ
ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่
ในช่วง 0.0019-0.0083 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.9-8.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
โดยบริเวณท่ีมีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ ชุมชนบ้านทด
น้อย (A2) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีค่า 0.0339 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (33.9 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.1-1 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

 

A1

2244//0077//22002200 

A2 

2244//0077//22002200 

A3 

2244//0077//22002200 2244//0077//22002200 

A4 A5 

3300//0066//22002211 
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

1.ชุมชนบ้านโป่งคอม 
(A1) 

24-25/07/63 0.024 0.012 0.0029 0.0016-0.0052 0.0096-0.0241 
25-26/07/63 0.022 0.011 0.0026 0.0016-0.0044 0.0064-0.0222 
26-27/07/63 0.023 0.013 0.0026 0.0005-0.0047 0.0056-0.0243 
27-28/07/63 0.021 0.008 0.0031 0.0016-0.0047 0.0062-0.0201 
28-29/07/63 0.036 0.028 0.0031 0.0016-0.0047 0.0064-0.0260 
29-30/07/63 0.029 0.016 0.0029 0.0010-0.0047 0.0070-0.0226 
30-31/07/63 0.031 0.020 0.0029 0.0013-0.0047 0.0066-0.0218 

ค่าตํ่าสุด 0.021 0.008 0.0026 0.0005 0.0056 
ค่าสูงสุด 0.036 0.028 0.0031 0.0052 0.0260 

18-19/01/64 0.108 0.050 0.0029 0.0016-0.0052 0.0096-0.0241 
19-20/01/64 0.095 0.049 0.0026 0.0016-0.0044 0.0064-0.0222 
20-21/01/64 0.099 0.049 0.0026 0.0005-0.0047 0.0056-0.0243 
21-22/01/64 0.112 0.053 0.0031 0.0016-0.0047 0.0062-0.0201 
22-23/01/64 0.061 0.029 0.0031 0.0016-0.0047 0.0064-0.0260 
23-24/01/64 0.090 0.048 0.0029 0.0010-0.0047 0.0070-0.0226 
24-25/01/64 0.076 0.038 0.0029 0.0013-0.0047 0.0066-0.0218 

ค่าตํ่าสุด 0.061 0.029 0.0026 0.0005 0.0056 
ค่าสูงสุด 0.112 0.053 0.0031 0.0052 0.0260 

2. ชุมชนบ้านทดน้อย 
(A2) 

24-25/07/63 0.028 0.013 0.0031 0.0024-0.0044 0.0073-0.0258 
25-26/07/63 0.021 0.011 0.0034 0.0021-0.0047 0.0073-0.0339 
26-27/07/63 0.025 0.014 0.0031 0.0021-0.0050 0.0085-0.0320 
27-28/07/63 0.023 0.010 0.0034 0.0021-0.0047 0.0085-0.0218 
28-29/07/63 0.031 0.017 0.0037 0.0026-0.0050 0.0068-0.0224 
29-30/07/63 0.029 0.013 0.0034 0.0026-0.0050 0.0073-0.0192 
30-31/07/63 0.028 0.016 0.0034 0.0026-0.0050 0.0058-0.0228 

ค่าตํ่าสุด 0.021 0.010 0.0031 0.0021 0.0058 
ค่าสูงสุด 0.031 0.017 0.0037 0.0050 0.0339 

18-19/01/64 0.072 0.044 0.0058 0.0016-0.0115 0.0034-0.0120 
19-20/01/64 0.080 0.049 0.0063 0.0037-0.0102 0.0023-0.0087 
20-21/01/64 0.068 0.044 0.0047 0.0016-0.0079 0.0015-0.0081 
21-22/01/64 0.085 0.058 0.0039 0.0003-0.0079 0.0015-0.0103 
22-23/01/64 0.087 0.056 0.0042 0.0013-0.0079 0.0017-0.0109 
23-24/01/64 0.099 0.060 0.0052 0.0010-0.0123 0.0038-0.0077 
24-25/01/64 0.082 0.049 0.0060 0.0013-0.0162 0.0021-0.0083 

ค่าตํ่าสุด 0.068 0.044 0.0039 0.0003 0.0015 
ค่าสูงสุด 0.099 0.060 0.0063 0.0162 0.0015 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

3. ชุมชนบ้าน 
ทางหลวง (A3) 

24-25/07/63 0.021 0.010 0.0034 0.0018-0.0047 0.0081-0.0226 
25-26/07/63 0.027 0.018 0.0037 0.0026-0.0063 0.0064-0.0231 
26-27/07/63 0.024 0.012 0.0031 0.0021-0.0058 0.0075-0.0250 
27-28/07/63 0.022 0.013 0.0034 0.0018-0.0042 0.0077-0.0241 
28-29/07/63 0.026 0.017 0.0034 0.0026-0.0044 0.0049-0.0224 
29-30/07/63 0.025 0.012 0.0031 0.0026-0.0037 0.0079-0.0273 
30-31/07/63 0.025 0.011 0.0034 0.0026-0.0042 0.0028-0.0258 

ค่าตํ่าสุด 0.021 0.010 0.0031 0.0018 0.0028 
ค่าสูงสุด 0.027 0.018 0.0037 0.0063 0.0273 

18-19/01/64 0.054 0.033 0.0039 0.0013-0.0126 0.0024-0.0128 
19-20/01/64 0.090 0.071 0.0050 0.0005-0.0147 0.0036-0.0092 
20-21/01/64 0.069 0.057 0.0065 0.0031-0.0107 0.0028-0.0149 
21-22/01/64 0.054 0.033 0.0079 0.0055-0.0118 0.0043-0.0128 
22-23/01/64 0.057 0.041 0.0065 0.0008-0.0170 0.0030-0.0143 
23-24/01/64 0.068 0.051 0.0065 0.0031-0.0107 0.0023-0.0109 
24-25/01/64 0.067 0.050 0.0065 0.0029-0.0115 0.0021-0.0077 

ค่าตํ่าสุด 0.054 0.033 0.0039 0.0005 0.0021 
ค่าสูงสุด 0.090 0.071 0.0079 0.0170 0.0149 

4. ชุมชนบ้านบ่อบัว
โบสถ์ (A4) 

24-25/07/63 0.022 0.011 0.0029 0.0013-0.0039 0.0087-0.0233 
25-26/07/63 0.016 0.008 0.0029 0.0021-0.0037 0.0085-0.0241 
26-27/07/63 0.023 0.013 0.0026 0.0008-0.0042 0.0092-0.0254 
27-28/07/63 0.022 0.013 0.0031 0.0021-0.0044 0.0060-0.0260 
28-29/07/63 0.032 0.019 0.0034 0.0021-0.0044 0.0083-0.0245 
29-30/07/63 0.021 0.010 0.0026 0.0008-0.0047 0.0073-0.0241 
30-31/07/63 0.024 0.014 0.0026 0.0013-0.0044 0.0075-0.0245 

ค่าตํ่าสุด 0.016 0.008 0.0026 0.0008 0.0060 
ค่าสูงสุด 0.032 0.019 0.0034 0.0047 0.0260 

5. ชุมชนบ้าน 
หนองบัวใต้ (A5) 

30-31/03/64 0.064 0.040 0.0024 0.0008-0.0050 0.0032-0.0075 
31-01/04/64 0.022 0.011 0.0026 0.0008-0.0044 0.0028-0.0075 
01-02/04/64 0.046 0.020 0.0021 0.0008-0.0034 0.0023-0.0077 
02-03/04/64 0.034 0.021 0.0018 0.0005-0.0031 0.0019-0.0077 
03-04/04/64 0.043 0.020 0.0016 0.0003-0.0031 0.0028-0.0075 
04-05/04/64 0.052 0.026 0.0018 0.0005-0.0031 0.0023-0.0083 
05-06/04/64 0.023 0.014 0.0021 0.0008-0.0034 0.0023-0.0079 

ค่าตํ่าสุด 0.022 0.011 0.0018 0.0003 0.0019 
ค่าสูงสุด 0.064 0.040 0.0026 0.0050 0.0083 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.301/ 0.782/ 0.323/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชม. 
 3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา :   บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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3.2 ระดับเสียง 

 ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบัน (ก่อนมีการดําเนิน
โครงการ) โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง ดําเนินการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่าง 
วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา  
7 วันต่อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด จํานวน 3 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) ชุมชนบ้านป่าเพ็ก 
(N2) และชุมชนบ้านทดน้อย (N3) (แสดงดังรูปที่ 3.2-1) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ผลการตรวจวัด แสดงดัง 
ตารางที่ 3.2-1 สามารถสรุปรายละเอียดของได้ดังน้ี 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 59.9-62.9 
เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 84.4-90.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในช่วง 41.0-57.2 เดซิเบลเอ ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N2) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) อยู่
ในช่วง 45.8-51.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 62.0-77.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน 
(L90) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 37.5-53.5 เดซิเบลเอ และชุมชนบ้านทดน้อย (N3) มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 46.2-49.9 
เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 69.2-95.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 36.2-51.4 เดซิเบลเอ  

 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 พบว่า ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) มีค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 51.3-53.3 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง  
80.6-93.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 37.5-55.6 เดซิเบลเอ ชุมชนบ้านป่า
เพ็ก (N2) มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) อยู่ในช่วง 50.3-54.1 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) อยู่ในช่วง 79.0-96.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 41.3-55.9 เดซิเบล
เอ และชุมชนบ้านทดน้อย (N3) มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 45.7-49.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู่ในช่วง 
75.3-95.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 39.4-50.1 เดซิเบลเอ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทั้ง 3 สถานีดังกล่าว กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กําหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า ค่าระดับเสียงทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียง 

N1 

2244//0077//22002200 

N2 

2244//0077//22002200 

N3

2244//0077//22002200 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ลําดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax L90 
1. ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) 24-25/07/63 

25-26/07/63 
26-27/07/63 
27-28/07/63 
28-29/07/63 
29-30/07/63 
30-31/07/63 

61.1 
61.1 
60.2 
59.9 
61.4 
62.9 
62.7 

90.4 
89.7 
88.4 
86.2 
84.4 
87.0 
90.5 

41.6-55.7 
41.2-53.2 
41.3-53.2 
41.0-52.8 
42.2-55.7 
43.3-55.7 
43.3-57.2 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 59.9-62.9 84.4-90.5 41.0-57.2 
18-19/01/64 
19-20/01/64 
20-21/01/64 
21-22/01/64 
22-23/01/64 
23-24/01/64 
24-25/01/64 

52.8 
53.3 
53.1 
52.5 
51.3 
52.0 
52.3 

92.3 
89.7 
80.6 
88.7 
82.3 
93.9 
82.4 

43.8-53.2 
40.7-55.1 
41.8-54.8 
37.5-53.7 
37.5-53.1 
43.3-52.8 
42.4-55.6 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 51.3-53.3 80.6-93.9 37.5-55.6 
2. ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N2) 24-25/07/63 

25-26/07/63 
26-27/07/63 
27-28/07/63 
28-29/07/63 
29-30/07/63 
30-31/07/63 

45.8 
49.8 
48.7 
51.9 
50.1 
49.7 
51.4 

65.4 
77.2 
69.5 
73.6 
70.7 
62.0 
69.5 

37.5-45.7 
40.8-53.5 
40.7-45.9 
40.6-53.5 
39.6-51.0 
41.9-49.4 
41.3-51.8 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 45.8-51.9 62.0-77.2 37.5-53.5 
18-19/01/64 
19-20/01/64 
20-21/01/64 
21-22/01/64 
22-23/01/64 
23-24/01/64 
24-25/01/64 

50.9 
51.2 
50.3 
54.1 
53.0 
52.0 
53.3 

79.0 
84.7 
98.1 
96.9 
85.6 
96.4 
86.5 

41.3-47.5 
45.8-50.8 
42.4-54.4 
42.2-55.7 
44.7-52.8 
41.7-55.9 
43.0-52.5 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 50.3-54.1 79.0-96.9 41.3-55.9 
มาตรฐาน1/ 70 115 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-43- 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ลําดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

Leq 24 hr Lmax L90 
3. ชุมชนบ้านทดน้อย (N3) 24-25/07/63 

25-26/07/63 
26-27/07/63 
27-28/07/63 
28-29/07/63 
29-30/07/63 
30-31/07/63 

48.7 
46.6 
46.5 
46.6 
47.2 
49.9 
46.2 

93.1 
81.5 
75.2 
81.0 
76.8 
95.2 
69.2 

36.2-49.3 
38.9-46.1 
39.3-45.0 
38.7-46.0 
39.5-46.1 
38.8-51.4 
39.1-45.3 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 46.2-49.9 69.2-95.2 36.2-51.4 
18-19/01/64 
19-20/01/64 
20-21/01/64 
21-22/01/64 
22-23/01/64 
23-24/01/64 
24-25/01/64 

45.7 
46.5 
49.2 
49.9 
48.2 
48.1 
48.4 

77.3 
77.0 
95.2 
95.4 
89.3 
75.3 
77.8 

39.4-43.0 
40.2-48.6 
40.4-49.6 
40.7-48.1 
40.0-46.6 
39.7-50.1 
39.8-48.2 

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 45.7-49.9 75.3-95.4 39.4-50.1 
มาตรฐาน1/ 70 115 - 

มาตรฐาน  :  1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

 
3.3 คุณภาพน้ําผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน รวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าผิวดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยเฉพาะ
คุณภาพนํ้าผิวดินในบริเวณห้วยพะใย และห้วยพรมโหด เป็นแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด  โดยทํา
การตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าในช่วงฤดูฝน และวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2564 เป็นตัวแทนคุณภาพนํ้าผิวดินในช่วงฤดูแล้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน
ทั้งหมด 4 จุด แสดงดังรูปที่ 3.3-1 ได้แก่ ห้วยพะใย ด้านเหนือนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1,000 
เมตร (SW1) ห้วยพะใย บริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ (SW2) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บนํ้าบ้านหนองบัว
เหนือ) ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 700 เมตร (SW3) และห้วยพรมโหด ด้านท้ายนํ้าห่าง
จากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1,300 เมตร (SW4) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ความขุ่น (Turbidity) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ค่าออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) 
บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
ฟอสเฟตท้ังหมด (Total Phosphate) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิคเกิล 
(Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน
ทั้ งหมด  (Total Organochlorine Pesticides) ดี ดีที  (DDT) บี เอชซีชนิดแอลฟ่ า (Alpha-BHC) ดิลดริน 
(Dieldrin) อัลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเอนดริน (Endrin) สามารถสรุปผลการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าผิวดินของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 3.3-1 
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 คุณภาพนํ้าของห้วยพะใย และห้วยพรมโหด พบว่า คุณภาพนํ้าของห้วยพะใย และห้วยพรมโหด 
สามารถเทียบเคียงเพ่ือใช้ประโยชน์สอดคล้องกับมาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 โดย
หากเทียบเคียงคุณภาพนํ้าผิวดินกับมาตรฐานควบคุมแหล่งนํ้าตามประกาศดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้นค่าดีโอ (DO) ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าตํ่ากว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bateria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี  

 - ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) จากผลการคุณภาพน้ําผิวดินดังกล่าวทั้ง 2 ช่วงการตรวจวัด (ฤดูฝน 
และฤดูแล้ง) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) ทั้ง 4 จุดตรวจวัดในช่วงฤดูฝน มีค่า
ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 อาจมีสาเหตุมาจากสภาพโดยรอบเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
และน้ําค่อนข้างน่ิงไม่มีการไหลเวียน  

 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) จากผลการคุณภาพนํ้าผิวดิน
ดังกล่าวทั้ง 2 ช่วงการตรวจวัด (ฤดูฝน และฤดูแล้ง) พบว่า ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของจุด
ตรวจวัดห้วยพะใย ด้านเหนือนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1 กิโลเมตร (SW1) และห้วยพะใย 
บริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ (SW2) ในช่วงฤดูแล้งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดของแหล่งนํ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 โดยแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เป็นแบคทีเรียที่พบอยู่ในสิ่งแวดล้อม (ดิน พืช และผัก) 
และสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ ดังน้ันการพบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดที่มีค่าสูง (20,000 เอ็มพี
เอ็น/100 มิลลิลิตร) บริเวณจุดเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดินดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจากสภาพโดยรอบเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม และเกิดการปนเป้ือนจากมูลสัตว์ที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเลี้ยงไว้  

 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) จากผลการคุณภาพนํ้าผิวดิน
ดังกล่าวทั้ง 2 ช่วงการตรวจวัด (ฤดูฝน และฤดูแล้ง) พบว่า ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ของจุดตรวจวัด
ห้วยพะใย ด้านเหนือนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1 กิโลเมตร (SW1) ห้วยพะใย บริเวณจุดผันนํ้า
ของโครงการ (SW2) และห้วยพรมโหด ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1.3 กิโลเมตร 
(SW4) ในช่วงฤดูฝนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดของแหล่งนํ้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม ปกติมักพบอยู่ในทางเดินอาหารสัตว์เลือดอุ่นและมนุษย์ โดยจะพบมากในอุจจาระ ซึ่งนอกจากใน
อุจจาระแล้วยังสามารถพบได้ในบริเวณอ่ืน เช่น พืช ดิน เมล็ดธัญพืช เป็นต้น ดังน้ันการพบค่าแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มที่มีค่าสูง (5,400 เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร ทั้ง 3 สถานี) บริเวณจุดเก็บตัวอย่างนํ้าผิวดิน
ดังกล่าวมาข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจากการเกิดการปนเป้ือนจากมูลสัตว์ที่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเลี้ยงไว้  
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รูปที่ 3.3-1 ตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 

SW3 SW1 

1199//0011//22002211 

SW2 

1199//0011//22002211 1199//0011//22002211 

SW4 

1199//0011//22002211 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน  

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน1/ 

SW1 SW2 SW3 SW4 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.44 7.65 7.42 7.70 7.18 7.41 7.15 7.46 5.0-9.0 5.0-9.0 
 2. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 9.5 7.0 10.1 9.8 43.1 6.5 30.1 11.3 - - 
 3. สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มิลลิกรัม/ลิตร 15.66 4.54 13.37 5.70 34.74 3.74 25.60 8.46 - - 
 4. ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร 85 165 122 145 63 91 72 96 - - 
 5. ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ํา (DO) มิลลิกรัม/ลิตร 2.58 4.60 2.82 4.51 2.56 4.44 2.90 4.82 ≥4.0 ≥2.0 
 6. บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 1 2 2 1 2 2 <1 1 ≤2.0 ≤4.0 

 7. ความกระด้าง (Total Hardness) 
มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของ
แคลเซียมคาร์บอเนต 

74.2 121.9 70.0 105.9 44.4 65.3 44.4 66.3 - - 

 8. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 0.34 0.09 0.06 0.08 0.11 0.04 0.07 5.0 5.0 
 9. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 0.12 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.5 0.5 
 10. ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate) มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 <0.01 0.02 <0.01 0.04 <0.01 0.03 <0.01 - - 

 11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) มิลลิกรัม/ลิตร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.05 
 12. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05 0.05 
 13. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005* 0.05** 
 14. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร 0.004 0.003 0.005 0.003 0.007 0.004 0.007 0.003 0.1 0.1 
 15. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0008 <0.0005 0.0006 <0.0005 0.0006 <0.0005 0.0007 <0.0005 0.01 0.01 
 16. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 0.1 
 17. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.06 0.09 0.04 0.14 0.10 0.26 0.09 0.19 1 1 
 18. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 1 1 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน1/ 

SW1 SW2 SW3 SW4 
ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
 19.  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

 (Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/100 

มิลลิลิตร 
5.4 x 103 2.2 x 103 5.4 x 103 3.4 x 103 3.5 x 103 1.1 x 103 5.4 x 103 <1.8 4,000 - 

 20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
 (Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร 

9.2 x 103 3.5 x 104 9.2 x 103 2.2 x 104 5.4 x 103 4.9 x 103 9.2 x 103 2.3 x 103 20,000 - 

21. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 

มิลลิกรัม/ลิตร 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 0.05 0.05 

 - ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 1.0 1.0 
    - บีเอชซีชนิดแอลฟ่า (Alpha-BHC) ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 

 - ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1 0.1 
 - อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.1 0.1 

 - เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.2 0.2 

 - เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/ลิตร <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND ND 

มาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน  
หมายเหตุ  :  ประเภทที่ 3 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก่อน  

และการเกษตร 
ประเภทที่ 4 แหล่งน้ําที่ได้รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม 
ND  : Not Detected น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร 
*   น้ําที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร = 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
SW1  : ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ 1,000 เมตร 
SW2  : ห้วยพะใย บริเวณจุดผันน้ําของโครงการ 
SW3  : ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้าํบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ 700 เมตร 
SW4  : ห้วยพรมโหด ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ 1,300 เมตร 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564   
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3.4 คุณภาพน้ําใต้ดิน   

การตรวจสอบข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการนํ้าบาดาล สํานักทรัพยากร
นํ้าบาดาล พบว่า บริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีจํานวนบ่อนํ้าบาดาลทั้งสิ้น 14 บ่อ เป็นบ่อบาดาลในความรับผิดชอบ
ของสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลทั้งหมด โดยประชาชนจะนํานํ้าบาดาลมาใช้เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค และ
การเกษตรกรรมในบางแห่ง ดังน้ัน บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงได้ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินในช่วงฤดูฝน เพ่ือ
เป็นข้อมูลคุณภาพนํ้าใต้ดินในปัจจุบันก่อนมีการดําเนินงานของโครงการ ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ.2563 เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าใต้ดินในช่วงฤดูฝน และตรวจวัดวันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นตัวแทน
ของคุณภาพนํ้าใต้ดินในช่วงฤดูแล้ง จํานวน 4 สถานี แสดงดังรูปที่ 3.4-1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 
(UW1) ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านกุดตะกร้า หมู่ที่ 10 (UW2) องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ (UW3) และโรงเรียน
บ้านหนองหมู (UW4) ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) 
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ไนเตรต (NO3) ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) ฟลูออไรด์ (F) โครเมียม
ชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) 
แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) แสดงดังตารางที่ 3.4-1  

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินทั้ง 4 สถานี เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดินตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้นค่า ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ตะก่ัว (Pb) 
แคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนดของเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม ซึ่งกําหนดให้ 
ต้องไม่มีค่าในนํ้าใต้ดิน และเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้ง
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ
ลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห ์ มารตฐาน 

UW1 UW2 UW3 UW4 
(1)1/ (1)2/ (2) 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.73 7.64 7.85 7.99 7.75 7.63 7.47 7.52 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 
2. ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู <0.5 <0.5 3.0 0.5 2.4 1.9 2.3 0.5 5 20 - 
3. ความกระด้างทั้งหมด  
(Total Hardness) 

มิลลิกรัม/ลิตร 
(ในรูปของ CaCO3)

321.5 298.7 269.0 313.1 132.9 123.9 383.0 123.4 300 500 - 

4. ไนเตรต (NO3) มิลลิกรัม/ลิตร <0.01 0.09 1.51 <0.01 0.13 0.17 2.13 9.14 45 45  
5. ซัลเฟต (SO4) มิลลิกรัม/ลิตร 8.59 10.02 1.08 0.22 39.58 34.61 8.97 15.99 200 250 - 

6. คลอรีน (Cl) มิลลิกรัม/ลิตร 10.9 12.2 5.9 4.9 25.7 24.4 74.2 40.0 250 600 - 
7. ฟลูออไรด์ (F) มิลลิกรัม/ลิตร 0.24 0.22 0.11 0.09 0.45 0.44 0.10 0.11 0.7 1.0 - 

8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) มิลลิกรัม/ลิตร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - - 6.0 

9. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.05 4.0 
10. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต้องไม่มี 0.01 2.0 
11. นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร 0.003 0.003 0.006 0.003 0.007 0.008 0.003 0.002 - - 5.0 
12. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0007 <0.0005 0.0009 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 <0.0005 ต้องไม่มี 0.05 0.1 
13. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 
14. เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.07 0.06 0.16 0.30 0.09 0.07 0.06 0.08 0.5 1.0 - 
15. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.04 0.03 <0.02 <0.02 0.3 0.5 33 
16. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.14 0.09 0.16 0.09 0.69 0.42 <0.04 <0.04 5.0 15 10 

หมายเหตุ :  (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
    1/ เกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม 
      2/ เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
  (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน  

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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3.5 คุณภาพดิน   

 การศึกษาคุณภาพดินโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ 
ได้ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในพ้ืนที่ศึกษาโดยเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0.3 เมตร และ 0.3-2 
เมตร จํานวน 4 จุด (แสดงดังรูปที่ 3.5-1) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะ
ก่อสร้างอาคารเก็บนํ้าตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธ์ิ (S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(S2) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชานอ้อยและลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (S3) และพ้ืนที่สี
เขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองเถ้า (S4) โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ความช้ืน (Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม 
(K) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) และสังกะสี (Zn)  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล่าวทั้ ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย ประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการค้า
ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนใน
ดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดิน
และนํ้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ผลตรวจวัดคุณภาพดินแสดง
ดังตารางที่ 3.5-1 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 3.5-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัด หน่วย 

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะ
ก่อสร้างอาคารเก็บน้ําตาล
ทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ (S1)

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่
จะก่อสร้างระบบบําบดั

น้ําเสีย (S2) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้าง
ลานกองชานอ้อยและลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง (S3) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะ
ก่อสร้างลานกองเถ้า 

(S4) 
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 

(1) 
(2) 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.94 7.58 7.56 7.65 7.72 7.31 7.61 7.29 - - - 
2. ความชื้น (Moisture) ร้อยละ 26.13 18.23 19.51 23.76 22.84 28.16 21.59 18.98 - - - 
3. สดัสว่นปรมิาณคารบ์อนตอ่  

ไนโตรเจน (C/N Ratio) 
- 6:1 4:1 5:1 4:1 3:1 8:1 5:1 7:1 - - - 

4. อินทรียวัตถุ (Organic matter) ร้อยละ <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - - - 
5. ไนโตรเจน (N) มล.ก./กก. 400 300 700 400 700 400 500 400 - - - 
6. ฟอสฟอรัส (P) มล.ก./กก. 5.71 2.73 2.28 1.53 1.85 2.06 1.53 3.77 - - - 
7. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 17.5 212 640 
8. แคดเมียม (Cd) มล.ก./กก. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 67 762 810 
9. สารหน ู(As) มล.ก./กก. 0.273 0.307 0.278 0.196 0.322 0.467 0.333 0.371 6 25 27 
10. โพแทสเซียม (K) มล.ก./กก. <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - - - 
11. ทองแดง (Cu) มล.ก./กก. 3.5 4.0 2.1 <0.4 3.6 3.1 2.5 2.6 2,920 35,040 - 
12. แมงกานีส (Mn) มล.ก./กก. 46.1 27.9 30.5 39.1 49.5 77.8 43.4 61.9 1,710 19,640 32,000 
13. นิกเกิล (Ni) มล.ก./กก. <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 1.2 1.2 <0.6 1.1 436.5 5,205 41,000 
14. ตะกั่ว (Pb) มล.ก./กก. <0.4 <0.4 <0.4 5.0 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 400 800 750 
15. สังกะส ี(Zn) มล.ก./กก. <0.4 2.6 2.6 2.8 3.1 3.2 2.6 3.6 - - 1,000 

หมายเหตุ :    (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย 
    ประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงาน
เสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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3.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

1) ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษา 

บริเวณในพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็นที่ราบมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าวในที่ลุ่มเช่นเดียวกับในพ้ืนที่โครงการ ไม่มีพ้ืนที่ป่า
ไม้ตามธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ และมีชุมชนต้ังเป็นกลุ่มบ้านกระจายเป็นกลุ่มทั่วบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
ดังน้ัน จึงจําแนกระบบนิเวศในพ้ืนที่ศึกษาออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 

 (ก) ระบบนิเวศเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย มีไร่
มันสําปะหลังแทรกสลับอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ีแล้วยังมีพ้ืนที่สวนไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนยูคาลิปตัส
และสวนปาล์มนํ้ามันเป็นแปลงปลูกขนาดเล็ก พบในบริเวณบ้านโป่งคอม บ้านหนองหอย ตําบลผักขะ ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ศึกษา มีที่รกร้างว่างเปล่าแทรกสลับอยู่ทั่วไป ระบบนิเวศเกษตรกรรมในพ้ืนที่ศึกษา
นอกจากจะเป็นพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ และสวนไม้ยืนต้นแล้ว ยังมีไม้ยืนต้นทั้งที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นและ
ไม้ปลูกขึ้นตามหัวไร่ปลายนาขึ้นกระจายตัวห่าง ๆ ทั่วไปในพ้ืนที่ มีสระนํ้า บ่อนํ้า หนอง บึง กระจายตามพ้ืนที่
เกษตรกรรม ลําห้วยสําคัญ ได้แก่ ห้วยพรมโหด ห้วยพะใย ห้วยยาง และห้วยเดื่อ ไหลผ่านพ้ืนที่ศึกษาจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 3.6-1 

(ข) ระบบนิเวศชุมชน พ้ืนที่ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน กระจายตัว
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการและพื้นที่
สาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน 
แหล่งนํ้า ได้แก่ สระนํ้า/บ่อนํ้าสาธารณะ หนอง คลอง บึง เป็นต้น สําหรับระบบนิเวศชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 
พบว่า ภายในชุมชนมีการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใช้สอย ไม้ให้ร่ม และปลูกไม้ประดับ รวมท้ังไม้พุ่มประดับ
ทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับระบบนิเวศชุมชนทั่วไป แสดงดังรูปที่ 3.6-2 

(2) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่โครงการ 

พ้ืนที่โครงการเกือบทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าว มีไร่อ้อยแทรกสลับอยู่บ้าง 
ลักษณะการทํานาบริเวณน้ีจะเป็นแปลงนาผืนเล็ก ๆ ติดกัน มีไม้ยืนต้นเหลืออยู่เป็นต้นเดียวโดด ๆ กระจาย
ทั่วทั้งพ้ืนที่ มีสระนํ้าสําหรับใช้ในการเกษตร และพบกลุ่มไม้ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการติดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) พ้ืนที่ประมาณ 43 ไร่ เดิมบริเวณน้ีเป็นสังคมพืชป่าเต็งรังสําหรับเป็น
ไม้หัวไร่ปลายนา มีการนําไม้ไปใช้ประโยชน์ แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้ขึ้นเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติ 
แสดงดังรูปที่ 3.6.1-3 กล่าวได้ว่าลักษณะนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนที่โครงการเป็นระบบนิเวศเกษตรกรรม ทั้งน้ี 
จากการสํารวจด้วยการวางแปลงสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Simple Random Sampling บริเวณหมู่ไม้ เพ่ือเป็น
ตัวแทนสังคมพืช จํานวน 1 แปลง (16 แปลงย่อย) มีรายละเอียดดังน้ี 

(ก) ลักษณะสังคมพืช กลุ่มไม้ในบริเวณพ้ืนโครงการ ทางด้านทิศใต้ติดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) พ้ืนที่ประมาณ 43 ไร่ เดิมเป็นสังคมพืชป่าเต็งรัง และถูกครอบครอง
เป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิ มีการนําไม้ไปใช้ประโยชน์ แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้ขึ้นเองและเจริญเติบโตตาม
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ธรรมชาติ และเน่ืองจากพ้ืนที่น้ีมีแม่ไม้เหลืออยู่มาก ทําให้สามารถสืบต่อพันธ์ุได้ตามธรรมชาติและมีความ
หนาแน่นมากกว่าบริเวณใกล้เคียงที่ถูกใช้ประโยชน์เป็นที่นาและหลงเหลือไม้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็นต้นเดียว
โดด ๆ กระจายตามท่ีนา ถือได้ว่ากลุ่มไม้บริเวณน้ีเป็นไม้หัวไร่ปลายนาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

(ข) ความหนาแน่น การวิเคราะห์ข้อมูลความหนาแน่น (Density) ของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และ
กล้าไม้ ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว พบว่า กลุ่มไม้บริเวณพ้ืนที่โครงการค่อนข้าง
หนาแน่น มีความหนาแน่นของไม้ใหญ่ 132 ต้นต่อไร่ ส่วนลูกไม้มีความหนาแน่น 550 ต้นต่อไร่ และกล้าไม้มี
ความหนาแน่น 1,840 ต้นต่อไร่ ตามลําดับ พันธ์ุไม้ที่มีความหนาแน่นสูงสุด 3 ลําดับแรกได้แก่ ประดู่ 
(Pterocarpus macrocarpus) สะเดา (Azadirachta  indica) ยอเถื่อน (Morinda elliptica) ตามลําดับ 

(ค) โครงสร้างของสังคมพืช จากการวางแปลงศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะ
นิเวศวิทยา พบว่า ไม้ใหญ่ (Tree) มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร ส่วนลูกไม้มีความสูงเฉลี่ยตํ่ากว่า 10 
เมตร เรือนยอดปกคลุมของป่า (Crown cover) ระหว่างร้อยละ 40-50 โครงสร้างด้านต้ังของกลุ่มไม้ (Plant 
profile) แบ่งเป็น 2 ช้ันเรือนยอด เรือนยอดบนช้ันโปร่งขาดความต่อเน่ือง มีความสูงระหว่าง 15-20 เมตร มี
ไม้เด่น ได้แก่ ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) สะเดา (Azadirachta indica) ยอเถื่อน (Morinda 
elliptica) ตามลําดับ เรือนยอดช้ันล่างโปร่งและขาดความต่อเน่ืองเช่นกัน ความสูงของชั้นเรือนยอด ระหว่าง 
5-10 เมตร ชนิดไม้ที่พบเป็นชนิดเดียวกับชนิดที่พบในช้ันเรือนยอดช้ันบน เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนี
ความสําคัญกับความหนาแน่นและความเด่นของพันธ์ุ พบว่า เป็นสังคมพืชขั้นทดแทน (Succession Stage) 
กล่าวคือ พันธ์ุไม้ที่มีความหนาแน่นสูงเป็นไม้ขนาดเล็กหรือไม้รุ่นที่สอง และมีไม้เบิกนํากําลังขึ้นมาทดแทนไม้
ด้ังเดิมของพ้ืนที่ที่ถูกตัดฟันไป  

(ง) คุณค่าทางนิเวศวิทยาป่าไม้ การพิจารณาคุณค่าของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ พิจารณา
จากองค์ประกอบ และหน้าที่ของป่าในสภาพธรรมชาติ หน้าที่ของป่าไม้ที่สําคัญต่อระบบนิเวศ คือ เป็นผู้ผลิต 
(Producer) และเป็นตัวกลางในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ่ายทอดพลังงาน ป่าบางประเภท 
เช่น กลุ่มไม้ป่าเต็งรัง (ไม้หัวไร่ปลายนา) ในช่วงฤดูแล้งจะมีการผลัดใบหมด ส่งผลให้การทําหน้าที่ในการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร และถ่ายทอดพลังงานของป่าหยุดชะงักไป ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ การ
หมุนเวียนธาตุอาหาร และพลังงานในระบบนิเวศ ดังน้ัน จึงถือว่าป่าประเภทน้ีมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาตํ่าลง 
สําหรับคุณค่าด้านการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ พบว่า พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาไม่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตป่าอนุรักษ์ ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์จึงถือว่าไม่มีคุณค่าของการ
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 

(จ) กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ เมื่อพิจารณาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงในสภาพปัจจุบัน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
โดยพบรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายทั้งพ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง เป็นต้น 
สวนไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนปาล์มนํ้ามัน สวนยูคาลิปตัส เป็นต้น ซึ่งตามลักษณะของเกษตรกรรมบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาโครงการ จะคงเหลือสภาพป่าไม้ที่เป็นกลุ่มไม้ในบริเวณหัวไร่ปลายนา และหมู่ไม้ป่าหย่อมเล็ก ๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป และในปัจจุบันยังมีการตัดฟันไม้ที่คงเหลือเพ่ือทําไม้ใช้สอย หรือเผาถ่าน แล้วยังนิยมนําพันธ์ุ
ไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูก ซึ่งแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ระบบนิเวศในพ้ืนที่ กลับกลายเป็นกิจกรรมที่
เป็นผลทางลบ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปจากเดิมดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 3.6-1 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 

รูปที่ 3.6-2 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 

 
 

 

รูปที่ 3.6-3 สภาพนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันของนิเวศวิทยาสัตว์ป่า ดําเนินการสํารวจสัตว์ป่าเน้นเฉพาะสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 ช้ัน ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (class mammalia) นก (class aves) สัตว์เลื้อยคลาน (class 
reptilia) และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (class amphibia) โดยสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ ขนาด
ประชากรโดยประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่าบริเวณ
พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ โดยจําแนกเป็นลักษณะนิเวศตามความ
ต้องการของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนิเวศที่ เป็นพ้ืนที่ ป่าไม้ พ้ืนที่ เกษตรกรรม  
แหล่งนํ้า พ้ืนที่รกร้าง และแหล่งชุมชน เป็นต้น และตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่สํารวจพบ 

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า จากการสํารวจภาคสนาม ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 พบสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษาอย่างน้อย 88 ชนิด ใน 19 อันดับ 47 วงศ์ 69 สกุล แสดงดังตารางที่ 
3.6-1 

ตารางที่ 3.6-1 สรุปความหลากชนิดของสัตว์ป่า 
ประเภทของสัตว์ป่า อันดับ วงศ์ สกุล ชนิด ร้อยละ 

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 3 5 7 7.95 
2. นก 14 35 52 66 75.00 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 1 6 9 10 11.36 
4. สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 1 3 3 5 5.69 

รวม 19 47 69 88 100.00 
ที่มา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

(2) ระดับความชุกชุม ในการสํารวจภาคสนามพบสัตว์ป่าทั้งหมด 88 ชนิด จําแนกเป็นสัตว์ป่า
ที่มีความชุกชุมมาก 16 ชนิด สัตว์ป่าที่มีความชุกชุมปานกลาง 20 ชนิด และสัตว์ป่าที่มีความชุกชุมน้อย  
พบจํานวน 52 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.6-2 

ตารางที่ 3.6-2 ความชุกชุมและชนิดของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด ร้อยละ 
ความชุกชุม 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 7.95 1 1 5 
2. นก 66 75.00 12 15 39 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 10 11.36 2 2 6 
4. สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 5 5.69 1 2 2 

รวม 88 100.00 16 20 52 
ที่มา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

(3) สถานภาพของสัตว์ป่า 

สถานภาพตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และการ
จัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 3.6-3 
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ตารางที่ 3.6-3 สถานภาพของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด 
สถานภาพของสัตว์ป่า 

กฎหมาย1/ อนุรักษ์2/ 
NT LC 

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 2 0 7 
2. นก 66 62 2 64 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 10 4 0 10 
4. สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 5 0 0 5 

รวม 88 68 2 86 
หมายเหตุ :  1/  สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  

 2/  การจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2560 
  NT = Near threatened ใกล้ถูกคุกคาม  
  LC = Least Concern กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 

ที่มา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

(4) การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า สัตว์ป่ามีการแพร่กระจายในถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาจํานวน 88 ชนิด โดยสามารถจําแนกลักษณะการกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่าได้ 3 พ้ืนที่ แสดงดังตารางท่ี 
3.6-4 สําหรับพ้ืนที่โครงการ พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 62 ชนิด จําแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด นก 49 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกอีก 3 ชนิด สัตว์ที่พบในพ้ืนที่โครงการเป็นสัตว์ที่มีความ
ชุกชุมมากมักจะพบทั้งในระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมรวมท้ังในพ้ืนที่ชุมชนด้วย นอกจากน้ียังมีนก
อพยพผ่านพ้ืนที่โครงการ เช่น นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) และนกอพยพเข้ามาหากิน เช่น นก
จับแมลง (Family Muscicapidae) นกยอดหญ้า (Family Turdidae) เป็นต้น ซึ่งนกเหล่าน้ีมีพบกระจายอยู่
ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่โครงการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 3.6-4 การกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่า 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด 
การกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่า 

ชุมชน เกษตร พ้ืนท่ีโครงการ 
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 2 7 5 
2. นก 66 32 66 49 
3. สัตว์เลื้อยคลาน 10 6 10 5 
4. สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 5 3 5 3 

รวม 88 43 88 62 
ที่มา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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3.7 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในนํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในน้ํา (นิเวศวิทยาทางนํ้า) ได้แก่ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน วัชพืชนํ้า และปลาในแหล่งนํ้า บริเวณ
พ้ืนที่โครงการฯ อีกทั้งวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อ
นิเวศวิทยาทางนํ้าจากการดําเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและลดปัญหาพร้อมสร้างมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางนํ้าที่อาจจะเกิดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ รวมท้ัง
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศวิทยาของแหล่งนํ้าที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งได้
ดําเนินการในช่วงปลายฤดูฝนในเดือนตุลาคม 2563 โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการจํานวน 4 
สถานี ได้แก่ ห้วยพะใยด้านเหนือนํ้า ห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการประมาณ 1,000 เมตร (Bio 1) 
ห้วยพะใยบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ (Bio 2) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บนํ้าบ้านหนองบัวเหนือ)  
ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการประมาณ 700 เมตร (Bio 3) และห้วยพรมโหดด้านท้ายนํ้า 
ห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการประมาณ 1,300 เมตร (Bio 4) แสดงดังรูปที่ 3.7-1 และรูปที่ 3.7-2  

1) ลักษณะท่ัวไปของจุดเก็บตัวอย่าง 

(1) สถานีที่ 1 (Bio1) ห้วยพะใยด้านเหนือน้ํา ห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ
ประมาณ 1,000 เมตร เป็นคลองที่มีขนาดความกว้างประมาณ 20-30 เมตร ระดับนํ้าลึกประมาณ 1.50-
3.00 เมตร พ้ืนท้องนํ้าเป็นดินเหนียวปนกรวด  

(2) สถานีที่ 2 (Bio2) ห้วยพะใยบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ เป็นคลองที่มีขนาดความกว้าง
ประมาณ 15-20 เมตร ระดับนํ้าลึกประมาณ 3.00-4.00 เมตร  พ้ืนท้องนํ้าเป็นดินโคลนปนทรายมีสีดําและมี
เศษซากพืชปะปน 

(3) สถานีที่ 3 (Bio3) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ําห่าง
จากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการประมาณ 700 เมตร เป็นคลองที่มีขนาดความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 
100-160 เมตร ระดับนํ้าลึกประมาณ 4.00-5.00 เมตร พ้ืนท้องนํ้าเป็นดินโคลนปนทรายมีสีดํา และมีเศษซาก
พืชปะปน 

(4) สถานีที่ 4 (Bio4) ห้วยพรมโหดด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ
ประมาณ 1,300 เมตร  เป็นคลองที่มีขนาดความกว้างประมาณ 20-40 เมตร ระดับนํ้าลึกประมาณ 4.00-
4.50 เมตร พ้ืนท้องนํ้าเป็นดินโคลนปนทราย และมีเศษซากพืชปะปน 

2) แพลงก์ตอน จากการสุ่มเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนบริเวณโครงการ โดยได้ทําการสุ่มเก็บตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 พบแพลงก์ตอนท้ังหมด 147 ชนิด (species) มีความหนาแน่นรวม 153,865,000 
เซลล์/ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืชรวมทั้งสิ้นจํานวน 3 ดิวิช่ัน (Division) 6 คลาส (Class) 
12 ออร์เดอร์ (Order) 26 วงศ์ (Family) รวมทั้งสิ้น 105 ชนิด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของแพลงก์ตอนท่ี
พบทั้งหมด โดยจะพบชนิดของแพลงก์ตอนพืชในบริเวณสถานี Bio3 มากที่สุด จํานวน 81 ชนิด มีปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 21,078,000-59,779,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร มีค่าดัชนีความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง 1.47-3.47 หรือเฉลี่ย 2.73 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี แพลงก์ตอนพืชที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ Division Chlorophyta จํานวน 66 ชนิด แบ่งออกเป็น Class Chlorophyceae (กลุ่ม
สาหร่ายสีเขียว) จํานวน 45 ชนิด และ Class Euglenophyceae (กลุ่มยูกลีนอยด์) จํานวน 21 ชนิด 
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รองลงมา ได้แก่ Division Chromophyta  จํานวน 30 ชนิด แบ่งออกเป็น Class Bacillariophyceae (กลุ่ม
ไดอะตอม) จํานวน 23 ชนิด Class Chrysophyceae (สาหร่ายสี นํ้าตาล) จํานวน 3 ชนิด และ Class 
Dinophyceae (กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต) จํานวน 4 ชนิด และใน Division Cyanophyta อยู่ใน Class 
Cyanophyceae (กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้าเงิน) ทั้งหมด จํานวน 9 ชนิด 

สําหรับแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่ามี 3 Phylum (ไฟลัม) ได้แก่ Phylum Protozoa (โปรโตซัว) 
Phylum Rotifera (โรติเฟอร์) และ Phylum Arthropoda (อาร์โทพอด) รวมทั้งหมด 42 ชนิด หรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.57 ของจํานวนชนิดแพลงก์ตอนท่ีพบทั้งหมด โดยจะพบชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ในบริเวณสถานี 
Bio1 มากที่สุด จํานวน 23 ชนิด มีความชุกชุมระหว่าง 569,000-11,320,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร สําหรับ
แพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความชุกชุมมากที่สุด ได้แก่ Phylum Rotifera (โรติเฟอร์) จํานวน 27 ชนิด รองลงมา 
ได้แก่ Phylum Protozoa (โปรโตซัว) จํานวน 10 ชนิด และ Phylum Arthropoda (อาร์โทพอด) พบเพียง 
5 ชนิดเท่าน้ัน แพลงก์ตอนสัตว์ที่มีความชุกชุมและพบมากท่ีสุด ได้แก่ Arcella  vulgaris ซึ่งอยู่ใน Phylum 
Protozoa (โป ร โตซั ว ) มี ป ริ ม าณ  4,357,000 เซ ลล์ /ลู กบ าศ ก์ เม ต ร  ซึ่ งพ บบ ริ เวณ สถา นี  Bio2  
มากที่สุด จํานวน 4,273,000 เซลล์/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.92-2.55 หรือ
เฉลี่ย 2.30 หมายถึงการกระจายตัวของแพลงก์ตอนสัตว์อยู่ในระดับปานกลางถึงดี 

3) สัตว์หน้าดิน ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นจุดเก็บตัวอย่างเดียวกับจุด
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน พบว่า สัตว์หน้าดินที่สุ่มพบประกอบด้วย Phylum Arthropoda และ Phylum 
Mollusca รวม 2 คลาส (Class) 4 วงศ์ (Family) 5 ชนิด (Species) มีความชุกชุมโดยรวม 105 ตัวต่อตาราง
เมตร โดยพบสัตว์หน้าดินเพียงสถานีเดียวเท่าน้ัน ได้แก่ สถานี Bio3 พบชนิดของสัตว์หน้าดินจํานวน 5 ชนิด 
โดยพบ Trochotaia sp. (หอยขม) มีปริมาณมากที่สุดจํานวน 45 ตัวต่อตารางเมตร ส่วนสถานีอ่ืน ๆ ไม่พบ
สัตว์หน้าดินเลย มีค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน 1.48 หรือเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 ซึ่งบ่งบอกถึง
สภาพแวดล้อมหรืออาหารหน้าดินมีปริมาณอยู่ในระดับตํ่า 

4) วัชพืชน้ํา จากการสํารวจพืชนํ้า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับจุดเก็บตัวอย่าง
แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน พบพืชนํ้ารวมทั้งสิ้น 25 ชนิด กระจายอยู่ใน 17 วงศ์ (Family) เป็นพืชใต้นํ้า 3 
ชนิด ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายขนนก และสาหร่ายหางกระรอก เป็นพืชโผล่เหนือนํ้า 1 ชนิด ได้แก่ บัว
สาย เป็นพืชลอยนํ้า 7 ชนิด ได้แก่ จอก ผักบุ้ง แหนเล็ก ผักกระฉูด ผักกระเฉด ผักตบชวา และจอกหูหนู และ
เป็นพืชชายนํ้า 14 ชนิด ได้แก่ ผักเป็ดไทย ตีนตุ๊กแก ผักปลาบใบแคบ กกสามเหล่ียมเล็ก โสน ไมยราบสีม่วง 
เทียนนา หญ้าขน หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา พง หญ้าปล้อง หญ้าคา และหญ้าดอกขาว (แสดงดังตารางที่ 
3.2.2-3) พืชนํ้าที่พบดังกล่าว บางชนิดใช้ประโยชน์เป็นอาหารสําหรับมนุษย์ เช่น ผักบุ้งและผักกระเฉด เป็น
ต้น บางชนิดใช้ประโยชน์สําหรับปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น บัวสาย บางชนิดใช้เป็นพรรณไม้นํ้าสวยงามประดับ
ตู้ปลา เช่น  สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายขนนก และสาหร่ายหางกระรอก เป็นต้น และบางชนิดใช้เป็นปุ๋ยพืชสด
และอาหารสัตว์ เช่น แหนเล็กและจอกหูหนู เป็นต้น 

5) ปลา จากการสุ่มจับปลาบริเวณพ้ืนที่ศึกษา จํานวน 4 สถานี บริเวณสถานีที่ 1 (Bio1) ห้วยพะใย
ด้านเหนือนํ้า ห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการประมาณ 1,000 เมตร จับปลาได้จํานวน 9 ชนิด มีค่าดัชนี
ความหลากหลายเท่ากับ 2.02  สถานีที่ 2 (Bio2) ห้วยพะใยบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ จับปลาได้จํานวน 4 
ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.28 สถานีที่ 3 (Bio3) ห้วยพะใยด้านท้ายนํ้า ห่างจากบริเวณจุดผันนํ้า
ของโครงการประมาณ 700 เมตร จับปลาได้จํานวน 7 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.62 และสถานี
ที่ 4 (Bio4) ห้วยพะใยด้านท้ายนํ้า ห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการประมาณ 1,300 เมตร จับปลาได้
จํานวน 6 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 1.68 
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รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
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ห้วยพะใยด้านเหนือน้ํา ห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการประมาณ 1,000 เมตร (Bio 1) 

 
 

 

ห้วยพะใยบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ (Bio 2) 

 

 

 

ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจดุผันน้ําของโครงการประมาณ 700 
เมตร (Bio 3) 

 
  

ห้วยพรมโหดด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการประมาณ 1,300 เมตร (Bio 4) 
รูปท่ี 3.7-2 การเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

5/10/2563 5/10/2563 5/10/2563 

5/10/2563 5/10/2563 5/10/2563 

5/10/2563 5/10/2563 5/10/2563 

5/10/2563 5/10/2563 5/10/2563 
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4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจ ัดทํ ารายงานการประ เม ิน ผลกระทบสิ ่งแ วดล ้อมของสํ าน ัก งานน โยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั ้ง
โครงการ แผนงานกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางที่ 4-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 ก่อนดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

 1) การเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการ 
    การเข้าพบ ให้ข้อมูลและช้ีแจงรายละเอียดโครงการ  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
เบ้ืองต้นของโครงการ รวมถึงการประสานขอความร่วมมือและปรึกษาหารือเก่ียวกับรูปแบบในกระบวนการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเบ้ืองต้นผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เกษตรจังหวัดสระแก้ว พลังงาน
จังหวัดสระแก้ว นายอําเภอวัฒนานคร เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองชํานาญการพิเศษ (รักษาราชการแทน
นายอําเภออรัญประเทศ)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวง และนากเทศมนตรีบ้านด่าน  เป็นต้น ภาพถ่ายการเข้าพบหน่วยงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงดังรูปที่ 4.1-1 

 2) การประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน 

  โครงการได้ผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่อกลุ่มตัวแทนผู้นําชุมชน/ผู้นํา
ท้องถิ ่น และกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน โดยจัดทําเป็นเอกสารขนาด 2 หน้า จํานวน 3,000 ชุด 
สาระสําคัญประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดทํา
รายงานฯ กระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการเถ้าที่เกิดจาก
การเผาไหม้ การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ ่มเต ิม  บริษ ัทที ่ปร ึกษาดําเน ินการประชาสัมพันธ์ข ้อม ูลโครงการให ้ช ุมชนในรัศม ี 5 กิโลเมตร 
จากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการได้รับทราบเบื้องต้นโดยการแจกแผ่นพับ ก่อนการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ครั้งที่ 1 ดําเนินการเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563 ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ
ระดับครัวเรือนแสดงดังรูปที่ 4.1-1 
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การประชาสัมพันธ์โครงการต่อหน่วยงานระดับจังหวดั อําเภอ และท้องถิ่น  

  

  

การประชาสัมพันธ์โครงการในระดับชุมชน (แจกแผ่นพับ) 
รูปที่ 4.1-1 ภาพตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ชีแ้จงข้อมูลโครงการ  
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ตารางที่ 4-1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1.  การเผยแพร่ข้อมูลก่อนการจัดประชุม  
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ กันยายน-ตุลาคม 2563 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการ 

- จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ เอกสาร
กําหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

1.2 การเข้าพบหน่วยงานราชการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

5 – 9 ตุลาคม 2563  - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การเข้าพบ ผู้นําชุมชน และการประชาสัมพันธ์
โครงการระดับครัวเรือน 

5 – 9 ตุลาคม 2563 - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - ประชาสัมพันธ์ผู้นําชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรายครัวเรือน 

1.4 ส่งหนังสือเชิญประชุมและปิดประกาศเชิญประชุม 
ครั้งที่ 1  

22-25 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้นําชุมชนและประสานงานผู้นําชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในสถานที่

ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้านค้า 
เป็นต้น  

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

1.5 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ขนาดกระดาษ A3) การจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  

22-25 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวมชาวบ้าน
และจุดอื่น ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ทําการชุมชนทุก
ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 40 จุด เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนตําบลวัฒนานคร บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนตําบลผักขะ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวง บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ตําบลหันทราย บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองทับจันทร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลบ้านด่าน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม เป็นต้น 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

2.  ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
2.1 ส่งหนั งสือเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสาร

ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
22-25 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น 
- ส่งหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมผ่านผู้นํา

ชุมชนและประสานงานให้ผู้นําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญเอกสารประกอบการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

3.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
3.1  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
 

10 พฤศจิกายน 2563 - เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือก
โครงการ  

- เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษาและการจัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วน

- จัดประชุมนําเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

4.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
4.1 ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ครั้งที่ 1  
 

23-24 พฤศจิกายน 
 2563 

- นําความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มี
ส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 1 โดยนําประเด็นห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียมาประกอบกับการกําหนด
ขอบเขตและแนวทางในการศึกษาพร้อม
ทั้งคําชี้แจง 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้ เสีย  พร้อมทั้งความคิดเห็น  และคําชี้ แจงของ
หน่วยงาน  เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนได้ทราบภายใน 
15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

5.  การสํารวจสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบสอบถาม 
5.1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตัวแทนหน่วยงาน

ราชการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

14-17 ธันวาคม 2563 - เพื่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ตอบ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ต่อโครงการ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 14-17 ธันวาคม 2563 - เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ 

- การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นในส่วนของหน่วยราชการ 
ด้วยการเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ประเด็นความคิดเห็น และขอ
เขาพบหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทน 
สัมภาษณ์ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ 

5.3  สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้นําชุมชน มกราคม –ตุลาคม 2564 - เพื่อสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษา และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ ในขั้นตอนการ
ป ระ เมิ น แ ล ะก า รจั ด ทํ า รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจสังคม 

- สํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับด้วยแบบสอบถามผู้นํา
ชุมชน  

6.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
6.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2 20 - 24 ธันวาคม 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น 
- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้นําชุมชนและประสานงานให้ผู้นําชุมชน

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน

สถานที่ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า เป็นต้น  

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
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ตารางที่ 4-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

6.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
6.2  ติดประกาศเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 

20 - 24 ธันวาคม 2564 -  เพื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ ไข ผ ล ก ระท บ สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  แล ะ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 

- นําร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทราบ โดยการติดประกาศและวางเอกสารที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ทําการผู้นําชุมชนใน
พื้นที่ศึกษา 

7.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
7.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อ

ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

25 มกราคม 2565 - เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ  ทั้ งนี้  ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นให้นํามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วน
หนึ่งของรายงานฯ 

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครั้งที่ 2  7-9 กุมภาพันธ์ 2565 - เพื ่อนําความคิดเห็นเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อห่วงกังวล ในการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห ็น  ครั ้งที ่ 2 ของหน่วยงาน
ราชการและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มา
กําหนดต่อร่างรายงานและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน 
ได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและคําชี้แจงของหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการหรือกิจการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ 
ภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ที่มา : จากการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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4.2 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

 1)  ขั้นตอนการดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย
รูปแบบ เพื ่อให้กลุ ่มผู ้ม ีส ่วนได้เสียได้ร ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับโครงการ รวมทั ้งได้รับทราบ
กําหนดการและสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยดําเนินการเผยแพร่ก่อนการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การส่งหนังสือเชิญประชุมกลุ่มเป้าหมาย แสดง
ดังรูปที่ 4.2-1 และการติดประกาศประชาสัมพันธ์ (A3) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ทําการชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตั้งป้ายไวนิล และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (https:// www.tet1995.com) แสดงดังรูปที่ 4.2-2 นอกจากนี้ ยังจัดทํารหัสคิว
อาร์ หรือ คิวอาร์โค้ดเพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและช่องทางที่ให้
ประชาชนติดต่อ สอบถาม และเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการได้
อย่างสะดวก    

 2) การลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น 

  โครงการได้เปิดช่องทางลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ช่องทาง ดังน้ี 

ก) โทรศัพท์เลขหมาย : 0-2373-7799, 08-1251-1498 
ข) โทรสารเลขหมาย : 0-2373-7979 
ค) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : nattida.c@tet1995.com 

 3) การดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

  การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพื่อนํา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทํารายงานฯ ให้
ครบถ้วน มีดําเนินการเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศานิตย์ 
อาคาร ศ.ดร. สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยดําเนินการเผยแพร่
เอกสารและประชาสัมพันธ์การประชุมก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า 15 วัน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดําเนินการระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4.2-3  

  3.1 การเผยแพร่เอกสารสรุปการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการได้รวบรวม
ประเด็นคําถาม ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  นํามาจัดทํา
รายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งคําช้ีแจงเผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ รวมทั้งการ
ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น เผยแพร่ตามสถานที่ต่างๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ที่ทําการชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจําหน่วยงานราชการ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของชุมชน เป็นต้น ซึ่งดําเนินการปิดประกาศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ศึกษา โดยดําเนินการเผยแพร่
สรุปผลการประชุมดังกล่าวภายใน 15 วัน หลังวันจัดประชุม (ดําเนินการเม่ือวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563) 
แสดงดังรูปที่ 4.2-4 
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รูปที่ 4.2-1 การส่งหนงัสือเชิญเข้ารว่มประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
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รูปที่ 4.2-2 การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทางเว็บไซต์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
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รูปที่ 4.2-2 (ต่อ) การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทางเว็บไซต์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 
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การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

 

 

การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
โดย ผู้แทนบริษทั น้ําตาลนิวกวา้งสุ่นหลี จํากัด 

การกล่าวเปิดการประชุม 
โดย รองผู้ว่าราชารจังหวัดสระแก้ว 

 

การนําเสนอรายละเอียด ตอ่รา่งข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

บรรยากาศการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกงัวล 

รูปที่ 4.2-3 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน (ครัง้ที่ 1) 
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รูปที่ 4.2-4 การเผยแพร่ผลการรับฟงัความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
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4.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 การสํารวจและรับฟังความคิดเห ็นของประชาชนและผู ้ม ีส ่วนได้เส ีย แบ่งเป ็นการสัมภาษณ์
หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น
ในขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 1) การประสานงาน และสํารวจพื้นที่เบื้องต้น : เป็นการเข้าพบ หารือหัวหน้าหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ผู้นําชุมชน พร้อมสํารวจข้อมูลในภาคสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพทั่วไปของพื้นที่
ศึกษา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ลักษะการตั้งบ้านเรือน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจและสอบถาม
ความคิดเห็นเบื้องต้นจากผู้นําชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้นํามากําหนดประเด็น
เพ่ือวางแผนและจัดทําเครื่องมือในการสํารวจ 

 2) การกําหนดกลุ ่มเป้าหมาย และจํานวนตัวอย่าง : กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจโดย
จํ าแนกตามล ักษณ ะของกลุ ่ม เป ้าหมาย  และผลกระทบที ่อ าจ ได ้ร ับ จาก โครงการ  ออก เป ็น  
4 กลุ่ม ดังน้ี 

(1) กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการ ดําเนินการเข้าพบ เพ่ือสัมภาษณ์หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด้านพลังงาน หน่วยงานด้านเกษตร หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
หน่วยงานด้านการปกครองและบริหารท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค หน่วยงานด้านความปลอดภัย 
หน่วยงานด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน หน่วยงานด้านการศึกษา ที่ทําการปกครองอําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล 
และเทศบาลตําบล เป็นต้น เพ่ือสอบถามข้อมูลบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ข้อ
ห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อโครงการ  ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาโครงการในภาพรวม 

(2) กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว หมายถึง สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที ่ตั ้งโครงการ ดําเนินการสัมภาษณ์ ผู ้บริหารหรือผู ้ที ่ได้ร ับ
มอบหมายโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือดําเนินการตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการของตัวแทนหน่วยงาน หัวข้อในแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการดําเนินการที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน ความคิดเห็นต่อโครงการ และ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 

(3) กลุ่มผู้นําชุมชนในพื้นที่ศึกษา เป็นการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาท
หน้าที่ทางสังคม โดยได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นในภาพรวม
ของชุมชนได้ ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ 21 ชุมชน ใน 6 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หัวข้อที ่ใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลผู ้ให้
สัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ/สาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลการ
พัฒนาและปัญหาในชุมชน การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดําเนินโครงการ 
เป็นต้น 
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(4) กลุ่มครัวเรือน ดําเนินการโดยการเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) จากหมู ่บ้าน/ชุมชนที ่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที ่โครงการ (รายชื่อ
หมู่บ้านแสดงในตารางที่ 4.3-1) จํานวนตัวอย่างที่ต้องสํารวจใช้การกําหนดขนาดตัวอย่าง ตามสูตรการ
คํานวณของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย, บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 หน้า 13-14) แบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนที่อยู่
ในระยะประชิดโครงการ กลุ่มที ่อยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร และกลุ่มที ่อยู่ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพื้นที่
โครงการ เมื่อได้จํานวนตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จะนํามากระจายสัดส่วน
ของประชากรแต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อให้ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ 
กัน สําหรับการคํานวณขนาดตัวอย่างของประชากรบริษัทที่ปรึกษาใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

การสํารวจดําเนินการสุ่มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์หัวหน้า
ครัวเรือน หรือคู ่สมรส และต้องเป็นผู ้ที ่ม ีอายุ 18 ปีขึ ้นไป เพราะถือเป็นผู ้ที ่รู ้และเข้าใจภาพรวมของ
ครอบครัวทั้งหมด ประเด็นการสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสาร ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยข้อคําถามมีทั้งแบบปลายปิด (Close-
ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยออกแบบแบบสอบถามไว้  
4 รูปแบบ จําแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมายต่างๆท่ีสํารวจได้ แสดงดังตารางที่ 
4.3-2  

ตารางที่ 4.3-1 รายช่ือหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากทีต้ั่งโครงการ 
ผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้าน 

1) ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 0-3 กิโลเมตรจากท่ีต้ัง
โครงการ 

1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
1) หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยเดื่อ  

 2) หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยพะใย 
 3) หมู่ท่ี 6 บ้านทดหลวง 
 4) หมู่ท่ี 7 บ้านทดน้อย 
 5) หมู่ท่ี 10 บ้านกุดตะกร้า 
 1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 
 1) หมู่ท่ี 9 บ้านทางหลวง 
 1.3องค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ท่ี 3 บ้านหนองบัวเหนือ 
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ตารางที่ 4.3–1 (ต่อ) รายช่ือหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
ผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้าน 

2) ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 3-5 กิโลเมตรจากท่ีต้ัง
โครงการ 

1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
1) หมู่ท่ี 1 บ้านหนองหอย 

 2) หมู่ท่ี 5 บ้านโป่งคอม 
 3) หมู่ท่ี 11 บ้านคลองยาง 
 4) หมู่ท่ี 12 บ้านหนองสลักได 
 1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 
 1) หมู่ท่ี 8 บ้านอ่างไผ่ 
 2) หมู่ท่ี 13 บ้านเนินผาสุก 
 3) หมู่ท่ี 14  บ้านวังเสียว 
 1.3 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร 
 1) หมู่ท่ี 6 บ้านหนองหมู 
 1.4 เทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองขาม 
 2) หมู่ท่ี 6 บ้านกุดม่วง 
 1.5 องค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ท่ี 4 บ้านหนองบัวใต้ 
 2) หมู่ท่ี 7 บ้านโนนสะอาด 
 3) หมู่ที 10 บ้านบอ่บัวโบสถ์ 
 1.6 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ท่ี 1 บ้านหนองกอย 
 
ตารางที่ 4.3-2 จํานวนตัวอย่างสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการจําแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

ลําดับท่ี กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ 
จํานวนตัวอย่าง 
ท่ีสํารวจได้จริง  

(ราย) 
1. กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 34 
2. กลุ่มพ้ืนท่ีอ่อนไหวและสถานท่ีสําคัญ 22 
3. กลุ่มผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถ่ิน 55 
4. กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน 452 
 4.1 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนในระยะประชิดโครงการ 6 
 4.1 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมี 0-3 กิโลเมตร 217 
 4.2 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมีมากกว่า 3-5 กิโลเมตร 229 

รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 4 กลุ่ม 563 
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การเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ 
 
 

 

การเข้าสัมภาษณ์ระดับผู้นําชุมชน 
  

การเข้าสัมภาษณ์ระดับครัวเรือนและพื้นที่อ่อนไหว 
รูปที่ 4.3-1 ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน ระดับครัวเรอืน และพื้นที่อ่อนไหว 
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4.4 ประเด็นจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นในระดับครัวเรือน  

 ประเด็นจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการด้วยแบบสอบถาม ในชุมชน
บริเวณพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ มีดังน้ี 

 4.4.1 ปัญหาท่ีประสบในปัจจุบัน  

1.1) ปัญหาด้านสังคม ในภาพรวมปัญหาสังคมที่ชุมชนประสบในปัจจุบันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 59.7 รองลงมาคือ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ (จากเพ่ือนบ้าน) ร้อยละ 41.2 และปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ร้อยละ 39.2 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-1   

1.2) ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ตํ่า/ราคาผลผลิตตกตํ่า  และปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทํา เป็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผู้ระบุสูงสุด ในสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 81.6 รองลงมาคือ ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 78.1 และ
ปัญหาไม่มีที่ดินทํากิน ร้อยละ74.3 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-2    

1.3) ปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อม ที ่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาฝุ ่นละออง  
ร้อยละ 62.4 ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 58.4 และปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 46.5 ตามลําดับ รายละเอียด
แสดงดังรูปที่ 4.4-3   

 
รูปที่ 4.4-1 ปัญหาด้านสังคมของชุมชน รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
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รูปที่ 4.4-2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชุมชน รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 

รูปที่ 4.4-3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน รัศม ี5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
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4.4.2 ผลความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการดําเนินโครงการ ของผู้ตอบแบบสอบถามในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ร้อยละ 73.1 ระบุว่า รู้จักบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด โดยทราบข้อมูลมาจาก ผู้นําชุมชน ร้อยละ 29.8 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ ร้อยละ 10.8 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ร้อยละ 
9.9  ตามลําดับ และมีเพียง ร้อยละ 25.4 เท่าน้ันที่ระบุว่า ไม่รู้จัก รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-4 

ความวิตกกังวลต่อการดําเนินงานของโครงการ ร้อยละ 51.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่ามีความวิตก
เก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด แสดงดังรูปที่ 4.4-5 ประเด็นวิตกกังวลคือ 
เรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (กลิ่นเหม็น นํ้าเน่าเสีย เสียงดังรบกวน) ปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงการระบายนํ้าเสียจาก
โครงการสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ ทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสัตว์นํ้า  

สําหรับผลกระทบในภาพรวมต่อการดําเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า มีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 
33.4 รองลงมา คือ ไม่มีผลใดๆ ร้อยละ 22.4 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 21.0 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-6 
อย่างไรก็ตาม พบว่าร้อยละ 71.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ รายละเอียดแสดงดัง
รูปที่ 4.4-7 สาเหตุที่เห็นด้วยเนืองจากประชาชนในพ้ืนที่เกิดการจ้างงาน/คนในชุมชนมีแหล่งรายได้/อาชีพหลากหลาย 
รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่มีทางเลือกแหล่งรับซื้อผลผลิต เช่น อ้อย เพ่ิมมากขึ้น  

อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงความเช่ือมั่นในการกํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 47.8 ระบุว่ามี
ความเช่ือมั่นว่าโครงการจะกํากับดูแลและดําเนินการตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ได้ โดยให้เหตุผลว่า โครงการมีการ
จัดการเป็นระบบที่ดีและมีมาตรฐาน มีเคร่ืองมือที่ทันสมัย รวมถึงได้รับการช้ีแจงรายละเอียดโครงการอย่างละเอียด 
รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 10.6 เท่าน้ัน ที่ระบุว่า ไม่เช่ือมั่น เน่ืองจากยังมีความกังวลว่าโครงการจะ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ และเห็นตัวอย่างการดําเนินการที่ผ่านมาของโรงงานในพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นต้น 
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-8 

รูปที ่4.4-4 การรับรู้ข้อมูลขา่วสารเก่ียวกับโครงการ 
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รูปที ่4.4-5 ความวิตกกังวลต่อโครงการ 

รูปที ่4.4-6 ความคิดเห็นในภาพรวมต่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
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รูปที ่4.4-7 ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รูปที่ 4.4-8 ความเช่ือมั่นต่อการกํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าขีวมวล 
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4.4.3 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการ ประเด็นผลประโยชน์-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสยี ที่คาดว่าอาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ พิจารณาตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ มีดังน้ี 

 (1) ระยะก่อสร้าง  
  ประโยชน์-ผลดี ที่ผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าจะได้รับ คือ มีการจ้างงานในพ้ืนที่ คนในพ้ืนที่มีงานทํา ร้อยละ 

55.5  และสภาพเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 54.9 ตามลําดับ 
  ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าอาจได้รับจากการกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ที่มีผู้ระบุสูงสุด คือ ปัญหาฝุ่น

ละออง ร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ ปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 37.4 และปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้นจากแรงงานต่างถิ่น เช่น ยาเสพ
ติด ลักขโมย ชุมชนแออัด ประชากรแฝง ร้อยละ 34.7 ตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4.4-9    

 (2) ระยะดําเนินการ  
  ผลประโยชน์-ผลดีที่มีผู้ระบุสูงสุด คือ เกิดการจ้างงานคนในพ้ืนที่ ลูกหลานมีงานทําใกล้บ้าน ร้อยละ 

57.7 รองลงมาคือ ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 56.4 และสภาพเศรษฐกิจใน
ชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 55.3 ตามลําดับ 

  ผลกระทบ-ผลเสีย ที่มีผู้ระบุสูงสุด คือ ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 42.9 รองลงมาคือ ปัญหา
นํ้าเสีย การระบายนํ้าเสียจากโครงการ ลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ/พ้ืนที่ของชุมชน ร้อยละ 40.3 และปัญหากลิ่นรบกวน
ร้อยละ 39.6 ตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4.4-10 
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ผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ระยะก่อสร้าง 

ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ระยะก่อสรา้ง 
รูปที่ 4.4-9 ผลประโยชน์-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสีย ทีค่าดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ระยะก่อสรา้ง 
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ผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ระยะดําเนินการ 

ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ระยะดําเนนิการ 
รูปที่ 4.4-10 ผลประโยชน์-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ ระยะดําเนนิการ 
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4.5 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดเตรียมทําร่างรายงาน วัตถุประสงค์ของการรับฟัง
ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งน้ี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้
จากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการณ และจะผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานฯ ซึ่ง
ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(covid 19) อย่างเคร่งครัดทั้งน้ี โครงการได้ดําเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัดประชุม และภายหลังจากจัดประชุมจะนําความคิดเห็นของประชาชน มาผนวกรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของรายงาน และจัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งคําช้ีแจงคนท่ี
เก่ียวข้องโครงการหรือกิจการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ให้หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
รับทราบภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม 
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5. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากล่ันกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้นํามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและนํามากลั่นกรองประเด็น
สิ่งแวดล้อมต่างๆเพ่ือทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1.ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิ
ประเทศ 

ในระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการให้มี
ความเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับ  ระดับ
พ้ืน ท่ีบ ริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่
มีการย้ายดินออกจากพ้ืนท่ีเดิม โดยใช้ดินท่ีขุดได้มา
ปรับระดับพ้ืนท่ีในบริเวณโครงการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการก่อสร้าง สําหรับระยะดําเนินการ 
ไม่ มีกิจกรรมใด ๆ ท่ีส่ งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากเป็นการผลิตโดยอาศัยเคร่ืองจักร/
อุปกรณ์ท่ีติดต้ังไว้แล้ว อีกท้ังพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็น
พ้ืนท่ีว่างเปล่าซ่ึงไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะต้ังโครงการ 

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เค ราะ ห์ ในรายละเอียด เนื่ อ งจาก มี
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการซ่ึงต้อง
ทําการประเมินผลกระทบในรายละเอียด 
ให้ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว เนื่องจากที่ต้ังโครงการไม่ได้
อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ตามท่ีกรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ดินเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารผลิตต่าง ๆ ติดต้ัง
เคร่ืองจักร เช่นหม้อไอน้ํา และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จึงมี
กิจกรรมที่ ต้องมีการนําดินมาปรับระดับพ้ืนท่ีของ
โครงการ สําหรับระยะดําเนินโครงการไม่มีการใช้ดิน
เป็นตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็น
ต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการนําน้ําท้ิงท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานนํ้าท้ิงมาใช้ในการลดพ้ืนท่ีสีเขียวใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
การดาํเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4 คุณภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง ท่ีเกิดจากการ
เดินหม้อไอน้ําจํานวน 5 ชุด จึงมีผลกระทบจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง ซ่ึงโรงไฟฟ้าจะทําการศึกษาผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีอยู่โดยรอบในพื้นท่ีศึกษา  

ประเด็นผลกระทบฯที่ต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชั ด เจน เพ่ื อกํ าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
1.5 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ํามีการพิจารณา
ถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการน้ําเสีย/น้ําระบาย
ท้ิงของโครงการ การจัดการน้ําท้ิง รวมถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําท่ีอยู่ใกล้เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน รายละ เอี ยด
ให้ชัดเจนเพื่อกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

โครงการไม่มีการใช้น้ําบาดาลแต่อย่างใด รวมท้ังได้มี
การพิจารณาการจัดการน้ําท้ิง การนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการ
บําบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว ฉีดพรมลาน
กองเถ้าและลําเลียงเถ้า นอกจากนี้การออกแบบระบบ
บําบัดให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ท่ี
ใต้ พ้ืนระบบบําบัดด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์  High 
density polyethylene : HDPE ค ว าม ห น า  1 .5 
มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ําท้ิงในระบบปนเปื้อนกับ
น้ําใต้ดินและป้องกันการซึมของน้ําจากภายนอกเข้าสู่
ระบบ  

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน รายละ เอี ยด
ให้ชัดเจนเพื่อกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งกําเนิดเสียงจากกิจกรรมการ 
ติดต้ังเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ เช่น การติดต้ังเคร่ืองจักร 
และการทดลองเดิน เค ร่ือ งจั ก ร  สํ าห รับ ระยะ
ดําเนินการกิจกรรมการผลิตอาจก่อให้เกิดเสียงดัง จาก
เคร่ืองจักรเช่น บริเวณเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า บริเวณ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนท่ีอยู้ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน รายละ เอี ยด
ให้ชัดเจนเพื่อกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8 กากของเสีย การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง โครงการกําหนด
รายละเอียดไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เพ่ือควบคุม
การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่นําเศษวัสดุท่ี
เกิดจากการร้ือถอนไปท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือ
สถานท่ีท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณ
นั้น ๆ สําหรับระยะดําเนินการประเภทและการจัดการ
ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการจะดําเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากน้ีโครงการมีแนวคิดในการ
ลดของเสียต้ังแต่แหล่งกําเนิด และการป้องกันมลพิษ 
มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสียของโครงการ กล
ยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลดของเสียท่ีแหล่งกําเนิด 
ซ่ึงมีการนําของเสียท่ีแยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือ
กลับนําไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
สามารถลดปริมาณของวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ได้อีกด้วย ใน
กรณีท่ีไม่สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่างเหมาะสม ก็
จะทําการส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้ รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิเคราะห์ผลกระทบในรายละเอียดให้
ชั ด เจน เพ่ื อกํ าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

   



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-90- 

ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ีศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร 
และพรรณพืชท่ีพบโดยท่ัวไปเป็นพืชเกษตรและพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย ข้าว เป็นต้น  การประเมิน
ผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบกจะดําเนิน
การศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน รายละ เอี ยด
ให้ชัดเจนเพื่อกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

2.2 ทรัพยากร
ชีวภาพในน้ํา 

กิ จกรรมระยะ ดํา เนิ น โครงการ  อาจก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ซ่ึงจะมีผลทําให้
เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน 
(พืชและสัตว์) สัตว์หน้าดิน และปลา เป็นต้น 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน รายละ เอี ยด
ให้ชัดเจนเพื่อกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 ซ่ึงกําหนดไว้เป็นสี
เขียว ห้ามประกอบกิจการโรงงานลําดับท่ี 88 (2) การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ท้ังนี้ เม่ือนํา
ผังท่ีต้ังโครงการ (ต้ังอยู่ท่ีตําบลผักขะ อําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว) มาซ้อนทับกับผังพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พบว่า ท่ีต้ังโครงการ
ต้ังอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ดังนั้น การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการจึงได้รับการยกเว้นต่อ
ข้อกําหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สระแก้ว พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2559 เร่ือง การ
ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ท้ังนี้ต้องปฎิบัติให้เปน็ไปตามกฏหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินกิจกรรมโครงการ 

3.2 คมนาคมขนส่ง โครงการใช้ชานอ้อย ไม้สับ และใบอ้อยหรือวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําและ
ไฟฟ้า ซ่ึงท่ีต้ังโครงการอยู่ในพ้ืนท่ีโรงงานน้ําตาล จึงมี
ความม่ันคงของแหล่งเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการผลิต และ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชื้อเพลิงเข้าสู่พ้ืนท่ีเนื่องจาก
การขนส่งชานอ้อยใช้ระบบสายพานลําเลียง ไม้สับรับ
จากบริษัทจําหน่ายซ้ือ-ขายไม้สับและใบอ้อยจะขนส่ง
จากพื้นท่ีส่งเสริมการปลูกอ้อยของโรงงานผลิตน้ําตาล 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทําการวิเคราะห์
ในรายละเอียดเนื่องจากมีผลกระทบจาก
การการดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน รายละ เอี ยด
ให้ชัดเจนเพื่อกําหนดมาตรการฯ ด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
3.3 การใช้น้ํา พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงงานผลิต

น้ําตาลในส่วนของแหล่งน้ําใช้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล
พิจารณารับน้ําจากโรงงานผลิตน้ําตาลเนื่องจากมี
ศักยภาพในการจัดสรรนํ้าดิบมีบ่อกักเก็บน้ําดิบและ
และระบบผลิตน้ําท่ีสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าได้ 
ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช้น้ําจาก น้ําท้ิงท่ีผ่านการ
บําบัด น้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโรงงาน และผันน้ําจากห้วย
พะใย/ห้ วยพรหมโหดในฤดูน้ํ าหลากของเดือน
กันยายนและตุลาคม รวม 2 เดือน เท่านั้น จะไม่ได้ผัน
หรือสูบน้ําในช่วงฤดูแล้ง  

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เค ราะ ห์ ใน ราย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก
มีผลกระทบจากการการดําเนินโครงการ
ซ่ึงต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ กํ าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4 การระบายน้ํา
และการป้องกัน 
น้ําท่วม 

ผลกระทบต่อระบายน้ําฝนในพ้ืนท่ีศึกษาในแง่ของ
ผลกระทบท่ีอาจส่งเสริมให้พ้ืนท่ีได้รับปัญหาน้ําท่วมขัง 
ซ่ึงพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงงานผลิต
น้ําตาลอยู่ในความรับผิดชอบโรงงานผลิตน้ําตาล ได้
ออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกออกจากระบบ
รวบรวมน้ําเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้ําฝน
ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ
ได้แก่ ระบบระบายน้ําฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อนและ
ระบบระบายน้ํ าฝน ท่ี มี โอกาสปนเปื้ อน  โดยได้
ทําการศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการพิจารณาถึง
ขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการระบายน้ํา
ท่ีเหมาะสม และผนวกรวมพ้ืนท่ีส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีของ
โรงไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3 .5  การประกอบ
อาชีพ 

พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า ประเด็น
น้ําท้ิงจากโครงการไม่มีโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรม เนื่องจากน้ําท้ิงจากโครงการโดยส่วนใหญ่
เป็นน้ําท่ีผ่านการหล่อเย็น หม้อไอน้ํารวบรวมเข้าสู่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pit) และทําการ
ตรวจสอบค่า TDS ด้วยระบบ TDS Checker ในกรณีท่ี
พบว่าค่า TDS เป็นไปตามมาตรฐานจะสูบเข้าบ่อพักน้ํา
ท้ิง ในกรณีท่ีพบว่าค่า TDS ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะ
รวบรวมเข้าบ่อ emergency และติดต่อให้หน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไป
กําจัด แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณารายละเอียดของ
โครงการ พบว่า กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อพืชผลทางด้านเกษตรกรรม คือ สารมลพิษ
ทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําท่ีใช้เป็น
เชื้อเพลิง ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) กล่าวคือ 
หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของก๊าซดังกล่าวสูงใน
ระดับหนึ่งและมีระยะการสัมผัสท่ีมากพออาจส่งผล
กระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากนี้ ก๊าซดังกล่าวอาจทํา
ปฏิกิริยากับความชื้นในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็น
กรด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพืชได้เช่นกัน 

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เค ราะ ห์ ใน ราย ล ะ เอี ย ด เน่ื อ งจ าก
มีผลกระทบจากการการดําเนินโครงการ
ซ่ึ ง ต้ อ ง ทํ าก าร วิ เค ราะ ห์ ผ ล ก ระท บ
ในรายละเอียดให้ชัด เจนเพ่ือกําหนด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงการเป็นการเพ่ิมแหล่งงานให้กับ
ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ 
โครงการจะพิจารณารับคนในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และวุฒิ
การศึกษา ตามตําแหน่งท่ีต้องการ ซ่ึงการเพ่ิมอัตรา
การจ้างงานในโครงการ จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของชุมชนในท้องถ่ิน ได้แก่ ส่งเสริมการ
ค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการจ้างงาน 

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เค ราะ ห์ ใน ราย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก
มีผลกระทบจากการการดําเนินโครงการ
ซ่ึงต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ กํ าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

โครงการ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังการจัดการให้มีเคร่ืองป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน 
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการใช้เคร่ืองมือ
และเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/การติดต้ังป้ายเตือน 
การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับพนักงาน
เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เค ราะ ห์ ใน ราย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก
มีผลกระทบจากการการดําเนินโครงการ
ซ่ึงต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ กํ าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.3 สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ของ
สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และ
จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียน
แหล่งโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของ
ฝ่ายทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เค ราะ ห์ ใน ราย ล ะ เอี ย ด เนื่ อ งจ าก
มีผลกระทบจากการการดําเนินโครงการ
ซ่ึงต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบใน
รายล ะ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ กํ าห น ด
มาตรการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.4 สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ท่ีมีปริมาณจราจร
เพ่ิมข้ึนและระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง/ลานกองชานอ้อยและฝุ่นละออง
จากการขนส่งและเสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรม
การผลิตของโครงการ รวมท้ังน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตอาจส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือ
สภาวะความเครียดในการดํารงชีวิต 

ป ระ เด็ น ผลกระทบฯ  ท่ี ต้ อ ง ทํ าก าร
วิ เคราะ ห์ ใน รายละเอี ยด เนื่ อ งจาก มี
ผลกระทบจากการดํ า เนิ น โครงการ
ซ่ึงจะต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบฯ 
ในรายละเอียดให้ชัด เจนเพ่ือกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ 
เฉพาะท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการทํางานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะก่อสร้าง
และระยะดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ รายละเอียด
ดังน้ี  

1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

  การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่น้ี 
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5-2 

ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ 
ไม่มีนัยสําคัญ 

- กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีไม่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยท่ีสภาพแวดล้อมดังกล่าวยังคงดํารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

- ขอบเขตของผลกระทบ ท่ีจํากัดอยู่ในบางบริเวณของพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ท่ีเกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติท่ียอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น 
การก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการกําหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

- ขอบเขตของผลกระทบ พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจํากัดอยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น  

- ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดข้ึนหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5-15 ปี 
หรือคืนสภาพได้เม่ือเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต ท้ังนี้ โครงการ
สามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

 
 
 



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-94- 

ตารางที่ 5-2 (ต่อ)  เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ

หรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมท้ังระบบ 

- ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับท่ีเป็นอันตราย
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือทําให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ 
(ช่วงเวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟ้ืนฟูได้) 

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

 

จากน้ันนําคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางที่ 5-3 

ตารางที่ 5-3 เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาซ่ึงต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 

2) การวิเคราะห์ความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้โดยท่ัวไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพื้นท่ีเก่าแก่/พ้ืนท่ีด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีสําคัญ การทําลาย
ของสายพันธ์ุท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ี มีความสําคัญใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

ที่มา :  ด ัดแปลงจาก  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) การวิเคราะห์ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการ 
โดยใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
และความสําคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะนําไปสู่การวิเคราะห์
ความจําเป็นในการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-6 

ตารางที่ 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

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

1 รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์
เพียงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได้
โดยท่ัวไป 

1 
ตํ่า 

2 
ตํ่า 

3 
ตํ่า 

2 รบกวนพ้ืนท่ี ซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุ รักษ์หรือ
เป็นแหล่งทรัพยากร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/
ภูมิภาค 

2 
ตํ่า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพ้ืนท่ีเก่าแก่/พ้ืนท่ีด้ังเดิมท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ท่ีสําคัญ
การทําลายของสายพันธ์ุท่ีหายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ตํ่า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2563 

 
ตารางที่ 5-6 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความสําคัญ รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับตํ่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป 

4-6 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมารวมท้ังไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือทําได้ยากมากไม่เหมาะสม 

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

  การดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้กําหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการที่ เก่ียวข้องทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (บทที่ 2) ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน (บทที่ 3) 
รวมท้ังข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะนํามากําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เก่ียวข้องและเหมาะสมต่อไป  
แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดน้ีเป็นร่างรายงานฯ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับโครงการทุกภาค
ส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งน้ี ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการ
ให้มีความสูมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังน้ี 
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5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน 

1)  ระยะก่อสร้าง  

  โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้างพร้อมกันโดยการปรับ
ระดับพ้ืนที่จะมีการขุดดินเพ่ือสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่ของ
โครงการ (โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล)  

มีการปรับสภาพพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนที่บริเวณ
ก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดินออก
จากพ้ืนที่เดิม โดยใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ในบริเวณโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการ
ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จํากัดโดยเกิดขึ้นเฉพาะใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการทั่วไป ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรดินในระยะก่อสร้างคาดว่าเป็นผลกระทบด้าน
ลบในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

  ไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ
มีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งมาใช้ในการรดน้ําพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่โครงการโดยนํ้า
ทิ้งดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ด้วยระบบ TDS Checker ในกรณีที่
นํ้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) และจะติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกําจัด แต่ในกรณีนํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็ง
ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง (Low BOD pond) ก่อน
นําไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมลานกองเถ้า ลําเลียงเถ้า และรดพ้ืนที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งบริเวณ
พ้ืนที่สีเขียวดังกล่าวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดิน โดยทําการตรวจวัดคุณภาพดินที่ระดับดินต้ืน ความลึกไม่เกิน 
0.3 เมตร โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน (C/N Ratio) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) แคดเมียม และ
สารประกอบแคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) ทองแดง (Cu) แมงกานีส และสารประกอบ
แมงกานีส (Mn) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายนํ้าได้ (Ni) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) และปรอทและ
สารประกอบปรอท (Hg) เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการสะสมของโลหะหนักในดิน รวมท้ังกําหนด
มาตรการเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการสะสมของโลหะหนักในดิน และพร้อมทั้งเฝ้าระวังการ
สะสมตัวของโลหะหนักในดิน เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและใช้อ้างอิงเพ่ือประชาสัมพันธ์และให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยได้ทราบอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการสะสมของโลหะหนักในดิน จากการ
วิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการป้องกัน ซึ่งโครงการได้
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ออกแบบระบบการจัดการเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนในดินไว้แล้ว ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 

5.2   ผลการศึกษาด้านคณุภาพอากาศ 

 แนวความคิดในการศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ จะใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบ Steady-
state plume dispersion ที่ US.EPA กําหนดให้เป็น Preferred regulation model ที่ใช้ในการประเมินผล
กระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการเคลื่อนที่และกระจายตัวของมลพิษจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 
(Near-field) ในทุกสภาพพ้ืนที่และลักษณะอุตุนิยมวิทยา ทั้งน้ี การประยุกต์ใช้งานแบบจําลองฯ จะดําเนินการ
ตามแนวทางการใช้แบบจําลองเพ่ือประเมิน การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่เกิดจาก
การดําเนินโครงการจะต้องมีค่าความเข้มข้นไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่กําหนดไว้สําหรับ
มลพิษน้ัน ๆ  

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

 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้ 
ในการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน (Surface 
Meteorological Data) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับสูง (Upper Air Meteorological Data) และข้อมูล
ลักษณะผิวพ้ืน (Surface Data) ซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดังกล่าวจะต้องมีการจัดเตรียมและประมวลผลโดย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMET เวอร์ช่ันล่าสุด ก่อนนําไปใช้ในการประเมินการแพร่กระจายของ
แบบจําลอง AERMOD  

 1)   ผลการศึกษาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ระยะก่อสร้าง 

  (1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

      ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
207.74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 220500E 1521000N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงานผลิต
นํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 319.74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศมีค่าระหว่าง 124.79-156.55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.89 ของค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 5.2-1  
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  (2)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

    ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 18.70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 89.70 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศมีค่าระหว่าง 71.85-73.35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.75 ของค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 
5.2-1 

  (3)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

    ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 18.20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N  บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.83-2.28 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.40 ของค่ามาตรฐาน ทั้งน้ี ไม่มีค่าความเข้มข้นพ้ืนฐาน 
(Base line) ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เวลา 24 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ เน่ืองจากไม่
มีการตรวจวัดดัชนีดังกล่าว แสดงดังตารางที่ 5.2-1  

   (4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

     ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 2.37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 19.37 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศมีค่าระหว่าง 17.11-17.28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้น
ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.48 ของค่ามาตรฐาน  

     ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 0.26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่ พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 8.16 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
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บรรยากาศมีค่าระหว่าง 7.91-7.93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 
2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.72 ของค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 
5.2-1  

   (5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

     ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 253.79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 287.69  ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศมีค่าระหว่าง 54.20-86.94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 
กําหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.90 ของค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 
5.2-1  

  (6)  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  

    ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 491.84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 21.85-57.10 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ท้ังน้ีไม่มีค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เวลา 1 ช่ัวโมง ใน
บรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (34,200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.44 
ของค่ามาตรฐาน 

    มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 142.53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
219250E 1520500N บริเวณภายในพื้นที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกต
เพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 7.44-19.74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งน้ีไม่มีค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เวลา 8 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 8 
ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 10.26 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (10,260 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 1.39 ของค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 5.2-1 
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ตารางที่ 5.2-1 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
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบจําลอง
ฯ 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสดุ 207.74 319.74 18.70 89.70 18.20 2.37 19.37 0.26 8.16 253.79 287.69 491.84 142.53 
พิกัด 

220500E 1521000N 219250E  1520500N 
219250E  

1520500N 
219250E  1520500N 219250E  1520500N 219250E  1520500N 

219250E 
1520500N 

219250E   
1520500N 

บริเวณ 
ภายในพื้นที่โรงงานผลิต

น้ําตาล 
ภายในพื้นที่โรงงานผลิต

น้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
จุดสังเกต              
1: ชุมชนบ้านทดน้อย 
(A2) 44.55 156.55 2.35 73.35 2.28 0.28 17.28 0.03 7.93 53.04 86.94 57.10 19.74 
2: ชุมชนบ้านบ่อบวัโบสถ์ 
(A4) 19.67 131.67 0.85 71.85 0.83 0.11 17.11 0.01 7.91 20.30 54.20 21.85 7.44 
3: บ้านห้วยพะใย 12.79 124.79 1.57 72.57 1.53 0.17 17.17 0.02 7.92 32.10 66.00 34.56 13.73 

มาตรฐาน 330 1/ 120 1/ 50 2/ 780 3/ 300 1/ 320 4/ 34,200 5/ 10,260 5/ 
หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  ์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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 2)   ผลการศึกษาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ระยะดําเนินการ 

    อ้างถึงหนังสือที่ ทส. 1010.3/1388 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดค้านการ
ก่อสร้างโรงงานนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 
ห้วยพะใย ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในข้อที่ 2.3 ระบุว่า “ด้านมลพิษทางอากาศ 
โรงงานผลิตนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานท่ีใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต โดยใช้เช้ือเพสิงจากไอ
นํ้าและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า มีการปล่อยของเสียออกทางปล่องควันของโรงงาน ซึ่งอุณหภูมิในการปล่อยความ
ร้อนเกิน 400 องศา เมื่อไปกระทบกับอากาศด้านนอกและสัมผัสกับอากาศด้านนอกย่อมทําให้เกิดเป็นมลพิษ
อากาศ แม้จะมีมาตรฐานการป้องกันมลพิษจากกระบวนการผลิตแต่มีกรณีตัวอย่างที่เกิดมลพิษทางกลิ่น 
ควันพิษ โดยเฉพาะฝุ่นละอองจากลานกองกากชานอ้อยที่แผ่กระจายออกไปสู่ชุมชน ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
คุณภาพชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ปสุสัตว์ วิถีการดํารงชีวิต ของชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีที่ได้รับผลกระทบ” ซึ่ง
ข้อมูลการออกแบบ พบว่า อุณหภูมิที่ระบายออกปลายปล่องมีค่าประมาณ 145 องศาเซลเซียส (แสดงดัง
ตารางที่ 5.2-2) โดยการออกแบบอาคารได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Good Engineering Practice (GEP) 
และประเมินการม้วนตัวของมลพิษเน่ืองจากสิ่งปลูกสร้าง (Building Downwash) นอกจากน้ี โรงไฟฟ้า 
ชีวมวลได้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์บําบัดมลพิษทางอากาศ 2 ระบบ ดําเนินการต่ออนุกรมกัน ได้แก่ ระบบดัก
จับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) 
สําหรับหม้อไอนํ้าทุกชุด ซึ่งอุณหภูมิในการระบายออกสู่ปล่องจะมีความร้อนไม่เกิน 400 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี
ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ (Source Information) ซึ่งจําแนกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
แหล่งกําเนิดมลพิษอากาศจากปล่อง จะสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอนํ้าและแหล่งกําเนิดมลพิษ
ทางอากาศจากแหล่งอ่ืน เช่น การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการลําเลียงเช้ือเพลิง การลําเลียงเถ้าจากห้องเผาไหม้
และการลําเลียงเถ้าไปยังบ่อเก็บเถ้า ฝุ่นละอองจากพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้า รวมทั้งจากรถบรรทุกอ้อย และ
แหล่งกําเนิดแบบพ้ืนที่ 

    กําหนดกรณีศึกษาไว้ 6 กรณี ตามรายละเอียดแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
ดังน้ี 

(1) กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 

(2) กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู 

(3) กรณีที่ 3 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอก
ฤดู 

(4) กรณีที่ 4 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย กรณีระบบ
บําบัดมลพิษขัดข้องทั้งหมด 
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(5) กรณีที่ 5 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู 
กรณีระบบบําบัดมลพิษขัดข้องทั้งหมด 

(6) กรณีที่ 6 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอก
ฤดู กรณีระบบบําบัดมลพิษขัดข้องทั้งหมด 

      ทั้งน้ีคาดว่าผลการคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการ กรณีที่ 1 การประเมินผล
กระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศ
อ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อยมากที่สุด แสดงดังตารางที่ 5.2-3 และรูปที่ 5.2-1 มีรายละเอียดดังน้ี  

 2.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 206.11 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุด
สังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 114.53-155.33 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.46 ของค่า
มาตรฐาน 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 43.75 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุด
สังเกตเพิ่มเติมมีค่าระหว่าง 0.02-7.01 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 1 ปี มี
ค่าไม่เกิน 0.10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.75 ของค่ามาตรฐาน 

 2.2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 55.87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 72.20-
87.29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.56 ของค่ามาตรฐาน 
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  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 11.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.01-2.87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 
2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.06 ของค่ามาตรฐาน 

 2.3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 36.49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุด
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 1.19-14.82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งกําหนดให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.05 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 72.98 ของค่ามาตรฐาน ทั้งน้ี ไม่มีค่าความเข้มข้นพ้ืนฐาน (Base line) ของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) เวลา 24 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ เน่ืองจากไม่มีการตรวจวัดดัชนีดังกล่าว 

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 3.71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง 0.01-2.39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 
2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (25 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.84 ของค่า
มาตรฐาน 

 2.4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
45.23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 300 
เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศมีค่าระหว่าง 17.05-55.34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้น
ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.80 ของค่ามาตรฐาน 
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  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 5.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทาง
ประมาณ 3.2 กิโลเมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้น
พ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่าระหว่าง 7.91-11.86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับ
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 
2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.89 ของค่ามาตรฐาน 

  ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
0.39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 
กิโลเมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง <0.01-0.25 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 
0.10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของค่ามาตรฐาน 

 2.5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

  ค่าความเข้มข้นเฉล่ียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง สูงสุดประมาณ 
73.07 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค่า
ระหว่าง 33.98-95.84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค่า
มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจนเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.83 ของค่ามาตรฐาน 

  ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยในเวลา 1 ปี สูงสุดประมาณ 
0.63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร 
สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค่าระหว่าง <0.01-0.41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่ง
กําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.057 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
1.11 ของค่ามาตรฐาน 
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ตารางที่ 5.2-2 แหล่งกําเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่อยู่ในพื้นทีเ่ดียวกัน 

แหล่งกาํเนิด 
ระบบบําบัด 

มลพิษ 
ทางอากาศ 

ข้อมูลของปล่องระบาย ข้อมูลของอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย 

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง อุณหภูมิ 1/ ความเร็ว 2/ อัตราการไหล 1 

(m) (m) (K) (Co) (m/s) (Nm3/s) 
1. หม้อน้ําชุดที่ 1 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 

- กรณีเดินเครื่องปกต ิ
Multi-Cyclone+ 

ESP 

3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- กรณพี่นเขมา่ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง 4/ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 

2. หม้อน้ําชุดที่ 2 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- กรณพี่นเขมา่ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง 4/ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 

3. หม้อน้ําชุดที่ 3 (ขนาด 80 ตนั/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

3.34 40.00 418.00 145.00 16.22 51.46 
- กรณพี่นเขมา่ 3.34 40.00 418.00 145.00 16.22 51.46 
- ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง 4/ 3.34 40.00 418.00 145.00 16.22 51.46 

4. หม้อน้ําชุดที่ 4 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- กรณพี่นเขมา่ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง 4/ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 

5. หม้อน้ําชุดที่ 5 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- กรณพี่นเขมา่ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
- ระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศขัดข้อง 4/ 3.34 40.00 418.00 145.00 15.45 96.48 
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ตารางที่ 5.2-2 (ต่อ) แหล่งกําเนิดและค่าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

หมายเหตุ :  1/ ข้อมูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
   2/ US.EPA, AP42 “APPENDIX B.2 : GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” แบบ Electrostatic Precipitator – hi-efficiency 
   3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 (โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง) 

4/ กําหนดให้ระบบดักจับฝุ่นแบบ Multi-Cyclone และ ESP ของหม้อไอน้ําขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง และหม้อไอน้ําขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง ทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ 
ที่มา :  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 

แหล่งกําเนิด 

ข้อมูลของอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบาย 
อัตราการระบาย 

ลักษณะปลายปล่อง ความเข้มข้นสารมลพิษทางอากาศ 
TSP 1/ PM-10 2/ PM-2.5 2/ SO2 1/ NOx 1/ TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NOx 

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) 
1. หม้อน้ําชุดที่ 1 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 

- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 96.00 65.61 63.74 55.85 146.19 139.48 262.42 9.2620 6.3300 6.1500 14.1045 25.3177 
ตรง  

(ไม่มีหมวกกัน
ฝน) 

- กรณีพ่นเขม่า 100.00 - - - - - - 9.6479 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศขัดข้อง 4/ 
1,693.70 - - - - - - 163.4070 - - - - 

2. หม้อน้ําชุดที่ 2 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 96.00 65.61 63.74 55.85 146.19 139.48 262.42 9.2620 6.3300 6.1500 14.1045 25.3177 

ตรง  
(ไม่มีหมวกกัน

ฝน) 

- กรณีพ่นเขม่า 100.00 - - - - - - 9.6479 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศขัดข้อง 4/ 
1,693.70 - - - - - - 163.4070 - - - - 

3. หม้อน้ําชุดที่ 3 (ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 96.00 65.49 63.55 55.85 146.19 139.48 262.42 4.9400 3.3700 3.2700 7.5228 13.5035 

ตรง  
(ไม่มีหมวกกัน

ฝน) 

- กรณีพ่นเขม่า 100.00 - - - - - - 5.1458 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศขัดข้อง 4/ 
1,693.70 - - - - - - 87.1552 - - - - 

4. หม้อน้ําชุดที่ 4 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 96.00 65.61 63.74 55.85 146.19 139.48 262.42 9.2620 6.3300 6.1500 14.1045 25.3177 

ตรง  
(ไม่มีหมวกกัน

ฝน) 

- กรณีพ่นเขม่า 100.00 - - - - - - 9.6479 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศขัดข้อง 4/ 
1,693.70 - - - - - - 163.4070 - - - - 

5. หม้อน้ําชุดที่ 5 (ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 96.00 65.61 63.74 55.85 146.19 139.48 262.42 9.2620 6.3300 6.1500 14.1045 25.3177 

ตรง  
(ไม่มีหมวกกัน

ฝน) 

- กรณีพ่นเขม่า 100.00 - - - - - - 9.6479 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทาง

อากาศขัดข้อง 4/ 
1,693.70 - - - - - - 163.4070 - - - - 

ค่ามาตรฐาน 3/ 120 - - 60 157.05 200 376.27 - - - - -  
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ตารางที่ 5.2-3 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในพื้นที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 

รายละเอียด 

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

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

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 206.11 - 2/ 43.75 55.87 - 2/ 11.03 36.49 3.71 
พิกัด 

218800E  1519900N 
218800E  
1519900N 

218800E  1519900N 
218800E  

1519900N 
218800E  

1520400N 
218200E  1520500N 

บริเวณ 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล 
ภายในพื้นที่โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 

พื้นที่เกษตรกรรม  
ทางทิศตะวันตก 

ระยะทางประมาณ 500 
เมตร  

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
A1: ชุมชนบ้านโป่งคอม 23.01 135.01 2.06 9.93 80.93 0.83 8.85 0.68 
A2: ชุมชนบ้านทดน้อย 17.92 129.92 2.27 8.43 79.43 1.01 8.26 0.91 
A3: ชุมชนบ้านทางหลวง 6.27 118.27 0.25 3.00 74.00 0.11 2.99 0.11 
A4: ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 18.89 130.89 2.05 8.21 79.21 0.93 7.68 0.87 
A5: ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ 13.66 125.66 1.70 6.20 77.20 0.80 5.85 0.74 
จุดสังเกต         
6: วัดทดหลวง 13.61 125.61 1.00 6.42 77.42 0.44 6.32 0.38 
7: โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 10.87 122.87 0.23 4.99 75.99 0.10 4.77 0.09 
8: วัดอุทุมพร 8.33 120.33 0.24 3.98 74.98 0.11 3.97 0.10 
9: บ้านกุดตะกร้า 10.84 122.84 0.18 4.66 75.66 0.07 4.18 0.05 
10: บ้านหนองสลักได 8.28 120.28 0.27 3.29 74.29 0.11 2.88 0.09 
11: บ้านห้วยพะใย 43.33 155.33 7.01 16.29 87.29 2.87 14.82 2.39 
12. บ้านวังเสียว 8.74 120.74 0.04 3.80 74.80 0.02 3.42 0.02 
13. วัดหนองหมู 7.58 119.58 0.04 3.34 74.34 0.02 3.05 0.01 
14. รพ.สต.บ้านหนองแวง 2.53 114.53 0.02 1.20 72.20 0.01 1.19 0.01 

มาตรฐาน 330 3/ 100 3/ 120 3/ 50 3/ 50 4/ 25 4/ 
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ตารางที่ 5.2-3 (ต่อ) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ
รวมกับ 

ความเข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ

รวมกับ 
ความ
เข้มข้น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 45.23 - 2/ 5.67 - 2/ 0.39 
พิกัด 

221000E  1520900N 224000E  1521250N 
225500E  
1523000N 

บริเวณ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 

ระยะทางประมาณ 3.2 
กิโลเมตร 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 

5.2 กิโลเมตร 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ      
A1: ชุมชนบ้านโป่งคอม 20.63 37.63 2.50 10.40 0.05 
A2: ชุมชนบ้านทดน้อย 38.34 55.34 3.96 11.86 0.16 
A3: ชุมชนบ้านทางหลวง 0.53 17.53 0.03 7.93 <0.01 
A4: ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 19.47 36.47 2.97 10.87 0.12 
A5: ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ 24.75 41.75 3.57 11.47 0.25 
จุดสังเกตหลัก      
6: วัดทดหลวง 23.62 40.62 3.29 11.19 0.08 
7: โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 3.16 20.16 0.18 8.08 <0.01 
8: วัดอุทุมพร 0.07 17.07 0.01 7.91 <0.01 
9: บ้านกุดตะกร้า 0.08 17.08 0.01 7.91 <0.01 
10: บ้านหนองสลักได 1.71 18.71 0.10 8.00 <0.01 
11: บ้านห้วยพะใย 14.52 31.52 0.81 8.71 0.02 
12. บ้านวังเสียว 0.06 17.06 0.01 7.91 <0.01 
13. วัดหนองหมู 0.06 17.06 0.01 7.91 <0.01 
14. รพ.สต.บ้านหนองแวง 0.05 17.05 0.01 7.91 <0.01 

มาตรฐาน 7801/ 3002/ 1002/ 
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ตารางที่ 5.2-3 (ต่อ) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 

รายละเอียด 

ความเข้มข้นของมลพิษจากโครงการ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1 ชั่วโมง 1 ปี 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความเข้มข้น

พ้ืนฐาน 
แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสูงสุด 73.07 - 2/ 0.63 
พิกัด 221000E  1520900N 225500E  1523000N 
บริเวณ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 

ระยะทางประมาณ 5.2 
กิโลเมตร 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
A1: ชุมชนบ้านโป่งคอม 33.33 67.23 0.09 
A2: ชุมชนบ้านทดน้อย 61.94 95.84 0.25 
A3: ชุมชนบ้านทางหลวง 0.85 34.75 <0.01 
A4: ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 31.46 65.36 0.20 
A5: ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ 39.98 73.88 0.41 
จุดสังเกต    
6: วัดทดหลวง 38.15 72.05 0.13 
7: โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 5.10 39.00 0.01 
8: วัดอุทุมพร 0.11 34.01 <0.01 
9: บ้านกุดตะกร้า 0.17 34.07 <0.01 
10: บ้านหนองสลักได 2.77 36.67 <0.01 
11: บ้านห้วยพะใย 23.46 57.36 0.03 
12. บ้านวังเสียว 0.10 34.00 <0.01 
13. วัดหนองหมู 0.09 33.99 <0.01 
14. รพ.สต.บ้านหนองแวง 0.08 33.98 <0.01 

มาตรฐาน 320 57 
หมายเหตุ : 1/ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีการเดินหม้อไอน้ําทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 

ชุด ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม (120 วัน) 
  2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด เป็นผลตรวจวัดจากจุดสังเกตภายนอกพ้ืนที่โครงการ จึงพิจารณาไม่นํามารวมกับค่าความ

เข้มข้นสูงสุดที่ได้จากแบบจําลองฯ AERMOD เนื่องจากค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณภายในพ้ืนที่โครงการ 
  3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  5/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยท่ัวไป 
 6/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ PM-10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ PM-2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
รูปที่ 5.2-1 ตําแหน่งความเข้มข้นสูงสุดจากการคาดการณ์ผลกระทบของโครงการ 
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เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เส้นระดับความเข้มข้นเท่าของ NO2 เฉลี่ย 1 ปี 
รูปที่ 5.2-1 (ต่อ) ตําแหน่งความเข้มข้นสงูสุดจากการคาดการณ์ผลกระทบของโครงการ 
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5.3  ผลการศึกษาด้านระดับเสียง 

ในการประเมินผลกระทบต่อระดับ เสียง โครงการได้ทํ าการตรวจวัดระดับ เสียงเมื่ อ วันที่  
18-25 มกราคม 2564 เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง 
พบว่า ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
51.3-53.3 เดซิเบลเอ ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 50.3-54.1 เดซิเบลเอ และชุมชนบ้านทด
น้อย (N3) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 45.7-49.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 80.6-93.9 เดซิเบลเอ ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 79.0-96.9 เดซิเบลเอ 
และชุมชนบ้านทดน้อย (N3) มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 75.3-95.4 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไปที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) ระยะก่อสร้าง ระดับเสียงจากเครื่องจักร/เครื่องมือที่ ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ
โรงงานผลิตนํ้าตาลร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง
รบกวนต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (บริเวณชุมชนบ้านป่าเพ็ก) ที่อยู่ใกล้เคียงแนวการก่อสร้าง โดยมีระดับเสียงรบกวน
ส่วนใหญ่ไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับ
เสียงรบกวน ที่กําหนด ค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 10 เดซิเบลเอ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้างจะ
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเน่ือง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบ
ดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) ที่ชุมชนบ้านป่าเพ็ก กิจกรรมการดําเนินงาน
ของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าไม่ส่งผลให้ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปัจจุบัน (ค่าระดับเสียงทั่วไปสูงสุด (Leq 24 ช่ัวโมง) เท่ากับ 54.1 เดซิเบลเอ มาตรฐานค่าระดับเสียงทั่วไป
กําหนดที่ 70 เดซิเบลเอ) ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงมีค่าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวนกําหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) ทั้งน้ี โครงการจะกําหนดมาตรการฯ เพ่ือ
ลดผลกระทบจากการดําเนินงานของโครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบ
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการควบคุมเสียง
ต้ังแต่การควบคุมและลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมทั้ง
การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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5.4   ผลการศึกษาด้านคณุภาพน้าํ 

 1)  ระยะก่อสร้าง นํ้าเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากห้องนํ้า-ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง และน้ําเสีย
จากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจากการคาดการณ์ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่มี
จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 50 คน โดยนํ้าเสียที่เกิดขึ้นคาดการณ์จากร้อยละ 80 ของน้ําใช้ ซึ่งมีประมาณ 
42 ลูกบาศก์เมตร/วัน บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตาม
สัดส่วนคนงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีการจัดเก็บสิ่งปฎิกูลทุกครั้งที่ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูล
ใกล้เต็มความสามารถในการกักเก็บมีถังรองรับสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอกับจํานวนคนงานก่อสร้างเพ่ือรองรับของ
เสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกําจัดต่อไป สําหรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรม
ก่อสร้าง เช่น นํ้าที่ใช้ล้างทําความสะอาด เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณน้อยและมีปริมาณที่ไม่แน่นอน เน่ืองจากการ
ก่อสร้างโครงการจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ นํ้าทิ้งในส่วนน้ีจะถูกปล่อยให้ซึมลงไปในพื้นดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้ใน
แนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวร เพ่ือระบายนํ้าฝนท่ีตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อเก็บนํ้าดิบของ
โครงการต่อไป ดังน้ัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าผิวดินในระดับตํ่า 

 2) ระยะดําเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ ซึ่งนํ้าทิ้งจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบตามประเภทและลักษณะคุณสมบัติของนํ้าเสียเป็นระบบท่อ
แยกกับรางระบายนํ้าฝน แหล่งกําเนิดนํ้าเสีย/น้ําทิ้งจากกิจกรรมการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล) 
ส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอนํ้าและหอหล่อเย็น รวมทั้งนํ้าเสียจากกิจกรรมของพนักงาน ทั้งน้ี
โครงการได้ออกแบบระบบให้สามารถจัดการคุณภาพนํ้าทิ้งให้สอดคล้องตามมาตรฐานน้ําทิ้ง และเพ่ือป้องกัน
ผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าผิวดินในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งน้ีโครงการจะไม่มีการระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าผิวดิน แต่จะ
นํานํ้าทิ้งดังกล่าวมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ทั้งหมด เช่น รดนํ้าพ้ืนที่สีเขียว ลําเลียงเถ้า และฉีดพรมลานกองเถ้า
มีรายละเอียดดังน้ี 

  2.1) ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic tank) โครงการได้ออกแบบให้มีการติดต้ังระบบ
บําบัดนํ้าเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน สามารถรองรับนํ้าเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน BOD ที่มีอยู่ในนํ้า
เสียเข้าระบบ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ําทิ้งที่ออกจากระบบมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

  2.2) การจัดการน้ําเสียความสกปรกตํ่า (Low BOD) ออกแบบให้สามารถรองรับนํ้าระบายทิ้ง
จากหม้อไอนํ้าและหอหล่อเย็น โดยกําหนดคุณลักษณะค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) นํ้าเข้าไม่เกิน 
1,300 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD นํ้าเข้าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยนํ้าระบายทิ้งจะรวบรวมเข้าสู่บ่อรับ
นํ้าทิ้ง ก่อนส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า 3 (Inspection pit No.3) ของโครงการ เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็ง
ละลายน้ําทั้งหมด (TDS) ด้วยระบบ TDS Checker หากพบว่า นํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด 
ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ .ศ. 2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะ
นํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) 
ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง (Low BOD pond) ขนาด 655.50 ลูกบาศก์เมตร ก่อน
นําไปใช้ประโยชน์ในรดนํ้าพ้ืนที่สีเขียว ลําเลียงเถ้า และฉีดพรมลานกองเถ้า แต่หากตรวจพบว่ามีค่าเกิน
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มาตรฐาน ที่กําหนด ค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) ซึ่งเห็นได้ว่า ระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกต่ํา (Low BOD) 
สามารถรองรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

  ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE ความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวด่ิง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน และได้กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล เช่น ตรวจสอบการทํางาน
และอุปกรณ์ของระบบเป็นประจํา มีการติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอย่างต่อเน่ือง (Monitoring) 

  2.3) การจัดการน้ําทิ้ง นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียจะต้องมีลักษณะสอดคล้อง
ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งและสามารถระบายท้ิงลงแหล่งนํ้าสาธารณะได้ อย่างไรก็ตามโครงการจะไม่มีการ
ระบายนํ้าทิ้งดังกล่าวออกสู่ภายนอกหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ 

 ทั้งน้ีพิจารณาข้อห่วงกังวลจากการคัดค้านโครงการ “มีข้อห่วงกังวลต่อการปนเป้ือนสารมลพิษลงสู่ 
ลําคลองสาธารณประโยชน์ (คลองห้วยพะใย และคลองพรหมโหด) ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการผลิตนํ้าอุปโภคและ
บริโภคของชาวบ้าน และผลิตนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ โดยมีปริมาณการผลิต
นํ้าประปา 456,971 ลบ.ม./เดือน จํานวนผู้ใช้นํ้า 15,528 คน (การประปาส่วนภูมิภาค, 2563) และยังเป็นต้น
นํ้าที่ไหลผ่านอําเภออรัญประเทศลงสู่โตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา” เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินผล
กระทบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความเพียงพอของระบบบําบัดนํ้าเสีย ประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสีย การ
จัดการนํ้าทิ้ง และการจัดการกากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย พบว่า โรงงานผลิตนํ้าตาลสามารถบริหาร
จัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาด
ของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.5 ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพบนบก 

จากการสํารวจพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าวในที่ลุ่ม 
พบมีไม้หลงเหลืออยู่เป็นต้นโดด ๆ กระจายทั่วไป และมีไม้หัวไร่ปลายนา เช่นเดียวกับในพ้ืนที่โครงการ สําหรับ
ในพ้ืนที่ดอนพบได้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ บริเวณบ้านหนองดง ตําบลผักขะ และทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการบริเวณตําบลหันทราย นอกจากน้ีพบกลุ่มไม้ป่าเต็งรังในพ้ืนที่เอกสาร
สิทธ์ิทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ศึกษา สําหรับลักษณะของการทําการเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็น
นาข้าวและพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย มีไร่มันสําปะหลังแทรกสลับอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ี 
ยังมีพ้ืนที่สวนไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนยูคาลิปตัส และสวนปาล์มนํ้ามันเป็นแปลงปลูกขนาดเล็ก ระบบนิเวศ
เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษานอกจากจะเป็นพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ และสวนไม้ยืนต้นแล้ว ยังมีไม้ยืน
ต้นทั้งที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นและไม้ปลูกขึ้นตามหัวไร่ปลายนาข้ึนกระจายตัวห่าง ๆ ทั่วไปในพ้ืนที่ ดังน้ัน การทํา
การเกษตรเหล่าน้ีเป็นรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว โดยเฉพาะการทํานาข้าว และพืชไร่จะต้องมีการ
เตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถพรวน ยกร่อง และการกําจัดวัชพืช จึงทําให้มีความหลากหลายในแปลงเพาะปลูก
ค่อนข้างตํ่า และในการพิจารณาเลือกชนิดพันธ์ุไม้ที่จะมาปลูกในพ้ืนที่สีเขียว ได้พิจารณาความเหมาะกับสภาพ
พ้ืนที่สีเขียว โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีสภาพเป็นดินกลางถึงระดับเป็นด่างอ่อน โดย
พิจารณาจากพรรณไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสนประดิพัทธ์ิ ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว และพรรณไม้ในพ้ืนที่
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ประเภทอ่ืน ๆ กรณีที่ประเภทพรรณไม้ที่ปลูกไม่เจริญเติบโต ซึ่งการดําเนินการของโครงการมิได้มีการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้แต่อย่างใด 

5.6  ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพในน้าํ 

 เมื่อพิจารณาและสํารวจที่ต้ังของพ้ืนที่โครงการ พบว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล ต้ังอยู่ในโรงงาน ผลิตนํ้าตาล ซึ่ง
มีแหล่งนํ้าผิวดินที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยพะใย/พรมโหด โดยแนว/ทิศทางการไหลของห้วยพะใย/พรมโหดจะไหล
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ศึกษา แนวคลองดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศเหนือใกล้กับบ่อเก็บ
นํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาล ซึ่งโรงงานผลิตนํ้าตาลจะผันนํ้าจากห้วยพะใย/พรมโหดในเดือนกันยายนและ
ตุลาคม รวม 2 เดือน โดยการผันนํ้าจะทําการผันนํ้าจากลํานํ้าเข้าสู่คลองชักนํ้าแล้วมาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบ
และสูบนํ้าต่อจากบ่อเก็บนํ้าดิบรวมเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าของโรงงานผลิตนํ้าตาลต่อไป สําหรับมลพิษ
ทางน้ําโครงการมีการจัดการนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์จึงไม่มีการระบายนํ้าทิ้งออกนอก
บริเวณหรือแหล่งนํ้าสาธารณะแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของโครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพในนํ้าที่อาจมีผลทําให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ํา เช่น แพลงก์ตอนพืช  
แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ โครงการได้ทําการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าผิวดิน รวมท้ังตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ จํานวน 4 จุด นอกจากน้ีโรงงานผลิตนํ้าตาลได้กําหนด
มาตรการในส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น มาตรการป้องกันสัตว์นํ้าขนาดเล็กที่อาจติดมากับการผันนํ้า 

5.7   ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ทําการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบน ทางหลวงหมายเลข 
33 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักสามารถเดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่โครงการได้ โดยจะทําการประเมินเพ่ือ
คาดการณ์ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดําเนินโครงการ โดยแยกประเมินทั้งในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน และนอก
ช่ัวโมงเร่งด่วน เพ่ือคาดการณ์ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนว่าเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
กรณีมีโครงการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคมนาคมที่เกิดจากโครงการได้กําหนดมาตรการด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการให้มากที่สุด 

5.8  ผลการศึกษาด้านการใชน้้ํา 

        1)  ระยะก่อสร้าง การใช้นํ้าในช่วงก่อสร้างมีปริมาณสูงสุด 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการ
กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหามาให้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการมีบ่อเก็บนํ้าดิบ และใช้นํ้าฝนที่
รวบรวมได้ภายในบ่อเก็บนํ้าดิบเป็นแหล่งนํ้าใช้ในช่วงก่อสร้าง สําหรับนํ้าด่ืมสําหรับคนงานก่อสร้างจะใช้นํ้าด่ืม
บรรจุขวดซึ่งกําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้ว่านํ้าที่โครงการใช้ในช่วงก่อสร้าง
เป็นคนละแหล่งกับนํ้าใช้ชุมชน ซึ่งชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่จะใช้นํ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดบุรีรัมย์ ดังน้ันคาดว่าผลกระทบต่อผู้ใช้นํ้าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาในช่วงก่อสร้างจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 2)  ระยะดําเนินการ การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในประเด็น
ผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือเป็นการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคลายความวิตกกังวลในประเด็น
ดังกล่าว ในการศึกษาแลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาให้สอดคล้องในแต่ละ
ประเด็นทั้งนี้การดําเนินการของโครงการไม่ได้ขอใช้นํ้าจากกรมชลประทานผ่านเขื่อนพระปรง และเนื่องจาก
พื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ในพื้นที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ร่วมกัน 
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สําหรับในส่วนของแหล่งนํ้าใช้ของโรงไฟฟ้าชีวมวลพิจารณารับนํ้าจากโรงงานผลิตนํ้าตาลเน่ืองจากมีศักยภาพ
ในการจัดสรรน้ําดิบมีบ่อกักเก็บนํ้าดิบและระบบผลิตนํ้าที ่สนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ้าได้และลดความ
ซ้ําซ้อนของการลงทุนจากความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่แล้วสําหรับการศึกษาความต้องการใช้นํ้า
ในภาพรวมของพื้นที่น้ันโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ดําเนินการศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการใช้นํ้าของโรงไฟฟ้าร่วม
ด้วย มีรายละเอียดดังน้ี  

  (1) น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด โครงการได้จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้ง (Low BOD pond) จํานวน 1 บ่อ 
ขนาด 655.50 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าทิ้งจะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง กําหนด
คุณลักษณะของน้ําที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งโครงการจะนํานํ้าทิ้งที่ผ่านมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ เช่น นํ้ารด
พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ ฉีดพรมลานกองเถ้า ทั้งน้ีนํ้าทิ้งส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จะส่งไปเก็บไว้ที่บ่อ
เก็บนํ้าทิ้งหลังบําบัด (Holding pond) ของโรงงานผลิตนํ้าตาล  

  (2) น้ําฝนท่ีตกในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จะรวบรวมนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่
เพ่ือสะสมนํ้าฝนในบ่อเก็บนํ้าดิบซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล จํานวน 5 บ่อ ขนาด 
3,021,000 ลูกบาศก์เมตร และนําไปปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพ่ือผลิตเป็นนํ้าประปา นํ้าอ่อน และน้ํา RO ก่อนส่ง
ให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยรวบรวมระบบระบายนํ้าตามแนวรางระบายน้ําลงบ่อเก็บนํ้าดิบก่อนนํามาปรับปรุง
คุณภาพนํ้า เพ่ือให้เหมาะสมต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

  (3) การผันน้ําจากห้วยพะใย/ห้วยพรหมโหดบริเวณโรงงานผลิตน้ําตาล จะทําการผันนํ้าด้วย
ปริมาณที่เพียงพอท่ีจะนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จากห้วยพะใย/
ห้วยพรหมโหดในแต่ละเดือนเข้ามาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบจํานวน 5 บ่อ ขนาด 3,021,000 ลูกบาศก์เมตร และ
นําไปปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ่ือผลิตเป็นนํ้าประปา นํ้าอ่อน และน้ํา RO ก่อนส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดย
โครงการจะผันนํ้าในฤดูนํ้าหลากของเดือนกันยายนและตุลาคม รวม 2 เดือน เท่าน้ัน (ไม่ได้ผันหรือสูบนํ้า
ในช่วงฤดูแล้ง) 

 สําหรับการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มนํ้าห้วยพรมโหด และจังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบันมีกรม
ชลประทานโดยโครงการชลประทานสระแก้วเป็นหน่วยงานหลัก แผนการบริหารและจัดการนํ้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
โครงการชลประทานสระแก้วจะกําหนดตามช่วงเวลาของสถานการณ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระยะ แผนงาน 
ก่อนนํ้ามา หรือแผนเตรียมก่อนฤดูฝน แผนงานระหว่างนํ้ามาหรือขณะเกิดภัยและแผนงานหลังเกิดอุทกภัย 
หรือช่วยเหลือหลังนํ้าท่วม นอกจากน้ียังมีแผนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยด้านระบบระบายนํ้า โดย
กําหนดแผนงานการขุดลอกลํานํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าของลํานํ้าสายหลักที่ไหล
ผ่านพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งลํานํ้าส่วนใหญ่มีสภาพต้ืนเขินและมีความลาดชันน้อย เพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน 
และพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน โดยจะทําการปรับปรุงขุดลอกคลองให้มีขนาดเพียงพอต่อการระบายนํ้าหลาก 
โดยโครงการปรับปรุงขุดลอกลํานํ้าสายหลักที่ไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนของลุ่มนํ้าโตนเลสาป ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของ
ผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบ
ระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่
เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 
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5.9  ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย 

 (1) ระยะก่อสร้าง มีแหล่งกําเนิดหลักจาก 2 แหล่ง คือ ได้แก่ ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยของเสียประเภทแรกจะทําการคัด
แยกของเสียที่สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะถูก
เก็บรวบรวมไว้เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป ในส่วนการจัดการเศษวัสดุจากการ
ก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการกําหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ใน
สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาร้ือถอนหรือก่อสร้างในการจัดการมูลฝอยและ
เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่นําเศษวัสดุที่เกิดจากการร้ือถอนไปทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผล
กระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน ๆ 

 (2) ระยะดําเนินการ ประเภทและการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ จะ
ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากน้ี โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียต้ังแต่แหล่งกําเนิด (waste 
minimization) และการป้องกันมลพิษ (pollution prevention) มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสีย  
โดยกลยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลดของเสียที่แหล่งกําเนิด ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการได้อย่าง
เหมาะสม ก็จะทําการส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพื่อรับไปกําจัดต่อไป สําหรับ
รายละเอียดการจัดการของเสียแต่ละประเภทในระยะดําเนินการของโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ของเสียจากพนักงาน หรือของเสียจากอาคารสํานักงาน โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียที่มีฝาปิด
มิดชิดแยกประเภทไว้ 3 ประเภท คือ ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะนําไปวางตาม
สถานที่ต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการอย่างเพียงพอ และของเสียจากการผลิตโครงการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บที่มีลักษณะและขนาด
ตามความเหมาะสมกับของเสียที่แยกแต่ละประเภทพร้อมทั้งมีฝาปิดมิดชิด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากราชการนําไปกําจัดด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และช่ือผู้
บําบัด พร้อมทั้งแสดงวิธีการกําจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกทั้งจะ
จัดทําเอกสารกํากับการขนส่ง (manifest system) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกําจัดก่อนที่จะนําของเสียออกจาก
พ้ืนที่ สําหรับกากของเสียจากกระบวนการผลิตดังกล่าวมาข้างต้นน้ี โครงการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550  
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5.10  ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 การพัฒนาโครงการอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางบวกและทางลบ จึงมีความจําเป็นต้องมีการศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีต่อโครงการ 
เพ่ือนําไปประเมินผลกระทบและจัดทํามาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ และความต้องการของชุมชน ทั้งน้ีการศึกษาดําเนินการควบคู่กับ
การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นําไปสู่การลดความวิตกกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ 

 บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีแผนดําเนินโครงการโรงผลิตนํ้าตาล จึงทําให้มีความจําเป็นต้องมี
โรงไฟฟ้า เพ่ือทําหน้าที่ในการบริหารจัดการไอน้ําและไฟฟ้าให้กับโรงงานนํ้าตาล 20,000 ตัน อ้อย/วัน โดย
ดําเนินการในที่ดินของโรงงานผลิตนํ้าตาล ของ บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้ังอยู่ที่ตําบลผักขะ อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคง
ของระบบสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) อีกทั้งโครงการฯ ใช้ชานอ้อยเป็นเช้ือเพลิงหลัก (ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาล) ไม้สับที่มีอยู่มากในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดข้างเคียง รวมทั้งใบอ้อยหรือวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตรจากพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย ของ บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เพ่ือลดการเผาอ้อย 
เป็นเช้ือเพลงเพ่ือผลิตไอน้ําและไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ มีกําลังการผลิต
ติดต้ังเท่ากับ 85 เมกะวัตต์ แต่มีกําลังสูงสุดที่ผลิตได้ 62.55 เมกะวัตต์ ซึ่งจะติดต้ังเคร่ืองจักรหลักๆ ได้แก่ (1) 
กังหันไอนํ้าแบบความดันย้อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาด 25 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และขนาด 
20 เมกะวัตต์ จํานวน 1 ชุด และกังหันไอนํ้าแบบควบแน่น (Extraction Condensing turbine) (2) หม้อไอ
นํ้า (Boiler) ขนาด 150/ตันช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด และขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด ดังน้ันการ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ จะประเมินผลกระทบโดย
นําข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา ระดับผู้นําชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการดําเนินกิจการทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการมาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-
สังคม เพ่ือให้การประเมินผลกระทบมีความครบถ้วนและชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านประชากร และด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1) ระยะก่อสร้าง การดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด แสดง
ให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้วซึ่งในระยะก่อสร้างโครงการจะมี
ความต้องการแรงงาน ประมาณ 600 คน โดยคาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นจากรายรับของ
คนงานก่อสร้างประมาณ 5,760,000 บาท/เดือน (คิดจากรายได้ขั้นตํ่า 320 บาท/คน/วัน) ซึ่งกําหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 18 เดือน (540 วัน) รายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นอันเกิดจากการ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด รวมระยะเวลาก่อสร้างจะอยู่ที่
ประมาณ 11,520,0000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ที่ซื้อจากแหล่งจําหน่าย 
ในท้องถิ่น เมื่อพิจารณาด้านการกระจายรายได้ จะพบว่า การดําเนินการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่านร้านค้า 
ร้านอาหาร และธุรกิจที่พักอาศัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค (ตลาด/ร้านค้า) และ
จะทําให้มีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นลําดับแรก นอกจากเป็น
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การลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในพ้ืนที่ ยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น 
สอดคล้องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบ
พ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ด้านผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับมากที่สุด ได้แก่ มีการจ้างแรงงานใน
พ้ืนที่และคนในพ้ืนที่มีงานทํา ร้อยละ  55.5 รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจาก
การใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 54.9 ตามลําดับ 

 (2) ระยะดําเนินการ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด จะมี
ส่วนช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในด้านการเพ่ิมอาชีพให้กับชุมชน ซึ่งโครงการจะพิจารณา
แรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงาน นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยในด้าน
การกระจายรายได้ของชุมชนผ่านการใช้จ่ายของพนักงานโครงการในรูปแบบของเงินเดือนไปยังร้านค้าต่าง ๆ 
แหล่งสาธารณูปโภค และธุรกิจด้านที่พักอาศัย เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะดําเนินการจะมีแรงงาน จํานวน 65 คน 
ตลอดการดําเนินงาน ประกอบด้วย แผนกผลิตไฟฟ้า ซึ่งหากประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาดําเนินการจากอัตราค่าจ้างตํ่าสุดวันละ 320 บาท/คน/วัน ไม่รวมค่าล่วงเวลา พบว่า จะมีเงิน
หมุนเวียนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 624,000 บาท/เดือน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบพื้นที่ โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งพบว่า  
ร้อยละ 31.4 ของผู้ให้สัมภาษณ์มีแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน จากการรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 37.6  
เป็นแหล่งรายได้เสริมของครัวเรือน นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลประโยชน์ เรื่อง 
มีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่และคนในพ้ืนที่มีงานทํา ร้อยละ  55.5 รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น  
มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 54.9 ตามลําดับ 

 5.10.1 ผลกระทบด้านประชากร 

  เมื่อพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชากรในระดับท้องถิ่นในระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 
ในพื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 6 เขตการปกครอง ประกอบด้วย 1 เทศบาลตําบล ได้แก่ เทศบาลตําบลบ้านด่าน 
อําเภออรัญประเทศ และ 5 องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ องค์การ
บริหารส่วนตําบลวัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง และ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ มีอัตราเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.56 0.24 และ 0.48 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่มีการ
ขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยแรงงานอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน  

  (1) ระยะก่อสร้าง การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด คาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 600 คน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ซึ่งทางโครงการได้
กําหนดให้ผู้รับเหมาดําเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนลําดับแรก และเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีทักษะและ
ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพ่ือให้ช่วง
กิจกรรมของการก่อสร้างไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรเปล่ียนแปลงไป หากแรงงานในพ้ืนที่มีไม่
เพียงพอผู้รับเหมาจะจัดหาแรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามาทดแทน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิก
ในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน 
ส่งผลให้ระยะก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,800 คน และคาดว่าคนงาน
ก่อสร้างจะเข้ามาพักในพ้ืนที่ตําบลผักขะ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่โครงการ ดังน้ันในช่วงก่อสร้าง ปี พ.ศ.2568 ขอ
สมมติฐานว่าอัตราเพ่ิมของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์จํานวนประชากร พบว่า องค์การ
บริหารส่วนตําบลผักขะ ปี พ.ศ.2563 มีจํานวนประชากร 5,509 คน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 
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64.81 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมคนงานก่อสร้างและสมาชิกในครอบครัวจะเท่ากับ 7,303 คน ความ
หนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 85.91 คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรดังกล่าว
เป็นการเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เกิดการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนที่บ้างเล็กน้อย เป็นต้น 

  (2) ระยะดําเนินการ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด ซึ่งในช่วงระยะดําเนินการจะมีแรงงาน จํานวน 65 คน ตลอดการดําเนินงาน ซึ่งแรงงานที่เข้ามาทํางาน
นั้น โครงการจะพิจารณาแรงงานจากท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการเข้าทํางานก่อน
เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ในการพัฒนาโครงการจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งแรงงานที่เข้ามานั้นจะไม่ได้เข้ามา
ทีเดียวพร้อมกันทั้งหมด จึงคาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก 
สําหรับแรงงานที่เป็นแรงงานต่างถิ่นนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 
คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ระยะดําเนินการมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษา
เพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 195 คน และคาดว่าแรงงานต่างถิ่นจะเข้ามาพักในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ผักขะ เนื ่องจากเป็นพื ้นที ่ตั ้งโครงการ โดยคาดว่าจะเปิดดําเนินการ ปี พ.ศ.2568 จากการคาดการณ์
ประชากรในอนาคต โดยพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมของประชากรใน ปีพ.ศ.2563  ซึ่งมีข้อสมมติฐานว่าอัตรา
เพ่ิมของประชากรคงที่ตลอดช่วงเวลาของการคาดการณ์จํานวนประชากร พบว่า มีจํานวนประชากร 5,509 คน 
มีหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 64.81 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมคนงานก่อสร้างและสมาชิกในครอบครัว
จะเท่ากับ 5,704 คน ความหนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 67.10 คน/ตารางกิโลเมตร ทั้งน้ีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรดังกล่าวเป็นการเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เกิดการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนที่บ้างเล็กน้อย เช่น 
แคมป์คนงานก่อสร้าง ในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค 
โครงการได้มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการท้ังพนักงานและแรงงาน
ก่อสร้างในโครงการอย่างเพียงพอ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ใน
รูปแบบของภาษีบํารุงท้องถิ่น และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ดังน้ันจึงคาดว่าการดําเนินงานของโครงการจะ
ส่งผลกระทบด้านประชากรในระดับตํ่า  

 5.10.2 ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม  

  สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มี
ที่สิ้นสุด แต่การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้าน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง เช่น ระดับการศึกษาของคนใน
สังคม การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้ง
ที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นํามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งทําให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจและสังคม และเกิด
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย 
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  (1) ระยะก่อสร้าง จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
พบว่า ปัจจุบันชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ในรอบท่ีต้ังโครงการประสบปัญหาเก่ียวกับปัญหายาเสพติด ปัญหา
แรงงานงานข้ามชาติและปัญหาทะเลาะวิวาทสูงสุด (ร้อยละ 59.7 ร้อยละ 41.2 และร้อยละ 39.2 ตามลําดับ) 
ในระยะก่อสร้างโครงการมีความจําเป็นต้องใช้แรงงานประมาณ 600 คน ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานจํานวนน้ี
เข้าสู้พ้ืนที่ อาจส่งผลกระทบในปัญหาสังคมที่ชุมชนประสบอยู่เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม 
ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆของชุมชนได้ อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ศึกษาอยู่ใกล้ตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นชายแดนติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา) ประชาชนในพื้นที่ศึกษาและพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีการเดินทางติดต่อ ค้าขาย 
และทําธุรกิจด้านต่างๆ ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านมาอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ ประชาชนของทั้งสองประเทศ
มีการซึมซับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆระหว่างกันอยู่แล้ว อีกทั้งโครงการมีมาตรการกําหนดให้
ผู้รับเหมาให้ความสําคัญกับการรับแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการสร้างงานและเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่น จึงคาดว่าผลกระทบที่อาจเกิดต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ประเพณีวัฒนธรรมในระยะก่อสร้างอยู่ใน
ระดับตํ่า 

  (2) ระยะดําเนินการ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและพฤติกรรม เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รัศมี
ศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น (ทํานา ปลูกอ้อย ปลูกมันสําปะหลัง) ร้อยละ 32.9 
รองลงมา รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.4 และเป็นลูกจ้าง/พนักงานออฟฟิศ ร้อยละ 13.1 ตามลําดับ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง เช่น มี
เวลาทํางานที่เป็นกฎระเบียบ พบปะกันน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
น้อยลง แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างชัดเจน อีกทั้งการเข้ามาทํางานภายในพ้ืนที่ของแรงงาน
ต่างถิ่นและแรงงานข้ามชาติ (จากประเทศเพ่ือนบ้าน) ส่งผลให้ประชากรในพ้ืนที่มีความหนาแน่นและ
หลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ีในระยะดําเนินการมีความต้องการพนักงานปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง จํานวน 65 คน แม้โครงการกําหนดให้ความสําคัญกับการรับแรงงาน พนักงานภายในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก 
แต่จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมด้วยแบบสอบถาม พบว่าระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเท่าน้ัน จึงคาดว่าแรงงานในพ้ืนที่ซึ่งมีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางตามท่ีโครงการต้องการอาจไม่เพียงพอ ดังน้ันหากมีความจําเป็นต้องรับแรงงาน 
พนักงานจากนอกพ้ืนที่ จึงคาดว่าจะมีพนักงานปฏิบัติงาน และครอบครัวผู้ติดตาม จํานวนทั้งสิ้น 195 คน ซึ่ง
การย้ายถิ่นของแรงงานต่างถิ่นอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมหรือเพ่ิมความรุนแรงของปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลให้วิถีชีวิตหรือพฤติกรรมทางสังคมของประชาชน
ในชุมชนเปลี่ยนแปลงจากเดิม แต่เน่ืองจากชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา และพื้นที่อําเภออรัญประเทศ อําเภอวัฒนา
นคร มีการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนต่างถิ่น และแรงงานข้ามชาติมาอย่างต่อเน่ืองอยู่แล้ว จากการขยายตัว
ของการค้าชายแดน และการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น ทําให้มีความคุ้นชินกับการประเพณีวัฒนธรรม และ
การดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ่มแรงงานต่างชาติ รวมท้ังแรงงานต่างถิ่น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประเพณี 
วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอยู่แล้ว  นอกจากน้ีโครงการยังได้กําหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วม
ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการ
ยอมรับซึ่งกันและกันทําให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ในระยะยาว 
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5.11   ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย 

 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาในประเด็นที่สําคัญ และเก่ียวข้องกับโครงการ 
ช่วงก่อสร้างของโครงการเป็นการปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษอากาศ โดยโครงการจะกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมการก่อสร้างให้ครอบคลุมข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในช่วงดําเนินการโดยปกติพนักงานจะทํางานภายใน
ห้องควบคุมและติดต้ังระบบปรับอากาศเพ่ือป้องกันเสียงและความร้อนจากกระบวนการผลิต ยกเว้นกรณีที่
ต้องออกนอกห้องควบคุมซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนัก โดยโครงการได้จัดให้มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการทั้งในส่วนของการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทํางาน เช่น 
ระดับเสียง แสงสว่าง ความร้อน เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย
สําหรับพนักงานและที่ติดต้ังอยู่บริเวณโครงการอย่างเพียงพอ นอกจากน้ี ยังจัดให้มีและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ  

5.12   ผลการศึกษาด้านสุขภาพ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เข้าข่ายจะต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ
หรือการดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  
4 มกราคม 2562) ได้กําหนดให้กิจการหรือการดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทุกประเภทท่ีมีกําลังผลิต
กระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงต้อง
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือ
ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ .) เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ ชํานาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ กําหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ถึงแม้ลักษณะโครงการ
จะไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณา
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาข้อห่วงกังวลจากการคัดค้านโครงการ “มลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตจากโรงงานฯ ทั้งสารมลพิษ ฝุ่นละออง และผลกระทบทางเสียง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสารพิษตกค้างต่าง ๆ ที่เป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ เป็น
การสร้างภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน และทรัพย์สินได้” 
โดยในการศึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการของโครงการ 
รายละเอียดดังน้ี 

 (1) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) 

  มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ (1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ
พ้ืนที่ ขุดบ่อนํ้า และถมดินบดอัด และ (2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเครื่องจักรที่ ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง รวมถึงการขนส่ง 
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วัสดุ-อุปกรณ์ และการรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง สําหรับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการ ได้แก่ 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
จากการเดินหม้อไอนํ้าขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 150 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 4 ชุด และ
บริเวณพ้ืนที่ลานกองขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมถึงแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 
รถบรรทุกอ้อยที่ว่ิงเข้าออก บริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อย และบริเวณลานกองกากตะกอนหม้อกรองและ 
ลานกองเช้ือเพลิงของโรงงานผลิตนํ้าตาลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 

   จากการทบทวนค่า Reference Concentration (RfC) ของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้าง พบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่มีค่า RfC จากการรับสัมผัสระยะยาว มีเพียงการ
กําหนดค่า RfC เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) และ 
ก๊ าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) โอยอ้างอิงจาก  All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference 
Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 นอกจากน้ี โครงการได้พิจารณาผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศอื่นๆ ที่ไม่มีค่า RfC โดยคํานวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่
โครงการจากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศได้ดังน้ี 

   (1.1) ระยะก่อสร้าง 

 กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ในระยะก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 5.12-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า HQ ของ SO2, NO2 
และ CO มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0259-0.0262, 0.1153-0.1850 และ 0.0010-0.0025 ตามลําดับ ซึ่งสรุปได้ว่า 
การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่า หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) สําหรับค่าความเสี่ยงรวม
หรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ผลรวมค่า HQ ของ SO2 และ NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1412-
0.2112 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI≤1) 

 กรณีไม่มีค่า RfC ผลการคํานวนสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP)  
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ แสดงดังตารางท่ี 5.12-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่าสัดส่วน
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3782-0.4744, 0.5988-0.6113, 
0.0166-0.0456 และ 0.0264 ตามลําดับ และค่าสัดส่วนเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงของ CO มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0007-0.0019 
ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1) 

 
   (1.2) ระยะดําเนินการ 

 กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย  
1 ช่ัวโมง ในระยะดําเนินการ แสดงดังตารางท่ี 5.12-2 ถึงตารางที่ 5.12-4 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและบริเวณจุดสังเกตในช่วงฤดูหีบอ้อยมีค่า HQ ของ SO2, NO2 และ CO มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0258-0.0838, 
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0.0723-0.2039 และน้อยกว่า 0.0001 ตามลําดับ ส่วนในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดูมีค่า HQ ของ SO2 และ 
NO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0258-0.0376 และ 0.0722-0.0991 ตามลําดับ และในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 
มีค่า HQ ของ SO2 และ NO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0258-0.0357 และ 0.0721-0.0946 ตามลําดับ ซึ่งสรุปได้ว่า 
การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) สําหรับค่าความเสี่ยงรวมหรือ 
Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ผลรวมค่า HQ ของ SO2 และ NO2) พบว่า บริเวณจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตในช่วงฤดูหีบอ้อย ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู และช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครส
นอกฤดู มีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่าง 0.0981-0.2877, 
0.0980-0.1367 และ 0.0979-0.1303 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีร่างกายได้รับเฉล่ียไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI≤1)  

 กรณีไม่มีค่า RfC ผลการคํานวนสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP)  
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงดังตารางท่ี 5.12-2 
ถึงตารางที่ 5.12-4 พบว่า  

(1) บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตในช่วงฤดูหีบอ้อยมีค่า
สัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3471-0.4707, 
0.6017-0.7274, 0.0238-0.2964 และ 0.0264-0.0395 ตามลําดับ และมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี ของ 
TSP, PM-10, PM-2.5, SO2 และ NO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0002-0.0701, 0.0002-0.0574, 0.0004-0.0956, น้อย
กว่า 0.0001-0.0025 และน้อยกว่า 0.0002-0.0072 ตามลําดับ สําหรับค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ของ 
CO มีค่าน้อยกว่า 0.0001 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1) 

(2) บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู
มีค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3471-0.4128, 
0.6019-0.6885, 0.0246-0.2324 และ 0.0264-0.0288 ตามลําดับ และมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี ของ 
TSP, PM-10, PM-2.5, SO2 และ NO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0002-0.0081, 0.0002-0.0078, 0.0004-0.0156, น้อย
กว่า 0.0001-0.0004 และน้อยกว่า 0.0002-0.0012 ตามลําดับ ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1) 

(3) บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครส
นอกฤดูมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.3425-
0.4055, 0.5958-0.6792, 0.0098-0.2100 และ 0.0264-0.0296 ตามลําดับ และมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ปี 
ของ TSP, PM-10, PM-2.5, SO2 และ NO2 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0001-0.0354, 0.0002-0.0342, 0.0004-0.0680, 
น้อยกว่า 0.0001-0.0007 และน้อยกว่า 0.0002-0.0019 ตามลําดับ ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1)  

(2) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ   
   ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพของโครงการโดยใช้ตารางเมตริกซ์ประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) โดยขนาดของความเส่ียง
คํานวณได้จากผลคูณระหว่างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา 
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(Consequences) และนํามาจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบต่อสุขภาพด้วยตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อ
สุขภาพทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อประชาชนโดยรอบพ้ืนที่
โครงการ คนงานก่อสร้าง รวมถึงพนักงานโครงการ ซึ่งแบ่งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพออกเป็น 4 
ระดับ ได้แก่ ตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ คนงานก่อสร้าง รวมถึงพนักงานโครงการ สรุปได้ดังน้ี  

(2.1) ระยะก่อสร้าง ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับปานกลางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ/คนงานก่อสร้าง ได้แก่ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนจากการทํางานที่สัมผัส
กับแสงแดดโดยตรงของคนงานก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการทํางาน การคมนาคมขนส่ง การใช้นํ้า การจัดการ 
นํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย การจ้างงานภายในชุมชน  
การเพ่ิมขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง สุขาภิบาลที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ความเพียงพอของ
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ และสวัสดิการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของคนงาน
ก่อสร้าง สําหรับผลกระทบต่อสุขภาพในระดับสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ/
คนงานก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง การรับ-ส่ง
คนงานก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานก่อสร้าง (ทั้งการกระทําที่ ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)  

(2.2) ระยะดําเนินการ ผลกระทบต่อสุขภาพในระดับปานกลางท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ/พนักงานโครงการ ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากปล่องระบายมลพิษอากาศของหม้อไอนํ้า 
(ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มลพิษทางอากาศในสถาน
ประกอบการ (ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (Total Dust)) ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ (Respirable 
Dust)) ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากการลําเลียงเช้ือเพลิง (ชานอ้อย ไม้สับ และใบอ้อยหรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร) เข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอนํ้าและพ้ืนที่ลานกองเถ้าและการขนส่งเถ้า ระดับเสียง การใช้นํ้า การ
จัดการขยะมูลฝอย/ของเสียจากกระบวนการผลิต การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง ระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้า
ท่วม การจ้างงานพนักงานและการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการในชุมชน การเพ่ิมขึ้นหรือย้ายถิ่นเข้ามา
ของพนักงานและประชากรแฝง การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ และสวัสดิการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของพนักงาน สําหรับผลกระทบต่อ
สุขภาพในระดับสูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ/พนักงานโครงการ ได้แก่ อุบัติเหตุที่
เกิดจากการคมนาคมขนส่งเช้ือเพลิง การขนส่งสารเคมี การขนส่งของเสียจากพนักงานและกระบวนการผลิต 
การขนส่งเถ้า รวมถึงการเดินทางของพนักงาน อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิต (สารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย หม้อไอนํ้าระเบิด กังหันไอนํ้าระเบิด เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าระเบิด และหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด) และอุบัติเหตุจากการทํางานที่เกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยและ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน  

จะเห็นได้ว่า ระดับความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดําเนินการของโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมี
การควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงน้ันเพ่ิมขึ้น และส่วนน้อยอยู่ในระดับสูง โดยเป็นระดับที่ไม่
สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสุขภาพรองรับไว้แล้ว  



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-126- 

ตารางที่ 5.12-1 ค่าความเสีย่ง Hazard quotient (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

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

(คํานวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) 
ค่าความเสี่ยง (HQ) 

2/
 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(HI) 4/ 1 ชั่วโมง 

3/
 8 ชั่วโมง 5/ 24 ชั่วโมง 6/ 

SO2 NO2 CO CO TSP  PM-10  PM-2.5 SO
2
 

จุดสังเกต          
1. ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) 0.0262 0.1850 0.0025 0.2112 0.0019 0.4744 0.6113 0.0456 0.0264 
2. ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) 0.0259 0.1153 0.0010 0.1412 0.0007 0.3990 0.5988 0.0166 0.0264 
3. บ้านห้วยพะใย 0.0260 0.1404 0.0015 0.1664 0.0013 0.3782 0.6048 0.0306 0.0264 

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.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
3/ ค่า Reference Concentration (RfC) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 660 μg/m3 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 μg/m3 และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเท่ากับ 

23,000 μg/m3 
4/ ค่า HI = ค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่ 1 ชั่วโมง)  
5/ ค่ามาตรฐานของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศทั่วไปที่ 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 10,260 μg/m3 
6/ ค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าเท่ากับ 330 μg/m3 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 120 μg/m3 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 50 μg/m3 

และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 300 μg/m3  
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

 
  



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-127- 

ตารางที่ 5.12-2 ค่าความเสีย่ง Hazard quotient (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในช่วงฤดูหีบอ้อย 

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC 
(คํานวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/

ค่าความเสี่ยงรวม  
(HI) 4/ 

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

SO2 NO2 CO CO TSP 5/ PM-10 5/ PM-2.5 6/ SO2
5/ TSP 5/ PM-10 5/ PM-2.5 6/ SO2 5/ NO2 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ      
A1 : ชุมชนบ้านโป่งคอม 0.0570 0.1430 <0.0001 0.2000 <0.0001 0.4091 0.6744 0.1770 0.0347 0.0206 0.0166 0.0272 0.0005 0.0016 
A2 : ชุมชนบ้านทดน้อย 0.0838 0.2039 <0.0001 0.2877 <0.0001 0.3937 0.6619 0.1652 0.0395 0.0227 0.0202 0.0364 0.0016 0.0044 
A3 : ชุมชนบ้านทางหลวง 0.0266 0.0739 <0.0001 0.1005 <0.0001 0.3584 0.6167 0.0598 0.0264 0.0025 0.0022 0.0044 <0.0001 <0.0002 
A4 : ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ 0.0553 0.1391 <0.0001 0.1944 <0.0001 0.3966 0.6601 0.1536 0.0362 0.0205 0.0186 0.0348 0.0012 0.0035 
A5 : ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ 0.0633 0.1572 <0.0001 0.2205 <0.0001 0.3808 0.6433 0.1170 0.0382 0.0170 0.0160 0.0296 0.0025 0.0072 
จุดสังเกต           
6. วัดทดหลวง 0.0615 0.1533 <0.0001 0.2148 <0.0001 0.3806 0.6452 0.1264 0.0373 0.0100 0.0088 0.0152 0.0008 0.0023 
7. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 0.0305 0.0830 <0.0001 0.1135 <0.0001 0.3723 0.6333 0.0954 0.0269 0.0023 0.0020 0.0036 <0.0001 0.0002 
8. วัดอุทุมพร 0.0259 0.0724 <0.0001 0.0983 <0.0001 0.3646 0.6248 0.0794 0.0264 0.0024 0.0022 0.0040 <0.0001 <0.0002 
9. บ้านกุดตะกร้า 0.0259 0.0725 <0.0001 0.0984 <0.0001 0.3722 0.6305 0.0836 0.0264 0.0018 0.0014 0.0020 <0.0001 <0.0002 
10. บ้านหนองสลักได 0.0283 0.0780 <0.0001 0.1063 <0.0001 0.3645 0.6191 0.0576 0.0267 0.0027 0.0022 0.0036 <0.0001 <0.0002 
11. บ้านห้วยพะใย 0.0478 0.1220 <0.0001 0.1698 <0.0001 0.4707 0.7274 0.2964 0.0290 0.0701 0.0574 0.0956 0.0002 0.0005 
12. บ้านวังเสียว 0.0258 0.0723 <0.0001 0.0981 <0.0001 0.3659 0.6233 0.0684 0.0264 0.0004 0.0004 0.0008 <0.0001 <0.0002 
13. วัดหนองหมู 0.0258 0.0723 <0.0001 0.0981 <0.0001 0.3624 0.6195 0.0610 0.0264 0.0004 0.0004 0.0004 <0.0001 <0.0002 
14. รพ.สต.บ้านหนองแวง 0.0258 0.0723 <0.0001 0.0981 <0.0001 0.3471 0.6017 0.0238 0.0264 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0001 <0.0002 

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.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (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 ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 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 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (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 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 100 μg/m3 และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 57 μg/m3  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564
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ตารางที่ 5.12-3 ค่าความเสีย่ง Hazard quotient (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดูดู 

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC 
(คํานวณสัดส่วนเปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(HI) 4/ 

1 ชั่วโมง 3/ 24 ชั่วโมง 6/ 1 ป ี7/ 
SO2 NO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ             
A1 : ชุมชนบ้านโป่งคอม 0.0318 0.0858 0.1176 0.3674 0.6287 0.0888 0.0280 0.0017 0.0016 0.0032 0.0001 0.0004 
A2 : ชุมชนบ้านทดน้อย 0.0376 0.0991 0.1367 0.3890 0.6572 0.1572 0.0286 0.0081 0.0078 0.0156 0.0003 0.0007 
A3 : ชุมชนบ้านทางหลวง 0.0259 0.0725 0.0984 0.3520 0.6083 0.0398 0.0264 0.0006 0.0006 0.0012 <0.0001 <0.0002 
A4 : ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 0.0320 0.0863 0.1183 0.3669 0.6280 0.0872 0.0280 0.0055 0.0054 0.0104 0.0002 0.0005 
A5 : ชุมชนบ้านหนองบัวใต ้ 0.0338 0.0904 0.1242 0.3795 0.6447 0.1272 0.0288 0.0062 0.0062 0.0120 0.0004 0.0012 
จุดสังเกต                         
6. วัดทดหลวง 0.0332 0.0890 0.1222 0.3629 0.6228 0.0746 0.0285 0.0028 0.0028 0.0056 0.0002 0.0005 
7. โรงเรียนบา้นไผล่้อม 0.0265 0.0738 0.1003 0.3680 0.6294 0.0906 0.0264 0.0012 0.0012 0.0024 <0.0001 <0.0002 
8. วัดอุทุมพร 0.0258 0.0722 0.0980 0.3471 0.6019 0.0246 0.0264 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0001 <0.0002 
9. บ้านกุดตะกร้า 0.0258 0.0722 0.0980 0.3611 0.6203 0.0688 0.0264 0.0005 0.0004 0.0008 <0.0001 <0.0002 
10. บ้านหนองสลกัได 0.0265 0.0737 0.1002 0.3602 0.6192 0.0660 0.0264 0.0009 0.0010 0.0020 <0.0001 <0.0002 
11. บ้านห้วยพะใย 0.0288 0.0791 0.1079 0.4128 0.6885 0.2324 0.0267 0.0065 0.0062 0.0124 <0.0001 <0.0002 
12. บ้านวงัเสียว 0.0258 0.0722 0.0980 0.3639 0.6240 0.0776 0.0264 0.0005 0.0004 0.0008 <0.0001 <0.0002 
13. วัดหนองหม ู 0.0258 0.0722 0.0980 0.3541 0.6110 0.0464 0.0264 0.0003 0.0002 0.0004 <0.0001 <0.0002 
14. รพ.สต.บา้นหนองแวง 0.0258 0.0722 0.0980 0.3543 0.6114 0.0474 0.0264 0.0006 0.0006 0.0012 <0.0001 <0.0002 

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.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (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 ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 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 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (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 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 100 μg/m3 และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 57 μg/m3  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564
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ตารางที่ 5.12-4 คาความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) คาความเสี่ยงรวม (HI) และสัดสวนคาความเขมขนของมลพิษทางอากาศในชวงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู  

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC 
(คํานวณสัดส่วนเปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(HI) 4/ 

1 ชั่วโมง 3/ 24 ชั่วโมง 6/ 1 ป ี7/ 
SO2 NO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ             
A1 : ชุมชนบ้านโป่งคอม 0.0321 0.0866 0.1187 0.3548 0.6120 0.0488 0.0284 0.0013 0.0014 0.0024 0.0001 0.0004 
A2 : ชุมชนบ้านทดน้อย 0.0357 0.0946 0.1303 0.3846 0.6517 0.1438 0.0296 0.0261 0.0252 0.0504 0.0005 0.0014 
A3 : ชุมชนบ้านทางหลวง 0.0260 0.0727 0.0987 0.3560 0.6136 0.0526 0.0264 0.0009 0.0008 0.0016 <0.0001 <0.0002 
A4 : ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 0.0329 0.0884 0.1213 0.4055 0.6792 0.2100 0.0294 0.0354 0.0342 0.0680 0.0004 0.0012 
A5 : ชุมชนบ้านหนองบัวใต ้ 0.0323 0.0870 0.1193 0.3857 0.6528 0.1466 0.0288 0.0243 0.0236 0.0472 0.0007 0.0019 
จุดสังเกต                         
6. วัดทดหลวง 0.0316 0.0855 0.1171 0.3656 0.6263 0.0832 0.0287 0.0075 0.0072 0.0144 0.0002 0.0005 
7. โรงเรียนบา้นไผล่้อม 0.0275 0.0761 0.1036 0.3586 0.6171 0.0610 0.0266 0.0021 0.0020 0.0040 <0.0001 <0.0002 
8. วัดอุทุมพร 0.0258 0.0722 0.0980 0.3635 0.6234 0.0762 0.0264 0.0013 0.0012 0.0024 <0.0001 <0.0002 
9. บ้านกุดตะกร้า 0.0258 0.0722 0.0980 0.3439 0.5977 0.0144 0.0264 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0001 <0.0002 
10. บ้านหนองสลกัได 0.0264 0.0736 0.1000 0.3425 0.5958 0.0098 0.0264 0.0001 0.0002 0.0004 <0.0001 <0.0002 
11. บ้านห้วยพะใย 0.0343 0.0916 0.1259 0.3881 0.6560 0.1544 0.0274 0.0045 0.0042 0.0084 0.0001 0.0002 
12. บ้านวงัเสียว 0.0258 0.0722 0.0980 0.3642 0.6243 0.0784 0.0264 0.0013 0.0012 0.0024 <0.0001 <0.0002 
13. วัดหนองหม ู 0.0258 0.0722 0.0980 0.3591 0.6177 0.0624 0.0264 0.0009 0.0010 0.0020 <0.0001 <0.0002 
14. รพ.สต.บา้นหนองแวง 0.0258 0.0721 0.0979 0.3551 0.6123 0.0496 0.0264 0.0010 0.0010 0.0020 <0.0001 <0.0002 

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.)/ค่าความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (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 ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 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 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (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 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 100 μg/m3 และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 57 μg/m3  

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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 5.13   การประเมินอันตรายร้ายแรง/ความเสี่ยง  

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
โรงงานนํ้าตาล ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม การประเมินความเส่ียงอันตรายจากการดําเนินโครงการ 
บริษัทที่ปรึกษาได้ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การช้ีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เป็น
แนวทางในการประเมิน เพ่ือจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้าน ทั้งในส่วนของผลกระทบต่อ
บุคคล ผลกระทบต่อชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อทรัพย์สิน  

6. ร่างแผนปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

1) โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังรวม 85 เมกะวัตต์ โดยจะผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 
62.55 เมกะวัตต์ ในกรณีที่โครงการจะมีการเพ่ิมเติมกําลังการผลิตที่มากกว่าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ ให้สอดคล้องกับการดําเนินการที่
จะเกิดขึ้นจริงและจัดทํารายงานฯ เสนอต่อหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเป็น
ผู้พิจารณา ตามลําดับขั้นตอนการพิจารณา 

2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  
ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้ังอยู่ที่ ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

3) นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกําหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้าง
บริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

4) บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคใน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กําหนด 

5) หากบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังน้ี 

5.1)  หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
สาระสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็น
มาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการ
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พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต 
รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
กฏหมายน้ัน ๆ ต่อไปพร้อมกับให้จัดทําสําเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

5.2)   หากหน่วยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการน้ัน ๆ อาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ คณะที่เก่ียวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว 
หน่วยงานท่ีมีอํานาจให้การอนุมัติ หรืออนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

6) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงที่มีการ
ร้องเรียนจากชุมชนท่ีมีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดสระแก้ว ทราบทุกครั้ง เพ่ือ
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

7) เมื่อโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีประสิทธิภาพคงตัว (Steady State) แล้วพบว่า การระบาย
สารมลพิษทางอากาศมีค่าที่ตํ่ากว่าที่กําหนดในรายงานฯ ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ โดยเร็ว  

8) ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และใช้บังคับ
เป็นการเฉพาะในพ้ืนที่ต้ังโครงการ 

9) ทําการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจํา และมี
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

10) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานรัฐซึ่งมีอํานาจอนุญาต
พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้ งในช่วงก่อสร้างและช่วงดําเนินการ โดยให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด 

11) ให้บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีการบํารุงรักษาดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจําและมีความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

12) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการบริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 
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6.2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดต้ังรวม 85 เมกะวัตต์ โดยจะผลิต
กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 62.55 เมกะวัตต์ ได้จัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการ (Action plan) ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่
ละด้านทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการโดยสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและข้อคิดเห็นที่ ได้จากการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรูปแบบการนําเสนอ
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์พ้ืนที่เป้าหมายวิธีการดําเนินการระยะเวลาดําเนินการงบประมาณ/
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณผู้รับผิดชอบและการประเมินผลประกอบด้วยแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้อง
ยึดถือปฏิบัติ มีทั้งสิ้น 13 แผน ได้แก่ 

 1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 

 2) แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง 

 3) แผนปฏิบัติการด้านการใช้นํ้า 

 4) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 5) แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าใต้ดิน 

 6) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม 

 7) แผนปฏิบัติการด้านการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 

 8) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 

 9) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 10) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 12) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 

 13) แผนปฏิบัติการด้านด้านพ้ืนที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 

 โดยแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมข้างต้น สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 6.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป 1) โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 85 เมกะวัตต์ โดยจะผลิต
กระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 62.55 เมกะวัตต์ ในกรณีที่โครงการจะมีการ
เพิ่มเติมกําลังการผลิตที่มากกว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว โครงการต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ ให้
สอดคล้องกับการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นจริงและจัดทํารายงานฯ เสนอ
ต่อหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเป็นผู้
พิจารณา ตามลําดับขั้นตอนการพิจารณา 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ของบริษัท  น้ํ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จํากัด  ตั้ งอ ยู่ ที่  ตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกําหนด
เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 

 



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-134- 

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5) หากบ ริษัท  น้ํ าตาลนิ วก ว้างสุ้ นหลี  จํ ากัด  มีความจํ า เป็ น ต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ได้
ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5.1) หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
สาระสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนดไว้ใน
รายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต 
รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฏหมายนั้น ๆ ต่อไป
พร้อมกับให้จัดทําสําเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ ส่งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 5.2)  หากหน่วยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็น
ว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ 
อาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ 
ให้หน่วยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดส่งรายงาน
การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  เพื่ อ เสนอให้ คณ ะกรรมการ
ผู้ชํานาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการ
หรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไข
มาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้ความเห็นชอบ
ประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอํานาจให้การอนุมัติ หรืออนุญาตต้อง
แจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมรวมถึงที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนิน
โครงการ ให้บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดสระแก้ว ทราบทุกครั้ง 
เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 7) เมื่อโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีประสิทธิภาพคงตัว (Steady 
State) แล้วพบว่า การระบายสารมลพิษทางอากาศมีค่าที่ ต่ํากว่า
ที่กําหนดในรายงานฯ ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 
โดยเร็ว 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศกึษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนด การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
สระแก้ว พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับเป็น
การเฉพาะในพื้นที่ตั้งโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) ทําการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีเป็นประจํา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบั ติงานและ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงาน
รัฐซึ่งมีอํานาจอนุญาตพิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วง
ดําเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกําหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ให้บ ริษัท  น้ํ าตาลนิ วกว้างสุ้นหลี  จํากัด  มีการบํ ารุงรักษาดูแล
การทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจํา
และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนวิกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12)กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการบริษัทฯ 
ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มี
ฝนตก เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน 
(เช้า-บ่าย) ยกเว้นในช่วงเวลาที่ฝนตก 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้ผู้รับเหมาเสนอแผนการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลที่
ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการระบายสารมลพิษทางอากาศและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดสร้างรั้วชั่วคราวเพื่อกันฝุ่นโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ตรวจสอบกระบะบรรทุกและบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับขนาดกระบะ
บรรทุก เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเศษวัสดุ 

- พื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ผ่านชุมชน - พื้นที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน 
เศษหินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน  

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของ
แต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) ควบคุมมิให้มีการกําจัดขยะด้วยการเผากลางแจ้งในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิดอุบัติเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11)จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสําหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ให้เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง 1) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และตลอดระยะที่มี
กิจกรรมทําให้เกิดเสียงดัง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดแผนงานก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่มีเสียง
ดังทํางานในเวลาพร้อมกัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะเวลา 19.00-08.00 น. 
โดยกําหนดให้มีระยะเวลาก่อสร้าง 08.00-19.00 น. 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตามการจําแนกพื้นที่เสียง โดยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของ
แต่ละเครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเตรียมพื้นที่/งานฐาน
ราก ให้มีความกว้างของพื้นที่ที่จะดําเนินการ ไม่เกิน 40 เมตร ในแต่ละพื้นที่ 
เพื่อลดผลกระทบของระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการไปยังพื้นที่
อ่อนไหวที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3. น้ําใช้  1) กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาน้ําใช้สําหรับกิจกรรมการก่อสร้างอย่าง
เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอโดยไม่รบกวนแหล่งน้ําดื่ม-น้ําใช้ของชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านอุทกวิทยาน้ําผิว
ดินและคุณภาพน้ํา
ผิวดิน 

1) กําหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอสําหรับ
คนงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และติดต่อให้หน่วยงานราชการที่
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามารับสิ่งปฏิกูลเพื่อนําไปกําจัดตามหลัก
สุขาภิบาลต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีพื้นที่สําหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีบ่อตกตะกอนเพื่อรองรับน้ําเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และตะกอน
ดินและทรายก่อนนํามาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. ด้านคุณภาพดินและ  
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) ดําเนินการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลตามระเบียบหรือข้อกําหนดของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องโดยกําหนดอัตราการสูบน้ําบาดาลไม่เกินตามที่ได้รับอนุญาต 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ใช้น้ําจากบ่อเก็บน้ําดิบ มาผสมกับน้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลของโครงการ 
เพื่อลดอัตราการสูบน้ําบาดาลของโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ในกรณีที่ใช้บ่อบาดาลมากกว่า 2 บ่อให้ศึกษาศักยภาพของบ่อบาดาลในพื้นที่
โครงการ โดยทําการศึกษาปริมาณน้ําไหลเติมแอ่งน้ําบาดาลในช่วงฤดูฝน 
ปริมาณน้ําบาดาลในฤดูแล้ง และการสูญเสียน้ําบาดาลและการกําหนดปริมาณ
การสูบน้ําบาดาล และนําเสนอผลการศึกษาลงในรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ (Step drawdown test) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6. ด้านคมนาคมขนส่ง 1) ติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่ก่อสร้างและจํากัดความเร็วในการใช้ยานพาหนะใน
บริเวณพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งควบคุมรถบรรทุกห้ามจอดบริเวณ
ริมถนนสาธารณะในเขตชุมชนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

 2) หลี ก เลี่ ย งการขนส่ ง วัส ดุก่ อส ร้างในช่ วงชั่ ว โม งเร่ ง ด่ วน  ทั้ งช่ ว ง เช้ า 
(เวลา 07.00-08.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.)  

- โครงข่ายถนนที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

3) รถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการต้องติดป้าย หรือสติ๊กเกอร์แจ้งชื่อ
โครงการและผู้รับเหมา ที่ตัวถังรถให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรถของโครงการ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถบรรทุกและรถขนส่งคนงานทุกคัน เพื่อให้ประชาชน
สามารถแจ้งร้องเรียนได้เมื่อพบเห็นว่ารถของโครงการทําให้เกิดความเดือดร้อน 

- รถบรรทุกขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกสําหรับรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออกภายใน
บริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งแนะนําเส้นทางเดินรถในพื้นที่โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางแก้ไข 
เพื่อนํามาหาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ําอีก พร้อมแจ้งไปยัง
บริษัทต้นสังกัด เพื่อให้รับทราบและดําเนินการแก้ไข 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เข้าสู่พื้นที่โครงการ
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับตํารวจทางหลวง 
และตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร 

- เส้นทางคมนาคมที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7. ด้านระบบระบายน้ํา
    และป้องกันน้ําท่วม 

1) จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะง่ายต่อการถูกน้ําฝนชะล้างและพัดพาใส่
ภาชนะหรือใช้วัสดุปิดคลุมให้มิดชิด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีรางระบายน้ําชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน้ําถาวร 
และให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ําฝนก่อนรวบรวมน้ําฝนที่ตกลงใน
พื้นที่เข้าสู่บ่อหน่วงน้ําฝนของโรงงานผลิตน้ําตาลต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้มีบ่อตกตะกอนดินและทรายที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อ
ป้องกันเศษตะกอนดินตกค้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้าํเมื่อพบการสะสม - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน้ําเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบการ
จัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ําไหลหรือรางระบายน้ํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านการจัดการ 
   กากของเสีย 
 

1) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร 
พร้อมฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง ก่อนนําไปจัดเก็บใน
พื้นที่จัดเกบ็ขยะของโรงงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนนําไป
จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน สําหรับมูลฝอยแห้ง (เศษวัสดุหรือ
ของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง) ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณานํา
กลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุด หรือจําหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อ สําหรับมูลฝอยเปียกที่
ย่อยสลายได้ เพื่อนําไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งจะนําไปใช้ในแปลงสาธิตปลูก
อ้อยหรือพื้นที่สีเขียวของโรงงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในบริเวณพื้นที่ที่กําหนด 
โดยมีหน้าที่ ดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง 
พร้อมทั้งมีหน้าที่ประสานงานเพื่อจําหน่ายมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) อบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
และเสริมรายได้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 
 
 
 

    



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-142- 

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านการจัดการ 
   กากของเสีย (ต่อ) 

6) ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ํา ท่อรวบรวมน้ําทิ้งและท่อระบายน้ํา รวมถึง
แหล่งน้ําในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการกําหนด
รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารื้อถอนหรือก่อสร้างในการ
จัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่นําเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน
ไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

    

 9.1การคัดเลือก
ผู้รับเหมาและ
แผนงานก่อสร้าง 

1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียด
ด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง 
ประกอบด้วย แผนงานหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ชัดเจน  เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ
ตามกฎหมายกําหนดที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจําบริษัท
ผู้รับเหมา เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 9.1การคัดเลือก
ผู้รับเหมาและ
แผนงานก่อสร้าง 
(ต่อ) 

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียด
ด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครอง
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง 
ประกอบด้วย แผนงานหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่ชัดเจน  เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ
ตามกฎหมายกําหนดที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจําบริษัท
ผู้รับเหมา เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานอย่างสม่ําเสมอตามแผนงานที่กําหนด
ร่วมกันระหว่างบริษัท น้ําตาลนิวกว้างวุ้นหลี จํากัด กับบริษัทรับเหมา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดทําแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายกําหนดและนําหลักเกณฑ์มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยมากําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับบริษัท
ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาจ้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
ทําหน้าที่กํากับดูแลผู้ รับเหมางานก่อสร้าง (Contractor) ให้ปฏิบั ติตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานพร้อมทั้งให้มีการ
ติดตามตรวจสอบตลอดระยะการก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 9.1การคัดเลือก
ผู้รับเหมาและ
แผนงานก่อสร้าง 
(ต่อ) 

6) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อน
เริ่มต้นการทํางานทั้งในส่วนของ ความปลอดภัยในสถานที่ ความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือเครื่องจักร ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีระบบขออนุญาต ทํางานในเขตหวงห้าม (Work Permit System) 
ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดสําหรับงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภท 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การลําเลียงวัสดุ/การจัดเก็บ
วัสดุและการกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานที่ก่อสร้าง กําหนดแผนเพื่อเตรียมารไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บ
วัสดุหรือบริเวณที่กําลังทําการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.2ระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย 

1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจตราดูแล
ความเรียบร้อยอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง เช่น กั้นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสม
ตามลักษณะงาน  และจัดทําป้าย “เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย” 
แสดงให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ทํางานและต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและ
อบรมการใช้อุปกรณ์นั้นก่อนการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3การจัดสภาพ 
แวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวาง
การทํางาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาทําลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดเตรียมการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของคนงานก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ จัดให้
มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตามสุขลักษณะและเพียงพอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีรั้วกั้นพื้นที่ก่อสร้างสูง 2 เมตร เพื่อที่ช่วยบดบังสายตา - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานในท้องถิ่น
เกี่ยวกับการทํางานในพื้นที่ก่อสร้างนอกพื้นที่โรงงาน เช่น วางท่อส่งน้ํา และงาน
ปรับปรุงถนน เป็นต้น และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องรีบคืนสภาพพื้นที่โดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จาํกัด 

 5) จัดให้ มี ระบบสุขาภิบาลขั้น พื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพี ยงพอ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางฉุกเฉิน และทางออก เส้นทางการจราจร พื้นที่
อันตราย และติดป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง 
หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยที่ใกล้ที่สุดไว้ ณ เขตก่อสร้างให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ
ที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบ
การเข้าทํางานของคนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขตก่อสร้างที่
เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 การเฝ้าระวังและ
จัดการเรื่องความ
ปลอดภัย 

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและกําหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการเกิดซ้ํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มีความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และ
รหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.5 งานเจาะและงานขุด 1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ่อ คู และงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องทําการ
ขออนุญาตทํางานเพื่อกําหนดมาตรการป้องกัน เช่น การจัดให้มีราวกั้นหรือ
รั้วกันตก แสงสว่าง และป้ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก่อสร้างเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการทํางาน และในเวลากลางคืนต้องจัดให้มี
สัญญาณไฟสีส้มหรือป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 เซนติเมตรขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลาในกรณีที่มีการทํางานด้านเสาเข็มเจาะ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กรณีทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จํากัด ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็น
กรณีพิเศษเฉพาะแห่งเพื่อป้องกันมิให้คนงานได้รับอันตรายขณะทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6  ความปลอดภัย
ในการใช้
เครื่องมือและ
เครื่องจักร 

1) การออกแบบและติดตั้งหม้อไอน้ําต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีวิศวกรที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเซ็นรับรองการออกแบบ และควบคุม
การก่อสร้างตามแบบแปลน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานก่อนดําเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และ
การตรวจรับรองประจําปี 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และ
แสง สําหรับการเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตราย
ให้เห็นได้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานกับเครื่องจักร เช่น 
หลังคาเก๋ง ที ่ป ิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรง
เหล็กเหนียว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.7แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับช่วงก่อสร้าง และทําการฝึกอบรมคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื ้นที ่ก่อสร้างเกี ่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณี
ฉ ุก เฉ ิน  และขั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิในกรณ ีเก ิด เหต ุฉ ุก เฉ ิน  รวมทั ้งการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ประสานงานด้านความปลอดภัยช ุมชนกับศ ูนย์อาสาสมัครป ้องกันภ ัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) ขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจตราดูแลความ
เรียบร้อยอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหล ี
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (ต่อ) 

3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้
มีรถสําหรับนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

10.สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

1) กําหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มี
ความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทเป็นลําดับแรก เพื่อเป็นการสร้างงานและ
เพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในเบื้องต้น ยกเว้นผู้ เข้ามาทํางานในตําแหน่ง
เชี่ยวชาญอาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องทําการตรวจประวัติแรงงาน
ก่อนเข้าทํางาน รวมทั้งจัดทําประวัติแรงงาน ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวต้องเป็น
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อปัญหากับประชาชนในชุมชน 
เช่น ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องกําหนดให้มีการ
วางกฎระเบียบและการลงโทษที่ชัดเจน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดทําทะเบียนประวัติคนงานทุกคนที่เข้ามาทํางาน
ในพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) กําหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้นําชุมชน เช่น กํานัน
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

11.  การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1) ประชาสัมพันธ์แผนงานการก่อสร้างให้กับชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบล่วงหน้า 
15 วัน และหากชุมชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการ แผนการ
ก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

3) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ ที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ช่องทางการติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบ
ข้อ ร้ อ ง เรียน และแจ้ งผลก าร ดํ า เนิ น ก ารแก้ ไขปั ญ ห า ข้อ ร้อ ง เรียน
ที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการ (Open House) เพื่อให้กลุ่มผู้นําท้องถิ่น/
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง/
ภูมิภาค/ท้องถิ่นและบุคคลผู้สนใจเข้าเห็นสภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และตอบข้อสงสัยเพื่อคลายความวิตกกังวล โดย
เน้นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรับปรุง/พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน
ควบคู่การพัฒนาโครงการ 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
กําหนดให้ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุก
ครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) กําหนดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook 
Fanpage/กลุ่มไลน์ผู้นําชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือช่องทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.  การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

8) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากการดําเนินการภายใน  24 ชั่วโมง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นให้ รีบ
ดําเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว 
ต้องรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากนั้น แจ้งทุกๆ 15 วัน และ
ในกรณี ที่พบว่าสาเหตุของปัญหาไม่ได้ เกิดมาจากโครงการต้องชี้แจง
ให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดทําบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนโดยรอบจากการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งสรุปปัญหาข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุของปัญหา
และกําหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ําโดยจัดทําเป็นสรุปประจําเดือน 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10)กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

-  ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

12.ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ 

  

1) ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนเข้ามาทํางานในพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมทั้งจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการ
ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดเตรียมรถนําส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
โดยกําหนดให้มีการติดต่อประสานงานสถานพยาบาลที่เปิดบริการตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถนําส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาลได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ (ต่อ) 

  

3) ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
จากโรคติดต่อ ตามประกาศ/คําสั่งจังหวัดชัยนาท รวมถึงประกาศและคําสั่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

13 พื้นที่สีเขียว 1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ ขนาด 6.12 ไร่ (ร้อยละ 16 ของพื้นที่
โครงการ) (รูปที่ 1) ซึ่งจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ 
ไม้ยืนต้นที่นํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือที่ระดับ
ความสูงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ อโศกอินเดีย 
และแก้ว โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพื้น ที่สี เขียวให้อ ยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการ
ซ่อมบํารุงปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) การเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวของโครงการ จะต้องทําการล้อมเพื่อย้าย
ปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว โดยต้นไม้ที่สามารถล้อมได้ โครงการจะทําการล้อมมายัง
พื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยพิจารณาจากชนิดไม้หวงห้ามเป็นอันดับแรก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
  และกํากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางที่ 6.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จาํกัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ     
1.1 การใช้เชื้อเพลิง 1) โครงการต้องใช้เชี้อเพลิงชีวมวลประเภทชานอ้อย ไม้สับ และใบอ้อยหรือ

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิตไอน้ําและไฟฟ้าของโครงการเท่านั้น 
โดยไม่มีการนําถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ควบคุมสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตแต่ละหม้อไอน้ําตามสัดส่วนที่
ออกแบบโดยใช้ชานอ้อยร้อยละ 80 ไม้สับร้อยละ 15 และใบอ้อยหรือวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรร้อยละ 5   

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ควบคุมค่าความชื้นของเชื้อเพลิงในการป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา
ให้อยู่ในช่วงร้อยละ 45-50 หากพบว่าค่าความชื้นของเชื้อเพลิงมีค่าสูงกว่าที่
กําหนดโครงการจะดําเนินการประสานกับโรงงานผลิตน้ําตาลในการควบคุม
การผลิตในขั้นตอนการหีบอ้อยในการควบคุมค่าความชื้นให้เป็นไปตามค่า
ควบคุมเพื่อลดความชื้นของชานอ้อยและการฉีดพรมลานกองชานอ้อย และ
กําหนดให้มีการตรวจสอบอุณหภูมิการเผาไหม้ทุกชั่วโมง 

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กําหนดให้ใช้ไม้สับที่รับจากบริษัทคู่สัญญาที่เป็นไม้สับเพื่อผลิตไม้แปรรูปหรือ
ชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ คือ ยูคาลิปตัส สะเดา
เทียม สนทะเล สนปฏิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินยักษ์ มะพร้าว มะขาม 
มะไฟบ้าน มะปรางบ้าน จามจุรี กระถินเทพา และไม้ตาล ตามกฎหมาย
กําหนดเท่านั้น 

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

1.2การควบคุมอัตรา 
การระบายมลพิษทาง
ปล่องระบายอากาศ 

1)  ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ กรณี
เดินเครื่องปกติ และกรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 
นาที โดยใช้ไอน้ํา (ที่สภาวะอ้างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry basis) 
มีค่าควบคุมแต่ละปล่องหม้อไอน้ํา ดังนี้ 

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2การควบคุมอัตรา 
     การระบายมลพิษทาง 
     ปล่องระบายอากาศ  
     (ต่อ) 

(1.1)  หม้อไอน้ําขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดที่ 3) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 96 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 

อัตราการระบาย 4.94 กรัม/วินาที/ปล่อง (กรณีเดินเครื่องปกติ) 
ข)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ  

อัตราการระบาย 5.1458 กรัม/วินาที/ปล่อง (กรณีพ่นเขม่า) 
ค)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 139.48 ส่วนในล้าน

ส่วน และอัตราการระบาย 13.5035 กรัม/วินาที/ปล่อง 
ง)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 55.85 ส่วนในล้านส่วน 

และอัตราการระบาย 7.5228 กรัม/วินาที/ปล่อง 

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (1.2)  หม้อไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง (หม้อไอน้ําชุดที่ 1-2 และ 4-5) 
ก)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 96 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 

อัตราการระบาย 9.262 กรัม/วินาที/ปล่อง (กรณีเดินเครื่องปกติ) 
ข)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ  

อัตราการระบาย 9.6479 กรัม/วินาที/ปล่อง (กรณีพ่นเขม่า) 
ค)  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 139.48 ส่วนในล้าน

ส่วน และอัตราการระบาย 25.3177 กรัม/วินาที/ปล่อง 
ง)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 55.85 ส่วนในล้านส่วน 

และอัตราการระบาย 14.1045 กรัม/วินาที/ปล่อง 

   

 1) จัดให้มีระบบดักฝุ่นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และระบบดักจับฝุ่นด้วย
ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ดําเนินการต่ออนุกรม ให้มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณสารมลพิษที่ระบายสู่บรรยากาศให้อยู่ใน
ค่าควบคุมของโครงการ 

- หม้อไอน้ําชุดที่ 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเดินเครื่องโดยมีเนื้อหา
ครอบคลุม การควบคุม การตรวจสอบ การซ่อมบํารุงรักษาระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ 

- ระบบบําบัดมลพิษ  
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 การควบคุมอัตราการ
ระบายมลพิษทางปล่อง
ระบายอากาศ (ต่อ) 

3) จั ด ทํ าแ ผนบํ า รุ ง เชิ งป้ อ งกั น  (Preventive Maintenance Program)  
หม้อไอน้ํา ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบทุกส่วน  
เพื่อคงประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุดและลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะชํารุดเสียหายในระหว่าง
การผลิต 

- ระบบบําบัดมลพิษ  
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) หาก ESP ใดขัดข้องจนประสิทธิภาพลดลง โครงการต้องลดกําลังการผลิต 
ของหม้อไอน้ํา (Boiler) เพื่อควบคุมการระบายฝุ่นไม่ให้เกินค่าที่กําหนด  
แต่ถ้า ESP เกิดขัดข้องจนไม่สามารถทํางานได้ทั้งระบบ โครงการต้องหยุดเดิน
ระบบหม้อไอน้ํา โดยการหยุดป้อนเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ํา 

- ระบบบําบัดมลพิษ  
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ ที่จําเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศให้มีจํานวนเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้องได้ทันที 

- ระบบบําบัดมลพิษ  
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดทําเอกสาร/คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกรณีระบบ
ควบคุมมลพิษขัดข้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดดําเนินการ เพื่อสามารถ
ควบคุมและเฝ้าระวังการเดินเครื่องให้มีค่าคุณภาพอากาศที่ระบายออกปล่อง
อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตลอดเวลา 

- ระบบบําบัดมลพิษ  
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

1.3 พื้นที่ลานกองเถ้าและ
การขนส่งเถ้า 

1) ตรวจสอบการทํางานของระบบลําเลียงเถ้า โดยการใช้น้ําจากหน่วยการผลิต
ลงสู่บ่อตกตะกอน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะลําเลียง 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ทําความสะอาดและเก็บกวาดพื้นที่ บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเถ้า 
รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายเนื่องจากเถ้าที่หกหล่น
ในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) เถ้าที่ตักขึ้นจากบ่อตกตะกอนจะจัดเก็บไว้ที่ลานกองเถ้า เพื่อรอการนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ซึ่งโครงการจะฉีดพรมกองเถ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของเถ้า
อย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 พื้นที่ลานกองเถ้าและ
การขนส่งเถ้า (ต่อ) 

4) ติดตั้งตาข่ายความสูง 6 เมตร หรือวัสดุอื่นๆ เช่น Windbreak/โครงเหล็ก
ติดตั้งตาข่าย เป็นต้น ล้อมรอบพื้นที่ลานกองขี้เถ้า โครงการจะเก็บกองเถ้าให้
มีความสูงไม่เกิน 4 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายจากกองเก็บเถ้า 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) รถบรรทุกที่เข้ามารับขนเถ้าต้องมีวัสดุรองพื้นที่บรรทุก มีกรุแผงข้างและ 
ฝาท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น 
โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าชั่งน้ําหนักรถเปล่าที่ห้องชั่ง แล้วนํารถเข้ามา
รับเถ้า ณ จุดที่โครงการกําหนด ตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรทุก 
โดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของเถ้าออกจากรถ จากนั้นชั่งน้ําหนักรถอีกครั้งและ
บันทึกปริมาณเถ้าที่ขนออกไป 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัด
ของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเถ้า 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่ลานกองเถ้า โดยเริ่มดําเนินการปลูกตั้งแต่ 
ในระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูกเพื่อให้
สามารถดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟัน
ปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ อโศกอินเดีย และแก้ว เป็นต้น 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

1.4 การลําเลียงเชื้อเพลิง 1) กําหนดให้ลําเลียงชานอ้อยส่วนเกิน ที่ มิ ได้ลําเลียงเข้าห้องเผาไหม้ 
ของหม้อไอน้ําไปกองเก็บในพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิง 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดตั้งท่อ Chute/ครอบ
กันฝุ่นฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองได้ตามความสูงของกองชานอ้อย 

- ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อน
ช่วงหีบอ้อยเป็นประจําทุกปี 

- ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.4 การลําเลียงเชื้อเพลิง 
(ต่อ) 

4) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัด
ของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่
ลานกองเชื้อเพลิงในทิศทางใต้ลม 

- ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ระบบสายพานลําเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังพื้นที่
ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิงตลอดแนว 

- ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ทําความสะอาดและเก็บกวาดพื้นที่ บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เชื้อเพลิงรวมทั้งพื้นที่ อื่นๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเนื่องจากเศษ
เชื้อเพลิงที่หกหล่นในบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ําเสมอ 

- ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2. ด้านเสียง     
2.1 การควบคุมเสียงจาก

แหล่งกําเนิด 
1) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่ระยะ 1 เมตร 

จากแหล่งกําเนิดควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 
- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไป 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ดูแลตรวจสอบสภาพการใช้งานและซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่ทําให้เกิดเสียงดัง
โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร และ
ตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักร รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดังจะต้องมี
วิธีการลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิด เช่น การหล่อลื่น การลดความสั่นสะเทือน 
การปิดครอบ เป็นต้น 

- อาคารผลิต/
เครื่องจักร 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์  โดยการบํารุงรักษาตามคู่ มือการใช้งานอย่างสม่ําเสมอ และ
ดําเนินการแก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการทํางาน จัดให้มี
ห้องควบคุมและเส้นทางเดินที่หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- อาคารผลติ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 การควบคุมเสียงจาก
แหล่งกําเนิด (ต่อ) 

5) กําหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงหลักอยู่ภายใน
อาคาร หรือมีวัสดุที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียง
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด รวมทั้งใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งกําเนิดให้เหมาะสม 
เพื่อลดการเกิดเสียงดังและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่าง
สม่ําเสมอ และป้องกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) การดําเนินงานที่ผิดปกติในบางช่วงเวลา หรือกรณีที่มีการซ่อมบํารุง หรือมี
กิจกรรมที่เกิดเสียงดังมากกว่าสภาวะปกติ เช่น การทํางานของพัดลมหรือ
อุปกรณ์อัดความดัน เป็นต้น ให้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แจ้งให้ชุมชนทราบ เพื่อลดความตะหนกตกใจ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทําเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังเปิดดําเนินการ 
และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และนําผลการจัดทํา Noise Contour Map มาใช้
ในการกําหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) กรณีที่ชุมชนโดยรอบ/บ้านในระยะประชิด/พื้นที่อ่อนไหวมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการและระดับเสียงในพื้นที่ทํางานมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่ามาตรฐานกําหนด จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การป้องกันที่ตัวกลาง 1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงดัง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2.3 การป้องกันที่พนักงาน  1) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)  เช่น ปลั๊กลดเสียง 
(Ear plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และมี
อุปกรณ์ดังกล่าวสํารองไว้อย่างเพียงพอ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ที่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียง
ดังอย่างเคร่งครัด 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทําสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
กําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณ
นั้น ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) กรณี
พนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) ต้อง
จัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนที่อุดหู 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3. ด้านน้ําใช้ 1) พิจารณาหมุนเวียนน้ําใช้แต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานน้ําตาลสามารถส่งน้ําประปาให้
โครงการได้อย่างเพียงพอเมื่อประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบสภาพท่อน้ําและซ่อมแซมท่อน้ําที่ รั่วทันที เพื่อป้องกันการ 
สูญเสียน้ํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
    และคุณภาพน้ําผิวดิน 

    

4.1 น้ําเสียจากอาคาร
สํานักงาน 

1) จั ด ให้ มี ร ะบ บ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย สํ า เ ร็ จ รู ป  (Septic tank) เ พื่ อ บํ า บั ด 
น้ําเสียจากห้องน้ํา-ห้องสุขา รวมทั้งทําการดูแลและบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) น้ําเสียจากอาคารสํานักงานจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 
(Septic tank) ก่อนส่งเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4.2 น้ําทิ้งจาก 
กระบวนการผลิต 

1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ําภายในพื้นที่โครงการแยกระหว่างน้ําฝนและ 
น้ําเสียก่อนรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําฝนรวบรวมเข้าสู่
บ่อเก็บน้ําดิบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) รวบรวมน้ําระบายทิ้งจากหม้อไอน้ํา (Blow down) และน้ําระบายทิ้งจาก
ระบบหล่อเย็นเข้าสู่บ่อรับน้ําทิ้ง และส่งเข้าสู่บ่อ Inspection Pit เพื่อทําการ
ตรวจสอบค่า TDS กรณีที่พบว่าค่า TDS น้อยกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะ
ส่งเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง ขนาด 655.50 ลูกบาศก์เมตร แต่หากพบว่าค่า TDS สูง
กว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข้าสู่บ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
pond) ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เข้ามารับไปกําจัด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) น้ําฝนปนเปื้อนจากลานกองเถ้า จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักเถ้าเพื่อใช้ในการ
ลําเลียงเถ้าของโครงการต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จดบันทึกปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตไอน้ําและปริมาณน้ําทิ้งที่
นําไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลให้หน่วยงานอนุญาตทราบ 
ทุก 6 เดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การจัดการน้ําทิ้ง 1) กําหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีการควบคุมค่าของแข็งละลาย
น้ําทั้งหมด (TDS) ของน้ําทิ้งให้มีค่าไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้มี
คุณภาพเหมาะสมสําหรับหมุนเวียนน้ําทิ้งไปใช้ในกระบวนการผลิตและรดน้ํา
ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) โครงการไม่ระบายน้ําทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ โดยน้ําทิ้งทั้งหมดจะถูก
หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งหมดภายในพื้นที่โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) นําน้ํ า ทิ้ งที่ผ่านการบํ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด  เช่น  
รดพื้นที่สีเขียวของโครงการ ฉีดพรมลานกองเถ้า โดยไม่มีการระบายทิ้งสู่
แหล่งน้ําสาธารณะ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. ด้านอุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) กําหนดให้มีแนวรางระบาย/ท่อรวบรวมน้ําฝนปนเปื้อนบริเวณพื้นที่ลานกอง
เถ้าเข้าสู่บ่อดักเถ้า 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย
ความสกปรกสูง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 
 
 
 

2) ออกแบบบ่อรับน้ําทิ้งให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมด้วยแผ่นวัสดุ
สังเคราะห์ High density polyethylene : HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 
1.5 มิลลิเมตร ในการปูแผ่น HDPE จะมีการเชื่อมแผ่น HDPE โดยการใช้
ความร้อนด้วยระบบตะเข็บคู่ (Hot Wedge Double Fusion Welding) ทํา
ให้มีความแข็งแรงสูงและลวดเชื่อม (HDPE Extrusion Welding) จะเป็น
การเชื่อมตามมุมและการซ่อมเฉพาะบางจุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําทิ้งปนเปื้อน
กับน้ําใต้ดิน 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย
ความสกปรกสูง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ห้ามสูบน้ําใต้ดินมาใช้ในพื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) จัดให้มีบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ําใต้ดิน (Monitoring well) ในบริเวณพื้นที่
ที่อาจเกิดปัญหาการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําใต้ดิน โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดดําเนินการโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านคมนาคม 1) จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การขนส่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อกําหนด
กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขณะขนส่ง และทําการฝึกซ้อมและอบรม
ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดระเบียบและเวลารับส่ง เชื้อเพลิง สารเคมี และกากของเสียโดยหลีกเลี่ยง
การขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และ
กําหนดเส้นทางการขนส่ง ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 เป็นเส้นทาง
หลัก ผ่านพื้นที่ชุมชนน้อยที่สุดและให้พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กําหนดให้มีป้ายจํากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ตรวจสอบเครื่องยนต์/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถรับ-ส่ง
พนักงานของโครงการเป็นประจํา หากพบว่ามีความบกพร่องต้องรีบ
ดําเนินการแก้ไขก่อนนํามาใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีหมายเลขติดต่อภายในอย่างน้อย 1 หมายเลข สําหรับแจ้งและ
รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร พร้อมจัดทําบันทึกรายงานการ
เกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุและทําการ
ป้องกัน แก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทาง การปฐมพยาบาล 
หรืออาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดทําขึ้นข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านคมนาคม (ต่อ) 9) รถบรรทุกเชื้อเพลิงชีวมวลจะต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ ตาข่ายถี่ หรือผ้า
พลาสติก เพื่อป้องกันการหกหล่นของเศษวัสดุเชื้อเพลิงในระหว่างการขนส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ในกรณีที่ถนน/ผิวจราจร เกิดความเสียหายจากการดําเนินการโครงการ 
บริเวณด้านหน้าโครงการ และทางสาธารณะที่ผ่านพื้นที่โครงการ ให้โครงการ
ดําเนินการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการซ่อม/ปรับปรุงสภาพผิวการจราจรโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ในการปรับปรุงผิวการจราจรเป็นประจําทุกปี 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7. ด้านการระบายน้ําและ 
   ป้องกันน้ําท่วม 

1) รวบรวมน้ําฝนที่ไม่ปนเปื้อน เช่น น้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ที่มีหลังคา 
ปกคลุม ลงสู่รางระบายน้ําฝนเพื่อส่งเข้าบ่อเก็บน้ําดิบของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ออกแบบระบบระบายน้ําในพื้นที่โครงการแต่ละจุดให้มีค่า Safety Factor 
มากกว่า 1.3 และจัดระบบระบายน้ําฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับ
ระบบระบายน้ําฝนของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ําของโครงการ 
และมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะก่อนเข้า
ฤดูฝน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีรางระบายน้ําล้อมรอบพื้นที่ลานกองเถ้า เพื่อรองรับน้ําฝนที่ตก
ภายในลานกองและรวบรวมเข้าสู่บ่อดักเถ้าของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) กํากับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบาย
น้ําภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทําความสะอาด และเก็บ
กวาดท่อระบายน้ําโครงการเป็นประจํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 

    



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. การจัดการกากของเสีย       
8.1 ของเสียทั่วไป 1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ 

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากสํานักงาน 
- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิดและ
สามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการเข้ามารับไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) คัดแยกขยะและนําส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส่วนขยะที่ไม่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่ได้ ให้รวบรวมก่อนติดต่อให้หน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชั่วคราว ก่อนติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) กําหนดให้มีการจัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตราย ภายในอาคาร  
แยกจากกัน ให้ ชั ด เจน  โดยโครงการต้องจั ด ให้ มีผู้ ค วบคุ มจัดการ 
กากอุตสาหกรรมประจําโรงงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ส่ งเสริมการนํ าหลัก  3R มาประยุกต์ ใช้ ในการจัดการขยะมูลฝอย/ 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกําเนิด 
(Reduce) การนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการปรับปรุงคุณภาพ
ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ที่มีมาตรฐานในการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.1 ของเสียทั่วไป (ต่อ) 8) กําหนดให้โครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลา 
ในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก .1) เอกสารการ 
ขออนุญาตนําสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
(แบบ สก.2) และเอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการของเสียของ
หน่วยงานที่ รับกําจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้ รับกําจัดฯ ให้ มีการ
ดําเนินการถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับกําจัด โดยจัด
เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปตรวจสอบสถานที่รับกําจัดของหน่วยงานที่เข้ามารับ
ของเสียไปกําจัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.2 การจัดการเถ้า 1) จัดให้มีบ่อตกตะกอนเถ้าและมีการนําเถ้าที่ตกตะกอนแล้วออกจากบ่ออย่าง
ต่อเนื่อง 

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําจะทําการวิเคราะห์ความเป็น
อันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กรณีที่ผลวิเคราะห์เป็นของเสียอันตรายต้องส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําจัดต่อไป แต่ถ้ากรณีผลการวิเคราะห์เป็นของเสีย
ไม่อันตรายจะแจกจ่ายให้เกษตรกรนําไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน บางส่วน 
จะนําไปยังโรงผลิตสารปรับปรุงดินภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาลเพื่อผลิต
สารปรับปรุงดินปั้นเม็ด และบรรจุกระสอบเพื่อนําไปใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
ภายในบริษัทในเครือฯ ต่อไป  

- พื้นที่ลานกองเถ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.2 การจัดการเถ้า (ต่อ) 3) ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายเถ้า ให้กับผู้ขอรับ/หรือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ต้องมีการจัดทําคู่มือการใช้ประโยชน์จากเถ้า หรือมีเอกสารประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอรับเถ้า ทุกครั้งถึงวิธีการจัดเก็บ วิธีการใช้ ปริมาณ 
การใช้ และระยะเวลาในการใช้แจกให้เกษตรกรผู้มาขอรับเถ้า รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่นําไปใช้ในแปลงอ้อยต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์เถ้า ให้เป็นข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้เถ้าใน 
แปลงอ้อย ในกรณีที่มีการนําเถ้าไปใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการ 
หยุดพักการใช้งานเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ้นของค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือการตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้เถ้า 

- เกษตรกรคู่สัญญา/ 
ชาวไร่ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ําต้องขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการนําของเสียออกนอกพื้นที่โครงการตามกฎหมายกําหนด
รวมทั้งบันทึก ชนิด ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.3 สิ่งปฏิกูลและวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก 
กระบวนการผลิต 

1) รวบรวม น้ํามันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียรหรือ
การกลึง บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือมีสารอันตรายตกค้าง มีวิธีการจัดการ
โดยรวบรวมของเสียส่งให้หน่วยงานที่ได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัด ให้ มีอาคารเก็บกากของเสีย อุตสาหกรรมเพื่ อใช้ ในการเก็บ พัก 
กากของเสีย ก่อนส่งไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส่งของเสียไปกําจัดให้ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการตกค้างหรือตกหล่นของของเสียภายในบริเวณ
โรงงานและระหว่างการขนส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8.3 สิ่งปฏิกูลและวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก 
กระบวนการผลิต (ต่อ) 

4) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการดําเนินการโครงการ
และสัดส่วนปริมาณของเสียที่นําไป Recycle หรือส่งไปกําจัด ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5) วิเคราะห์ความเป็นอันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมาย
อื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง หากพบว่าเป็นของเสียอันตรายต้องขอ
อนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนําของเสียอันตรายออกนอก
พื้นที่โครงการตามกฎหมายกําหนด รวมทั้งบันทึก ชนิด ปริมาณกากของเสียที่
เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการ โดยระบุผู้รับผิดชอบในการขนส่ง 
ผู้รับผิดชอบในการกําจัดหรือจําหน่าย แหล่งที่ส่งไปกําจัดหรือจําหน่าย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9. ด้านอาชีวอนามัยและ 
    ความปลอดภัย 

    

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป 1) ดําเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไป
ตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ
มาตรฐานอื่น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็น
อันตราย การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)  
กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยเคร่งครัด การกวดขันให้ปฏิบัติ
ตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการที่เข้มงวด 
มีบทลงโทษที่ชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน  
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป 
(ต่อ) 

4) จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ให้สอดคล้อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ในการ
วางแผนการจัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ตรวจตราสภาพการทํางานและการปฏิบัติงานของคนงานแล้ว
รายงานให้ปรับปรุงแก้ไข บันทึกจัดทํารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการทํางาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นที่รับทราบ 
โดยทั่วถึง โดยกําหนดให้พนักงานบางส่วนของทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
อย่างเคร่งครัด มีการจูงใจและประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน 
อย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยทั่วไป    
     (ต่อ) 

7) พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจําปี เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน หรือแนวทางการดําเนินงาน
อย่างปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์
อักษร การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับ 
บัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุในแต่ละเดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มี
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงอันตราย แนะนํา
หรือเตือนสติให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่กําหนด หรือ
ห้ามกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย 
ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 
 
 

    



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-169- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2  อุปกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล 

1) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี ่ยง เพื ่อกําหนดประเภท
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ทํางาน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ต้องจ ัดให ้เหมาะสมกับล ักษณะของงาน  และเป ็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 
2554 โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้น ก่อนการใช้งาน
รวมทั้งวิธีการใช้งานและถนอมรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.3  เสียง 1) กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
(PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม 
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน 
และกําหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่ สวมใส่อุปกรณ์ขณะ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) 
หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs)  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3  เสียง (ต่อ) 4) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ 
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทําเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน (Noise 
Contour Map) และทบทวนทุก ๆ 3 ปี และนําผลการจัดทํา Noise Contour 
Map มาใช้ในการกําหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่ทํางานในบริเวณที่มีเสียงดัง
เกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ทํางานต่อเนื่ องได้ไม่ เกิน  8 ชั่วโมง/วัน  ตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ กฎกระทรวง 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์
อักษรในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ 
ขึ้นไป และการประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้
ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดให้มีการตรวจการได้ยินของพนักงานทุกปี เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจตั้งต้น (Baseline) เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินที่เสื่อมลง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) ถ้าผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงให้เห็นว่ามีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน
โครงการจะต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีทางวิศวกรรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดให้มีการหมุนเวียนคนงานหรือกําหนดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อเป็นการลด
ระยะเวลาการสัมผัสกับเสียงดัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกําหนดของ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4  ความร้อน 1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนที่มี
สภาพความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น 
แผนกหม้อไอน้ํา เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสม
ในร่างกายพนักงาน และเพิ่มจํานวนพัดลมระบายความร้อนในพื้นที่ที่ทําการ
ตรวจวัดแล้วพบว่ามีค่าความร้อนสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดและต้อง
ดําเนินการแก้ไขทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดเวลาทํางานและเวลาพักให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจาก
ความร้อน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน การป้องกันและการปฐม
พยาบาล กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส้นทางเดินให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย 
และติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.5 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต้องสอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย  
พ.ศ. 2556 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5  สารเคมี (ต่อ) 2) จัดทําข้อมูลความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อม
ติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนัง
ควรทําด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า 
“สถานที่เก็บสารเคมี”

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีให้เป็นหมวดหมู่และ 
มีป้ายสัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบที่บ่งชี้อันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด 
อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทําปฏิกิริยา

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) เก็บสารเคมีตามลําดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ  
ถ้าหมดอายุแล้วต้องทําลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ความรู้และ
ชี้แจงอันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก้ไข 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน และอ่างล้างตาในพื้นที่ต่าง ๆ 
เช่น พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้ มีคู่ มือระงับอุบั ติ ภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สําหรับพนักงานตามลักษณะ
งานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี 
รวมทั้งแนวทางแก้ไข

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) การจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารเก็บสารเคมี จะต้องมีการระบายอากาศ
ได้ดี 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดเตรียมอุปกรณ์ตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บ
และเปลี่ยนถ่ายสารเคมี เช่น ทรายหรือวัสดุดูดซับ ถังเปล่า เป็นต้น ไว้อย่าง
เพียงพอตลอดจนจัดหาที่อาบน้ํา และล้างตาฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานที่
เสี่ยงกับการสัมผสักับสารเคมีอันตราย

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.5  สารเคมี (ต่อ) 11) กําหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายสารเคมี ไม่ให้มีการขนถ่ายสารเคมีไวไฟผ่าน
บริเวณที่มีความร้อนและประกายไฟ รวมทั้งมิให้มีการขนถ่ายสารเคมีใน
ช่วงเวลาที่มีฝนตก

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) จัดให้ มีคู่ มือระงับอุบั ติ ภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการ
ปฏิบัติงานกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.6 อุบัติเหตุ 1) จัดทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื้นที่การทํางาน 
ที่มีความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์หาพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่ในสถานประกอบ
กิจการ สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน กําหนด
ประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม 
อบรมทบทวนขั้นตอนการทํางานให้พนักงานแต่ละหน่วยงานตามขั้นตอน
การทํางาน (Work Instruction : WI) และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) แบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ทั้งนี้พนักงานที่ทํางานในเขตอันตรายจะต้องมีการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง ถุงมือ 
รองเท้าหัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวม
เครื่องป้องกันหูและหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือน
เป็นระยะๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทํางานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
โดยมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ 
เพื่อทําการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน้นเรื่องการตรวจ 5 ส. ในพื้นที่การ
ทํางานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งก่อนเริ่มงานและหลังเริ่มงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 4) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การทํางานที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบั ติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ กําหนดให้ทุก
เครื่องจักรที่มีจุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อ
พนักงานต้องมีการ์ดป้องกันอันตรายรวมทั้งปุ่มหยุดฉุกเฉิน และห้าม 
พนักงานที่กําลังปฏิบัติงานถอดการ์ดป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หาก
พนักงานไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและ
สภาพการทํางานในที่ที่เห็นได้ง่าย เพื่อเตือนให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องระมัดระวัง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และข้อความ
แสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการ
ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 8) จัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยกําหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุ
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วัน 
เดือน ปี ที่ประสบอุบั ติเหตุ สถานที่ประสบอุบั ติเหตุ ผู้ เห็นเหตุการณ์ 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการ
บาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทาง แก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุ
มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุนั้น โดยรวบรวมและนําเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานทุกครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะมีการ
ลงพื้นที่สํารวจจุดเกิดเหตุและการสอบสวนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับ
เจ้าของพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุการเกิดอันตรายพร้อมหาแนวทางการแก้ไข
ร่วมกัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามที่
กฎหมายกําหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงโดยกําหนดให้ใน
การประชุมให้ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน นําเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติ
การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขใน
การประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 10) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพทําการ
วิเคราะห์อุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้า
งาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึงสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุที่ผ่านมาในลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการ
บาดเจ็บ แหล่งที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ 
กระแทก การลื่น) สภาพที่เป็นอันตราย สิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่
ทําให้เกิดอุบัติเหตุ การกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือต่ํากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจาก
พนักงาน และปัจจัยจากงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไข
ในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ หรือจัดทําแผนงานแล้วแต่กรณี 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับข้อกําหนดด้านความปลอดภัย/การ
ทํางานของเครื่องจักร ลักษณะงานที่เป็นอันตราย การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร
ระหว่างปฏิบัติงานโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทั้งที่เข้ามาใหม่
และพนักงานเก่า ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และเข้าใจถึง
ความหมายของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) แต่ละ
ประเภทเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจ
ติดตามการสวมใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ปฏิบัติงาน และกําหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์
ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กําหนด เช่น การตักเตือนด้วยวาจาในครั้งแรก และ
การลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งไปยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 14) ในกรณีที่มีการซ่อมแซม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ใด ๆ จะต้องใช้ระบบ
ล็อคกุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) โดยทํา Procedure/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงทุก
คนรวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงให้มีความปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.7  ระบบป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ 
NFPA ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/
หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ 
(1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
(2) ระบบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) 
(3) ติดตั้ง Fire Alarm 
(4) ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) การป้องกันอัคคีภัยให้ดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกําหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้น
บริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 
100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.7ระบบป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย (ต่อ) 

5) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้
ปฏิบัติตาม รวมทั้งจัดทําตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ทํางาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อัคคีภัยโดยเฉพาะงานเชื่อม ตัด หรืองานที่ทําให้เกิดประกายไฟ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.8  แผนปฏิบัติการเหตุ
ฉุกเฉิน  

1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่งออกเป็น
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 (รูปที่ 2) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับ
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) พนั กงานทุ กคนจะต้องผ่ านการฝึ กซ้อมดับเพลิ งและฝึ กซ้อมหนี ไฟ  
โดยโครงการจะจั ดให้ มีแผนการฝึ กซ้อมดับเพลิ งและฝึ กซ้อมหนี ไฟ  
ปีละ 1 ครั้ง สําหรับเนื้อหาของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ทําการฝึกอบรม 
ได้แก่ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการ
อพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนเนื้อหาของวิชาภาคปฏิบัติที่ทําการฝึกอบรมเป็น
อย่างน้อย ได้แก่ การดับเพลิงด้วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง 
การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ การ
อพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมเหตุ
ฉุกเฉินประจําปี ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการหรือกําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่
ใกล้เคียง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-179- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.8  แผนปฏิบัติการเหตุ
ฉุกเฉิน (ต่อ) 

5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ในการให้
ข้อมูลแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล้เคียง และ
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.9 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า 1) กําหนดให้การทํางานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบั ติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) มีแผนผังวงจรไฟ ฟ้าที่ ติด ตั้ งภายในสถานประกอบกิจการทั้ งหมด 
ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) มีแสงสว่างในบริเวณที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัด ให้ มี ข้อบั งคับ /คู่ มื อ เกี่ ยวกับ วิ ธีป ฏิบั ติ งาน ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยสอดคล้อง
กับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 
2554 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้โดยเปิดเผยใน
บริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) การปฏิบัติงานโดยใช้อุปกรณ์ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า กําหนดให้มีอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวน ไฟฟ้า
ที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสําหรับการปฏิบัติงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานอื่นเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.9 อุบัติเหตุจากไฟฟ้า 
(ต่อ) 

9) กําหนดและดูแลมิให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้า
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 50 โวลต์ 
โดยไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เว้นแต่กําหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดัน 
ไฟฟ้าและใช้เครื่องมือที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคําบรรยายติดไว้ในบริเวณที่ทํางานที่พนักงาน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้า
พื้นยางหุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบั ติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) จัดให้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช้งาน รวมทั้งต้อง
ตรวจสอบ บํารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.10 อันตรายร้ายแรง 1) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสําหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบความ
ผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจํา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ (โดยเฉพาะอุปกรณ์
ความปลอดภัย)ในเชิงป้องกัน (Prevention Maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์
ข้างต้นทํางานได้อย่างปกติและต่อเนื่อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดทําคู่มือการปฏิบัติของพนักงาน (Work instruction) ในแต่ละกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.11 การตรวจสุขภาพ 
     ของพนักงาน 

1) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการประสานงานและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดยกําหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ที่โครงการใช้บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจํา โดยต้องมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาลหรือที่ตั้งต้อง
ตรงกับใบอนุญาต พร้อมทั้งให้คําแนะนําหรือรายละเอียดขั้นตอนการเตรียม
ตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพให้พนักงานทราบทุกครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี
ตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเข้าตรวจค้น
สารเสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฎหมายที่กําหนด 
ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือ
ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้การดําเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไป
ตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล  
ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ทําการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี  โดยดําเนินการตาม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 

    



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.11 การตรวจสุขภาพ 
     ของพนักงาน (ต่อ) 

5) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีมีความผิดปกติจะต้อง 
มีขั้นตอนของการดําเนินการดังนี ้

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์ 
อาชีวเวชศาสตร์ถึงความจําเป็นในการตรวจซ้ํา ถ้าแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ลงความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ําและแนะนําการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้า
ระวังดูผลการตรวจซ้ําในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลง
ความเห็นต้องตรวจซ้ํา ให้ทางโครงการนําเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพ
ซ้ํายังสถานบริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้อยู่ในการดูแลของทางโครงการ 

   

 (2) เมื่อได้ รับผลการตรวจสุขภาพซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2)  
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพ
ครั้งที่ 2) ยังมีความผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้อง
กับการทํางาน และส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งให้ทํา
การโอนย้ายการทํางานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการสัมผัส
ปัจจัยเสี่ยงลดลง และกรณีที่เข้าข่ายต้องได้รับค่าทดแทนตามกฎหมาย
กําหนด 

   

 6) โครงการต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด แต่หากพบว่า 
ผลการตรวจซ้ําไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จําเป็น 
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ทําการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพนักงาน 
เป็นประจําทุกปี โดยต้องรายงานผลการตรวจทั้งความถี่ที่ตรวจพบ 
ความผิดปกติ (เฮิรตซ์) และระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ทั้งหูซ้ายและหูขวา  
โดยดําเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้
ยินและแปลผลของสํานักงาน โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมโรค และตามที่กฎหมายกําหนด   

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.11 การตรวจสุขภาพ 
     ของพนักงาน (ต่อ) 

7) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพ แวดล้อม 
ในสถานที ่ทํางานก ับผลการตรวจส ุขภาพประจําป ีเพื ่อด ูสภาพการ
เปลี่ยนแปลงประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่า
เกิดจากการทํางานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทํางานต้อง
ทําการโอนย้ายการทํางานไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัย
เสี่ยงลดลง และให้รวมถึงทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการทํางานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี 
เพื ่อพิจารณาแนวโน้มของภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการ
จัดการและทําการแก้ไขปัญหา เพื ่อลดผลกระทบที่เป็นปัจจัยในการชี้
นําไปสู่ปัญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงานเนื่องจากการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดให้ มีการหมุนเวียนหรือเปลี่ ยนหน้ า ที่ของพนักงานในกรณี 
ที่ตรวจพบหรือเกิดความผิดปกติต่อสุขภาพของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.12 อันตรายเนื่องจาก
หม้อไอน้ํา 

1) จัดให้ มีลิ้นนิ รภัย  (Safety Valve) และการติด ตั้งที่ มีคุณสมบั ติ  ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัด ให้ มีมาตรวัดความดันไอน้ํ า  (Pressure Indicator หรือ  Pressure 
Gauge) และการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีฉนวนที่เหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อไอน้ําและท่อที่ร้อนทั้งหมด - หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีมาตรวัดระดับน้ําและการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ําต่ํากว่า
ขีดอันตราย 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนเพื่อชี้บ่งอันตรายหรือค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนเริ่มดําเนินการ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกัน 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.12 อันตรายเนื่องจาก
หม้อไอน้ํา (ต่อ) 

6) ตรวจ และทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ - หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการควบคุมของวิศวกรที่
ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ควบคุมการทํางานของหม้อไอน้ําด้วยระบบ DCS ในกรณีที่ระบบควบคุมการ
ทํางานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ําในหม้อไอน้ําสูงหรือต่ํากว่า
เกณฑ์กําหนดหรือแรงดันไอน้ําสูงหรือต่ํากว่าเกณฑ์กําหนดจะตัดระบบ
เชื้อเพลิงและหยุดการทํางานของหม้อไอน้ําทันที 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) ตรวจสอบลั กษณ ะสมบั ติ ของน้ํ าก่ อนป้ อน เข้ าสู่ ห ม้ อ ไอน้ํ าและ 
ในระบบหม้อไอน้ําตามความถี่ที่ผู้ออกแบบกําหนดเพื่อควบคุมคุณภาพให้
เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการกัดกร่อนหรือตะกรันของ
หม้อไอน้ํา 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดทําระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการ
ใช้หม้อไอน้ํา การตรวจอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไข
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ติดไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมเห็นได้ชัดเจนพร้อม
ทั้งชี้แจงให้เข้าใจและถือปฏิบัติ 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ําประจําปีและหลังจากมีการซ่อมบํารุง
หม้อไอน้ําทุกครั้งโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) จั ด ให้ มี แผนการบํ า รุ ง รักษ าเชิ งป้ องกั น  (Preventive Maintenance 
Program) หม้อไอน้ําและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

- หม้อไอน้ํา - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม
ของลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการ
ต้องทําหนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ และติด
ประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) แนะแนวทางการศึกษาในสายวิชาชีพ/ตําแหน่งสายงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมของโครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องใน
ระยะประชิด (0-1 กิโลเมตร) ระยะ 0-3 กิโลเมตรและระยะ 3-5 กิโลเมตร 
โดยเน้นกิจกรรมในการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุก
แผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของโครงการและชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) เข้าพบผู้นําชุมชน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น ประชาชน สถานบันการศึกษา
และศาสนา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของโครงการ ชี้แจงข้อสงสัยและข้อวิตก
กังวลต่างๆ และนําข้อมูลที่ได้มากําหนดแผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดทําแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจําปี  (Communnity Relation 
Yearly Plan) โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจากการทํา
แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์ เป็นประจําทุกปี เพื่อทําการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น โดยมีคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้า
พบปะชุมชนเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ภายใน 180 วัน หลังจากรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

7) วัตถุประสงค์การจัด ตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กําหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
กํากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขใน
กรณีที่มีข้อร้องเรียนต่อการดําเนินโครงการและมีส่วนร่วมการพิจารณา
กองทุนพัฒนาชุมชนและการชดเชยเยียวยา 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย
ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกําหนด
สัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด โดยรวม 30 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (1)  ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 21 คน 
กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการสรรหาของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   

 (1.1) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ จํานวน 9 คน จากหมู่
ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง หมู่
ที่ 7 บ้านทดน้อย หมู่ที่ 10 บ้านกุดกล้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย หมู่
ที่ 5 บ้านโป่งคอม หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง และหมู่ที่ 12 บ้านหนอง
สลักได 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

(1.2) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร จํานวน 4 คน 
จากหมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ หมู่ที่ 13 บ้านเนิน
ผาสุก และหมู่ที่ 14  บ้านวังเสียว 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (1.3) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง จํานวน 1 คน 
จากหมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู 

   

 (1.4) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลบ้านด่าน จํานวน 2 คน จากหมู่ที่ 2 
บ้านหนองขาม และหมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง 

   

 (1.5) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ จํานวน 1 
คน จากของหมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย 

   

 (1.6) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย จํานวน 4 คน จาก
หม ู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนสะอาด และหมู่ที 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 

   

 (2) กรรมการผู้แทนภาคราชการให้มาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของโครงการ จํานวน 7 คนประกอบด้วย 
(2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน จํานวน 1 คน  
(2.2) นายอําเภอวัฒนานครหรือผู้แทน จํานวน 1 คน  
(2.3) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สระแก้วหรือผู้แทน จํานวน  1 คน 
(2.4) อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน จํานวน 1 คน 
(2.5) สํานักงานพลังงานจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน จํานวน 1 คน 
(2.6) สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน จํานวน 1 คน 
(2.7) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด

สระแก้วหรือผู้แทน จํานวน 1 คน 

   

 (3) ผู้แทนโครงการ จํานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการ
ส่วนงานสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการแผนกงานธุรการ/งานบุคคล 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

9) คุณสมบั ติของบุคคลที่ จะได้ รับการคัดเลือกให้ เป็นคณะกรรมการฯ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
เงื่อนไขเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ในระหว่างการก่อสร้างและดําเนินการ รวมถึงปัญหาข้อ
ร้องเรียนจากชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ 

- พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจเชิญบุคลากร องค์กรและ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  ตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
ก่อน/เปิดเผยข้อมูลก่อสร้าง 

 ตรวจสอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- พิจารณาและวินิจฉัยคําร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ รวมทั้งสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชุมชนกับโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติ กรณีมีข้อพิพาทด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเหมาะสม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง  
- ให้กรรมการฯ มีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 

2 วาระ เมื ่อครบกําหนดวาระ หากยังมิได้ม ีการสรรหาหรือแต่งตั ้ง
ก ร ร ม ก า ร ขึ ้น ม า ให ม ่ ใ ห ้ก ร ร ม ก า ร  ซึ ่ง พ ้น จ า ก ตํ า แ ห น ่ง 
ตามวาระนั ้น อ ยู ่ใน ตําแหน ่ง เพื ่อปฏ ิบ ัต ิหน ้า ที ่ต ่อ ไป  จนกว ่าจะ 
มีการสรรหาหรือแต ่งตั ้งใหม ่ แต่ต ้องไม ่เก ิน  90 วันน ับตั ้งแต่ว ัน ที่
กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั ้น ในกรณีที ่กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั ้งกรรมการ
ประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นพ้นจาก
ตํ า แ ห น ่ง  แ ล ะ ให ้ผู ้ไ ด ้ร ับ ก า ร ส ร รห า  ห ร ือ ได ้ร ับ ก า ร แ ต ่ง ตั ้ง 
ให ้ดํ า รง ตํ าแหน ่งแทน  อ ยู ่ใน ตํ าแหน ่ง เท ่าก ับ วาระ ที ่เห ล ือ อ ยู่ 
ของกรรมการที่ตนแทน ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งมีวาระ
เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
แทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้ นอกจากนั้น กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง
นอกเหนือจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ เมื่อตาย ลาออก คณะกรรมการ
มีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อม
เสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

     



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

12) ความถี่ในการประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือนหรือ
ตามความเหมาะสม แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
กําหนดเวลาปกติได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการทั้งหมด ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) ทําการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการในกิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับชุมชนและกําหนดแผนงานในปีถัด ๆ ไปให้มีความเหมาะสม 
และให้มีการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และทําการประเมินผลประจําปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการ
ยอมรับต่อโครงการจากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่นและตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ที่ชุมชนใน
พื้นที่โดยรอบโครงการและชุมชนที่ดําเนินการเก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของชุมชน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด้านการมีส่วน
ร่วมของโครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 14) กรณี ที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
จะต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ร้องเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการ
จะต้องนําเสนอวิธีการแก้ไขและหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนรําคาญ
ตามช่วงเวลาที่ตกลงกันระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียนพร้อมชี้แจงการ
ดําเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับ 
ข้อร้องเรียน (รูปที่ 3) 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

1) ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ 
รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการดําเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อการดําเนินโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 
และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) ผู้นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนที่สนใจ เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้

ได้ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (3) การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ
โครงการ เช่น ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้นําชุมชน
หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/ 
แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจาก 
การดําเนินโครงการ/กําหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะ 
เยี่ยมเยือน ชุมชน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจ
ส่ งผลกระทบหรือทําให้ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟั ง
ข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับ
ชุมชนในการประชุมของหมู่บ้านหรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน
ปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากชุมชน เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้เหมาะสม 

   



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-192- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

(4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและ
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/
ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงาน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (5) ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน  ขั้นตอน 
ผู้ รับผิดชอบ  ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมิน ผล
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมที่ทําต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น 
กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ 
กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษา
แก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา  
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการติดตามผลจากการดําเนินการของ
โครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

   

 4) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และ
กรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทําหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อ สื่อสารรับเรื่อง
ร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อม
ชี้แจงการดําเนินงานให้ชุมชนและผู้ ที่ เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการ
ดําเนินงานรับข้อร้องเรียน  

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) กําหนดให้มีช่องทางการสื ่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook 
Fanpage / กลุ่มไลน์ผู้นําชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือช่องทาง
สืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 

    



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

6) เข้าพบผู้นําชุมชน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น ประชาชนสถาบัน การศึกษาและ
ศาสนาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของโครงการ ชี้แจงข้อสงสัย และข้อวิตก
กังวลต่างๆ ตลอดจนการนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดแผนงานการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของ
โรงงาน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ทําการประเมินผลประจําปีเพื ่อสะท้อนการตอบรับและการยอมรับต่อ
โครงการจากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและ 
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและสภาพการเปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ
โครงการและชุมชนที่ดําเนินการเก็บตัวอย่างดัชนี คุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
เพื ่อวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของชุมชน ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
เนื่องจากการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของ
โครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) กําหนดให้มีโครงการ สื่อสารความเข้าใจหรือจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ต่อชุมชนในรูปแบบกราฟ/ตาราง/แผนภาพ ที่สามารถสื่อสารให้ชุมชน/
ชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 
 

 
 

   



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

10) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื ่อให้ข้อมูลการดําเนินงาน
โครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อการดําเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ชุมชนโดยรอบโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน  
ช่องทางการติดต่อ สื ่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไป
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
ที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการ
ภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับ
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-195- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

14) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากการดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบ
ดําเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว 
ต้องรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากนั้น แจ้งทุกๆ 15 วัน และ
ในกรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดมาจากโครงการต้องชี้แจงให้ผู้
ร้องเรียนรับทราบภายใน 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
(รูปที่ 3) 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 15) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการดําเนินการ
ของโครงการเป็นประจําทุก 6 เดือน 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 16) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของ
โรงงาน 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 17) กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณตามข้อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง 
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ  

1) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ของโครงการ 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของ
โครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 

 
 

   



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ (ต่อ) 

3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่หรือสนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้า
ระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มี
อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในชุมชนโดยรอบ
โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่
โดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การเฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่อง
อันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ให้แก่ โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความชํานาญ โดยการอบรมป้องกัน
การส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรค
ผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ให้กับชุมชน ทั้งนี้ ให้บันทึก
หลักสูตรและจํานวนครั้งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุน
การฝึกอบรม อสม. ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การสนับสนุนงบประมาน
การศึกษาวิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบทาง ด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขให้มีความรู้ด้านเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มากขึ้น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
องค์ประกอบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ (ต่อ) 

7) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
เช่น การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายให้แก่พนักงานก่อน-หลังทํางาน 
รณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน 
และรณรงค์การงดสูบหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรค
ลดพุงรอบโรงงาน กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ 
เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

13. ด้านพื้นที่สีเขียว 
     และสุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ ขนาด 6.12 ไร่ (ร้อยละ 16 ของพื้นที่
โครงการ) (รูปที่ 1) ซึ่งจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ 
ไม้ยืนต้นที่นํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือที่ระดับ
ความสูงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ อโศกอินเดีย 
และแก้ว โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา 

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพื้นที่สี เขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณใน
การซ่อมบํารุงปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

- พื้นที่สีเขียว - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จาํกัด 

 3) กรณีต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวตาย กําหนดให้มีการปลูกทดแทนในกรณีต้นไม้ตาย
หรือไม่เจริญเติบโตภายใน 15 วัน และมีการบํารุงรักษาให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันลมและลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง กรณีที่พันธุ์ไม้ที่เลือกมาปลูกไม่เจริญเติบโต
อาจปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ไม้ประเภทอื่นทดแทน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

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

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

(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) 
3) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) 
4) ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A4) 

- ต รวจ วั ด ทุ ก  6 เดื อ น  โด ยต รวจ วั ด
ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 
ดังนี้ 
1)  ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2. ระดับเสียง    
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชม.) 

 
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

จํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ  
จํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน คลอบคลุมกิจกรรมที่
เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มระหว่าง
การก่อสร้าง และการก่อสร้างโครงสร้าง
อาคาร เป็นต้น โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน    
(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
(2) ความขุ่น (Turbidity)  
(3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
(4) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)  
(5) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  
(6) บีโอดี (BOD)  
(7) ความกระด้าง (Total Hardness) 
(8) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10) ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(12) ตะกั่ว (Pb) 
(13) แคดเมียม (Cd) 
(14) นิคเกิล (Ni) 
(15) สารหนู (As) 
(16) ทองแดง (Cu) 
(17) แมงกานีส (Mn) 
(18) สงักะสี (Zn) 
(19) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
(20) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

-  ตรวจวัดจํานวน 4 จุด ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณ 

จุดผันน้าํของโครงการ 1,000 เมตร (SW1) 
2) ห้วยพะใย บริเวณจุดผนัน้ําของโครงการ (SW2) 
3) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้าํ 

บ้านหนองบัวเหนอื) ด้านท้ายน้ําห่างจาก
บริเวณจดุผันน้าํของโครงการ 700 เมตร (SW3) 

4) ห้วยพรมโหด ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณ 
จุดผันน้าํของโครงการ 1,300 เมตร (SW4) 

  

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1 ) ค รั้ง ที่  1 ช่ วงเดือนพฤศจิกายน  - 

เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

(ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณภาพดิน    
(1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได้ (Ni) 
(12) ตะกั่ว (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  

-  บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด 
ได้แก่ (รูปที่ 7) 
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองเถ้า 

(S1) 
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างหอหล่อเย็น 

(S2) 
 

- ตรวจวัด 1 ครั้ง/ปี ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ 
1)  ที่ระดับดินตื้น ความลึก ไม่เกิน 0.3 

เมตร  
2)  ที่ระดับดินปานกลาง ความลกึ  

0.3-2.0 เมตร 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. การคมนาคม    
(1) ปริมาณจราจรที่เข้า-ออก พื้น ที่โครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและเส้นทาง

ขนส่ง 
- ทุก วันตลอดระยะก่อส ร้าง สรุปและ

รายงานผลทุก 1 เดือน 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างของโครงการ พร้อมบันทึก สาเหตุ ความ
เสียหาย/ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สถานที่และช่วง 
เวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และเส้นทาง
ขนส่ง 

- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล
ทุก 1 เดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. การจัดการกากของเสีย 
(1) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ

กากของเสียที่เกิดจากการดําเนินโครงการเป็นราย
เดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
- โรงจัดเก็บกากของเสีย 

 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1 การบันทึกอุบัติเหตุ 

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

ไม่หยุดงาน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย 

(7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัทรับเหมา 

 
- พื้นที่เขตก่อสร้าง 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

และจัดทํารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด     เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-202- 

ตารางที่ 6.2-4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. เศรษฐกิจ-สังคม 
(1) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการรวมถึง
สํารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งเสนอแผนที่
กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

 
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 8) ผู้นําชุมชน 

ผู้นําท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 
5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้ง
สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 8) ผู้นําชุมชน 
ผู้นําท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 
5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้ง
สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

- สรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 
6 เดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนใน

พื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   

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

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

(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) 
3) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) 
4) ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A4) 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจวัด  
ครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด ดังนี้  
(1) ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย  

(ธันวาคม – มีนาคม) 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงละลายน้ําเชื่อมซูโครสหรือ

ปิดหีบ (พฤษภาคม – กันยายน) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด 
(1)  กรณีเดินระบบปกติ 

 1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
 2)  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 3)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

  (2) กรณีพ่นเขม่า 
1)  ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

- ตรวจวัดจํานวน 5 ปล่อง ดังนี้ (รูปที่ 9) 
1) หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง (ชุดที่ 1) 
2) หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง (ชุดที่ 2) 
3) หม้อไอน้ํา ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง (ชุดที่ 3) 
4) หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง (ชุดที่ 4) 
5) หม้อไอน้ํา ขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง (ชุดที่ 5) 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ดังนี้  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย  

(ธันวาคม – มีนาคม) 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงละลายน้ําเชื่อมซูโครสหรือ

ปิดหีบ (พฤษภาคม – กันยายน) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
2. ระดับเสียง 

(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชม.) 
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 ชม.) 
(3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
(4) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) 
(5) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
(6) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N2)) 

 
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  

จํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 4) 
1) ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ  
จํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) 
 ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

 
- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี โดยตรวจวัด ครั้งละ 7 วัน

ต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด ดังนี้  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย  

(ธันวาคม – มีนาคม) 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงละลายน้ําเชื่อมซูโครส 

หรือปิดหีบ (พฤษภาคม – กันยายน) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3. คุณภาพน้ําใช้    
รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําใช้ในกระบวนการผลิต และ
จัดทํารายงานสรุปปริมาณการใช้น้ํารายเดือน 

- พื้นที่โครงการ - บันทึกทุกวันและจัดทํารายงานทุกเดือน - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4. คุณภาพน้ํา    
4.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ําระบายทิ้งจากบ่อตรวจสอบ

คุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection pit) 
(1)  ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง (Inspection Pit) 
(รูปที่ 10) 

- สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 

(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ซีโอดี (COD) 
(6) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(8) อัลคาลินิตี้ (Alkalinity)  
(9) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)  
(10) ทองแดง (Copper) 
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลน้ท์ (Cr6+)  
(16) ตะกั่ว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As) 

- บ่อพักน้ําทิ้ง (Holding pond) (รูปที่ 10) 
 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

2-) 
3) ไนเตรท (NO-

3) 
 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 11) 
1) ชุมชนบ้านโป่งคอม (R1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (R2) 
3) ชุมชนบ้านทางหลวง (R3) 
4) ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (R4) 

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

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท น้ําตาลบ้านโป่ง จํากัด   

 
 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน    

(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
(2) ความขุ่น (Turbidity)  
(3) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
(4) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)  
(5) ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)  
(6) บีโอดี (BOD)  
(7) ความกระด้าง (Total Hardness) 
(8) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10) ฟอสเฟตทั้งหมด (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) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

-  ตรวจวัดจํานวน 4 จุด ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณ 

จุดผันน้าํของโครงการ 1,000 เมตร (SW1) 
2) ห้วยพะใย บริเวณจุดผนัน้ําของโครงการ (SW2) 
3) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้าํ 

บ้านหนองบัวเหนอื) ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุด
ผันน้ําของโครงการ 700 เมตร (SW3) 

4) ห้วยพรมโหด ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณ 
จุดผันน้าํของโครงการ 1,300 เมตร (SW4) 

  

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - 

เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
2) ครั้งที่ 2 ชว่งเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม (ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

4.5 ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ    
- ปริมาณ ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

-  ตรวจวัดจํานวน 4 จุด ดังนี้ (รูปที่ 12) 
1) ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณ 

จุดผันน้าํของโครงการ 1,000 เมตร (Bio 1) 
2) ห้วยพะใย บริเวณจุดผนัน้ําของโครงการ (Bio 2) 
3) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้าํ 

บ้านหนองบัวเหนอื) ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุด
ผันน้ําของโครงการ 700 เมตร (Bio 3) 

4) ห้วยพรมโหด ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณ 
จุดผันน้าํของโครงการ 1,300 เมตร (Bio 4) 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - 

เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม (ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. คุณภาพดินและน้ําใต้ดิน    
5.1 คุณภาพดิน 

(1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได้ (Ni) 
(12) ตะกั่ว (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg) 

 
-  บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด  

ได้แก่ (รูปที่ 7) 
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า (S1) 
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น (S2) 

 

 
- ตรวจวัด 1 ครั้ง/ปี  ที่ ระดับดิน ตื้น 

ความลึก ไม่เกิน 0.3 เมตร  

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
5.2 คุณภาพน้ําใต้ดิน 

(1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS)  
(3) คลอไรด์ (Cl-)  
(4) ฟลูออไรด์ (Fluoride)  
(5) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)  
(6) ไนเตรท (NO-

3) 
(7) ซัลเฟต (SO4

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

-  ตรวจวัดน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 2 สถานี 
ดังนี้ (รูปที่ 13) 
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานกองเถ้า (UW1) 
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณหอหล่อเย็น (UW2) 

 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - 

เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

(ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6. การคมนาคมขนส่ง 
(1) จดบันทึกจํานวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจําทุกวัน

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านการจราจรของ
โครงการ 

 
- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

 
- ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ําต่อไป 

- พื้นที่โครงการ - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล
ทุก 6 เดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดการของเสีย    
7.1 รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่เกิดจากการ

ดําเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของเสียที่นําไป 
recycle หรือส่งไปกําจัด เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การ
ขนส่ง และการจัดการกากของเสียที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการเป็นรายเดือน อย่างต่อเนื่อง และแจ้งผลการ
จัดส่งกากองเสียอันตรายไปกําจัดยังหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พื้นที่โครงการ - รวบรวมปริมาณที่เกิดขึ้น บันทึกและจัดทํา
รายงานทุกเดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโครงการ 
 

- ทุก 6 เดือน - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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8. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
8.1คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

(Working Area) 
(1)  ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 

- ตรวจวัดจํานวน 1 จุด (รูปที่ 14) 
(1) บริเวณระบบสายพานลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ 

หม้อไอน้ํา (TD1) 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปีช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส

นอกฤดู (พ.ค.-ส.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ  
 (Respirable Dust) 

 

- ตรวจวัดจํานวน 1 จุด (รูปที่ 14) 
1) บริเวณระบบสายพานลําเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่ 

หม้อไอน้ํา (RD1) 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปีช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส

นอกฤดู (พ.ค.-ส.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.2 ระดับเสียง 
1) ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการทํางาน ( Equivalent 

Continuous Sound Pressure Level : Leq 12 
ชั่วโมง) ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

2) ต ร ว จ วั ด ร ะ ดั บ เสี ย งสู ง สุ ด  (Peak Sound 
Pressure Level) ของเสี ยงกระทบหรือเสี ยง
กระแทกหรือได้รับสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ 

3) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  (Lmax) 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง จํานวน 

3 จุด ดังนี้ (รูปที่ 14) 
1) บริเวณหม้อไอน้ํา (N1)  
2) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (N2) 
3) บริเวณหอหล่อเย็น (N3) 

 
-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปีช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส

นอกฤดู (พ.ค.-ส.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) ตรวจวัดค่ าระดับ เสี ยงที่ ลู กจ้ างได้ รับ เฉลี่ ย
ตลอด เวลาการทํ างาน ในแ ต่ ละ วัน  (Time 
Weighted Average-TWA) และระดับเสียงสะสม
ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดยการเก็บตัวอย่างที่ตัว
บุคคล (Personal Sampling) ตามปัจจัยเสี่ ยง 
ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังจาก
พนักงานที่ทํางานบริเวณพื้นที่ 3 จุด ดังนี้  
1) พนักงานที่ทํางานบริเวณหม้อไอน้ํา (N1) 
2) พนักงานที่ทํางานบริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (N2) 
3) พนักงานที่ทํางานบริเวณหอหล่อเย็น (N3) 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปีช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส

นอกฤดู (พ.ค.-ส.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

 (3)  จัดทํา Noise Contour Map -  พื้นที่โครงการ - ตรวจวัด 1 ครั้ง/ปี หลังจากโครงการเปิด
ดําเนินการ และทบทวนแนวเส้นเสียงจาก 
Noise Contour ทุกๆ 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.3 ความร้อน 
ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน  
(Heat stress index ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัด จํานวน 4 จุด (รูปที่ 14) 

(1) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ํา  
ขนาด 25 เมกะวัตต์ (W1) 

(2) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ํา 
ขนาด 20 เมกะวัตต์ (W2) 

(3) บริเวณหม้อไอน้ําขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง (W3) 
(4) บริเวณหม้อไอน้ําขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง (W4) 

 
-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

1)  ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งที่ 2 ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู 

(พ.ค.-ส.ค.) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟ้าและการทํางาน 

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

คือ ไม่หยุดงาน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงาน
เกิน 3 วัน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

 
 

- ภายในโครงการ 

 
 

- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
และจัดทํารายงานสรุปผล 
ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย    
(1) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมาย

กําหนด 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ  
ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- 1 ครั้ง/ปี และจัดทํารายงานสรุปผล
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.7 การตรวจสุขภาพพนักงาน    
(1) ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอ็กซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 

ตรวจไขมันและน้ําตาลในเลือด ตรวจการทํางานของ
ตับ ตรวจการทํางานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด 
และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน - พนักงานใหม่ก่อนเข้าทํางาน และ
พนักงานประจาํ 1 ครั้ง/ป ี

 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) จัดทํารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผล
การตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลและ
แพทย์ที่ทําการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ 

-  พื้นที่โครงการ -  1 ครั้ง/ปี - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.8 การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง    
(1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการทํางานของปอด 
(2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน 
(3) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการตาม
ดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- พนักงานส่วนผลิต / ตามความเสี่ยง - 1 ครั้ง/ปี
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(4) กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ทํา
การตรวจซ้ําโดยละเอียด พร้อมทั้งหาสาเหตุหาก
พบว่ามีความผิดปกติ 

-  พนักงานที่ตรวจพบอาการผิดปกติ -  เมื่อตรวจพบอาการผิดปกติ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8.9 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจ
สุขภาพของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทุก 1 ปี 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9. สังคม-เศรษฐกิจ    
9.1 สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของ

ครัวเรือน  ประชาชน  ผู้นํ าชุมชน/ผู้นํ าท้องถิ่น  ตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่
โครงการ พื้นที่อ่อนไหว เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เป็นต้น และจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งสํารวจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและครัวเรือนประชาชนพร้อมทั้งสํารวจ
ดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction 
Index) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
สถิติ และแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่าง
ดัชนีทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั้งสํารวจ
ความคิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 8) 

- จัดทํารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง 
ในช่วงหีบอ้อย (ธ.ค-มี.ค.) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.2 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตามและ
มาตรการป้องกันการเกิดซ้ําจากภายในโครงการและชุมชน
ภายนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการและชุมชนรอบโครงการ ชุมชน
ในพื้นที่ทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ผู้นําชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
(รูปที่ 8) 

- ทุก 6 เดือน - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหล ี
จํากัด 

10. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 

โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร  

(รูปที่ 8) 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

11. สาธารณสุขและสุขภาพ    
รวบรวมข้อมูลสถิติภาวะการเจ็บป่ วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์ 
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเป็นประจํา
ทุกปี 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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รูปที่ 1 รูปแบบและแนวการปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ 
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ผู้เห็นเหตุการณ์ หัวหน้ากะ/หัวหน้าแผนก 
ผู้สั่งการในที่เกิดเหตุ  

(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน) 
ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉิน  

(ผู้จัดการฝ่ายผลิต) 
ทีมอพยพ  

(หัวหน้าแผนกการตลาด) 
ผู้ประสานงานหน่วยงานภายนอก/ทีมประชาสัมพันธ์ภาวะฉุกเฉิน 

(ผู้จัดการฝ่ายสํานักงาน) 
       

รูปที่ 2 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ  

ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ         
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณ์ผิดปกติ 
หรือภาวะฉุกเฉิน 

ยกเลิกสญัญาณเตอืนภัย 

เข้าสู่ปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคุมสถานะการเดินเครื่อง        
ให้เป็นปกติ 

แจ้งพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ประกาศแจ้งสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินให้พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทราบทราบ 

แจ้งพนักงานหลังจากสถานการณ ์
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

     1. แจ้งทีมบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 
     2. กดสัญญาณเตือนภัย 1 ครั้ง  
        (กรณเีหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน) 

ไม่ใช่ 

ใช่

ประสานร้องขอความช่วยเหลือจาก 
โรงงานในเครือที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

 ควบคุมสถานการณ์ 

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกู้ภัย 
เพื่อค้นหาผู้สูญหาย (ถ้ามี) 

ฟื้นฟูและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดตั้งทีมสอบสวนเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมได ้

แจ้งให้ผู้อพยพรอที่จุดรวมพลจนกว่า 
จะได้รับการยืนยันจากผู้อํานวยการ 
ภาวะฉุกเฉินว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ 
ภาวะปกติแล้วให้ไปรอที่จุดรวมพล 

แจ้งผู้อพยพรอฟังประกาศ และให้การ
สนับสนุนหากมีการร้องขอตามความจําเป็น 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานภายนอก 

ไม่ใช่ (ยอดไมค่รบ) 
ใช่ (ยอดครบ) 

บันทึกสาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแกไ้ข 

เพื่อไม่ให้เกิดซ้ํา 

รายงานผลให ้
ผู้อํานวยการภาวะฉุกเฉนิทราบ 

ควบคุมสถานการณ์ควบคุมได ้

ปรับปรุง/แก้ไข 

เข้าสู่ปฏิบัตติามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคุมไม่ได้ 

1. แจ้งทีมบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 
2. กดสัญญาณเตือนภัย 2 ครั้ง (เมื่อเข้าสู่

ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2) 
3. ควบคมุสั่งการระงบัเหตุ/ประเมิน

สถานการณ์แล้วรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเป็นระยะ 

เข้าสู่ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 3

ควบคุมไม่ได้ 

สอบสวน/วเิคราะห์สาเหต ุ

จัดทํารายงานชี้แจงความเสียหาย 

ผอ.ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 
(นายกอบต.ผักขะ) 

ผู้ว่าราชการจังหวดัสระแก้ว 
โทร  037-425125 

ควบคุมสถานการณ์ 

สามารถควบคุมได ้

 การอพยพเรียบร้อยหรือไม่

สถานีตํารวจ 

1. สถานีตํารวจภูธรวัฒนานคร โทร. 0-3726-1507-8 
2. สถานีตํารวจภูธรอรัญประเทศ โทร. 0-3723-1203 
3. ตํารวจภูธรเมืองสระแก้ว         โทร. 0-3724-2544 

สถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร 0-3726-1772 
2. โรงพยาบาลอรัญประเทศ    โทร. 0-3723-3033 
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร. 0-3724-3018 

 หน่วยงานดับเพลิง 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ โทร. 0-3724-7660  
 2. องค์การบริหารส่วนตําบล

วัฒนานคร 
โทร. 0-3726-1513 

 3. เทศบาลตําบลบ้านด่าน โทร. 0-3743-3053

แจ้งรายชื่อผู้อพยพทั้งหมด 
ให้ทีมสนับสนุนทราบ 

ผู้นําทางทําการอพยพพนักงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่จุดรวมพล 

พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อ 

1. ฝ่ายบุคคลประกาศเตรียมความพร้อม 

2. กดสัญญาณเตือนยาว 3 ครั้ง (เมื่อเข้า
สู่ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 3) 

3. จัดตั้งกองบญัชาการภาวะฉุกเฉิน 

 

แจ้งเหตุไปยังห้องควบคุมหรือ 
กดสัญญาณเตือนภัย ระบุประเภท 

ของเหตุการณ์ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์ผิดปกติหรือ
ภาวะฉุกเฉินนั้นหากทําได้ ถ้าไม่สามารถ

ดําเนินการได้ให้ปิดกั้นพื้นที่และ 
แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง 

พบเหตุการณ์ผิดปกติ   
หรือภาวะฉุกเฉิน 

หน่วยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อําเภอ  
และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง 

เช่น อําเภอใกล้เคียง เป็นต้น 
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รูปที่ 3 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วดําเนินการตาม
กรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เก่ียวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 
ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปชี้แจงการดําเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งกลับ 
ผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานักงาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/ส่ิงแวดล้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 038-472674 
- จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์  (E-mail) : 

chokchai@kslgroup.com, 
kanchai@kslgroup.com, 
thanang@kslgroup.com 

-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพ่ือดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลดําเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหากําหนดมาตรการเร่งด่วน
ภายใน 1-2 วันทําการ 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้
ในระยะส้ัน ให้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

แจ้งผล/นําเสนอการแก้ไข 

ปัญหาในการประชุม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 
แก้ไขเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา  
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รูปที่ 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในชุมชน 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปที่ 6 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 
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รูปที่ 8 แผนทีส่ํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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รูปที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง 
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รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าฝน 
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รูปที่ 12 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
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รูปที่ 13 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน (Monitoring Well) 
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รูปที่ 14 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมลล์ 

เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
1. คุณโชคชัย  ชะอุ่ม 

(ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
2. คุณขรรค์ชัย  สมใจเพ็ง 

(เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์) 
3. นายธนัง  ไชยวงษ์ 

(เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์) 

503 อาคาร เค เอส แอล  
ทาวเวอร์ ชั้น 21 
ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ : 038-472674 
 
 
โทรศัพท์ : 038-472674 
 
โทรศัพท์ : 038-472674 
 

1. chokchai@kslgroup.com 
 
2. kanchai@kslgroup.com 
 
3. thanang@kslgroup.com 

ท่ีปรึกษา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
1.  คุณกนกวรรณ  อัครผล 

 (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
2.  คุณสายธารทิพย์ โสภา 

 (ด้านการมีส่วนร่วม) 
 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

โทรศัพท์ : 0-2373-7799 
โทรสาร : 0-2373-7979 
 

1. kanokwan.a@tet1995.com 
 
2. saytanthip.s@tet1995.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


