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คําช้ีแจง 

 เอกสารการประกอบการประชุมรับฟAงความคิดเห็น เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (ครั้งท่ี 3) โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร 
จํากัด จัดทําข้ึนเพ่ือให&ผู&ท่ีเก่ียวข&องได&ศึกษารายละเอียดข&อมูลโครงการ สภาพสิ่งแวดล&อมปAจจุบัน การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล&อม รวมถึงมาตรการฯ ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากในปJ พ.ศ. 2560 บริษัท วิวรรธน�
การเกษตร จํากัด จึงได&มอบหมายให&บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) เปนผู&จัดทํา
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) และเสนอต<อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) อ&างถึงหนังสือบริษัท วิวรรธน�การเกษตร 
จํากัด ท่ี VA OG 003/20 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2563 โดยคณะกรรมการผู&ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าพลังงานความร&อนได&พิจารณารายงานฯ ดังกล<าวในการ
ประชุมครั้งท่ี 18/2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 อ&างถึงหนังสือเลขท่ี ทส.1010.7/5601 ลงวันท่ี 24 
เมษายน 2563 คณะกรรมการผู&ชํานาญการ ฯ มีมติไม<ให&ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) โดยให&แก&ไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น 
หรือหัวข&อท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ กําหนด 

 อย<างไรก็ตาม บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด ไม<ได& 
ขออนุญาตแก&ไข เพ่ิมเติม หรือจัดทํารายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมใหม< ตามแนวทาง 
รายละเอียด ประเด็นหรือหรือหัวข&อท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ กําหนดภายใน 180 วัน นับแต<วันท่ีได&รับ
แจ&งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู&ชํานาญการ โดยให&ถือว<าบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ไม<ประสงค�
จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และให&ถือว<าจบกระบวนการพิจารณารายงานฯ แต<ไม< 
ตัดสิทธิการเสนอรายงานฯ กลับเข&าสู<กระบวนการพิจารณาใหม< ตามความในพระราชบัญญัติส<งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด จึงได&มอบหมายให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัทท่ี
ปรึกษาใหม<) เปนผู&รับผิดชอบในการศึกษาและจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:า
ชีวมวลฉบับใหม< เพ่ือปรับปรุง แก&ไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข&อท่ีคณะกรรมการ
ผู&ชํานาญการฯ กําหนด และเสนอต<อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) 
พิจารณาให&ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามข้ันตอนต<อไป 

 สําหรับโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือทําหน&าท่ีในการ
บริหารจัดการไอน้ําและไฟฟ:าให&กับโรงงานผลิตน้ําตาล เพ่ือให&เพียงพอกับกําลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ําตาล 
20,000 ตันอ&อย/วัน โดยดําเนินการในท่ีดินของโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด  
ซ่ึงนอกจากจะช<วยแบ<งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐแล&ว ยังจะช<วยสร&างความม่ันคงทางสาธารณูปโภคด&าน
ระบบไฟฟ:า อีกท้ังโครงการฯ ใช&ชานอ&อยเปนเชื้อเพลิงหลัก (ซ่ึงเปนผลพลอยได&จากกระบวนการผลิตน้ําตาล) 
เปนเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไอน้ําและไฟฟ:าใช&ในโรงงานผลิตน้ําตาล โดยโครงการฯ มีกําลังการผลิตติดต้ังเท<ากับ  
55 เมกะวัตต� กําลังการผลิตสูงสุดเท<ากับ 46.21 เมกะวัตต� ซ่ึงจะติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ:าแบบกังหันไอน้ํา 
(Steam Turbine Generator ; STGs) แบ<งเปน 2 ชนิด ได&แก< กังหันไอน้ําแบบความดันย&อนกลับ (Back 
Pressure Turbine) ขนาด 10 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และขนาด 20 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และกังหัน 
ไอน้ําแบบควบแน<น (Extraction Condensing turbine) ขนาด 25 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด สําหรับหม&อ 
ไอน้ําท่ีติดต้ัง จํานวน 3 ชุด ได&แก< หม&อไอน้ํา (Boiler) ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 80  
ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ตามลําดับ ท้ังนี้ หากมีไฟฟ:าส<วนเกินจาก
ความต&องการใช&ของโรงงานผลิตน้ําตาล โครงการจะจําหน<ายต<อไป 
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 นอกจากนี้ เนื่องจากดําเนินการด&านการมีส<วนร<วมของประชาชนท่ีผ<านมา (การจัดประชุมรับฟAง 
ความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2) ได&ดําเนินการมาต้ังแต<ปJ พ.ศ. 2561 เปนระยะเวลามากกว<า 2 ปJ ดังนั้น
เพ่ือให&การศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล&องกับสถานการณ�ตามแนวทางการจัดทํารายงานฯ ประเภท
เดียวกันกับโครงการ รวมท้ังเพ่ือให&มาตรการฯ มีความทันสมัยและสอดคล&องกับสภาพแวดล&อมปAจจุบัน
โดยรอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด จึงจัดทําเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&า 
ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล เพ่ือให&หน<วยงาน ชุมชน 
และผู&ท่ีเก่ียวข&องได&ศึกษา และรับทราบรายละเอียดการดําเนินงานท่ีบริษัทฯ ได&ปรับปรุง แก&ไข เพ่ิมเติม  
ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข&อท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ (สผ.) กําหนดดังรายละเอียด 
ท่ีกล<าวข&างต&น โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค�ดังนี้ 

 1)  เพ่ือนําเสนอความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม ผลการศึกษา 
และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 

 2)  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่ีเคยนําเสนอ/ให&ข&อมูลกับชุมชน 

 3)  โครงการมีการปรับเปลี่ยนบริษัทผู&ออกแบบรวมท้ังเทคโนโลยีในการดําเนินการผลิต 

 4)  เพ่ือรวบรวมและสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/หน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง และผู&มีส<วน 
ได&เสียต<อการดําเนินโครงการ 

 5)  การดําเนินการด&านการมีส<วนร<วมของประชาชนท่ีผ<านมา (การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 
และครั้งท่ี 2) ได&ดําเนินการมาต้ังแต<ปJ พ.ศ. 2561 ดังนั้นเพ่ือให&การศึกษามีความเหมาะสม สอดคล&องกับ
สถานการณ�และแนวทางการจัดทํารายงานฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟ:งความคิดเห็น (คร้ังที่ 3) 
เพ่ือประชาสัมพันธ1ความก�าวหน�า 

ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม  
โครงการโรงไฟฟ?าชีวมวล 

บริษัท วิวรรธน1การเกษตร จํากัด 
 

1. บทนํา 

1.1 ความเปEนมาของโครงการ 

 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ต้ังข้ึนในปJ พ.ศ. 2533 เพ่ือประกอบธุรกิจทางการเกษตร โดยในปJ  
พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบายในการส<งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจทางด&านอุตสาหกรรมการเกษตร ได&แก< ข&าวโพด
เลี้ยงสัตว� มันสําปะหลัง และอ&อย ในการขับเคลื่อนสินค&าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทน จากสินค&าเกษตร 
ดังนั้นบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด มีนโยบายในการขยายธุรกิจการผลิตและจําหน<ายน้ําตาลทราย โดย
จัดต้ังใหม<โรงงานน้ําตาลแห<งใหม<ท่ีตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซ่ึงได&รับสิทธิต้ังโรงงาน 
ผลิตน้ําตาล มีกําลังการผลิต 20,000 ตันอ&อยต<อวัน จากคณะกรรมการอ&อยและน้ําตาลทราย (สอน.) และ 
มีแผนการลงทุนก<อสร&างโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวลร<วมด&วย เพ่ือทําหน&าท่ีในการบริหารจัดการไอน้ําและไฟฟ:า
ให&กับโรงงานผลิตน้ําตาล เพ่ือให&เพียงพอกับกําลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ําตาล 20,000 ตันอ&อย/วัน โดย
ดําเนินการในท่ีดินของโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ซ่ึงนอกจากจะช<วยแบ<งเบา
ภาระการลงทุนของภาครัฐแล&ว ยังจะช<วยสร&างความม่ันคงทางสาธารณูปโภคด&านระบบไฟฟ:า อีกท้ังโครงการฯ 
ใช&ชานอ&อยเปนเชื้อเพลิงหลัก (ซ่ึงเปนผลพลอยได&จากกระบวนการผลิตน้ําตาล) โดยมีความเปนมาของโครงการ
ดังนี้ 

1) ปJ พ.ศ. 2561 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ได&มอบหมายให&บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) 
จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) เปนผู&ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:า
ชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) เพ่ือเสนอต<อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
(สผ.) พิจารณาให&ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามข้ันตอน 

2) ปJ พ.ศ. 2563 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท
ท่ีปรึกษาเดิม) ได&เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) 
ฉบับหลัก ให&สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมดําเนินการตามข้ันตอนการพิจารณา
รายงาน อ&างถึงหนังสือ บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ท่ี VA OG 003/20 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2563 

3) ปJ พ.ศ. 2563 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล 
(ขนาด 30 เมกะวัตต�) ฉบับหลัก โดยคณะกรรมการผู&ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมโครงการโรงไฟฟ:าพลังงานความร&อน ในการประชุมครั้งท่ี 18/2563 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 
อ&างถึงหนังสือเลขท่ี ทส.1010.7/5601 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 คณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ มีมติไม<ให&
ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) โดยให&
แก&ไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข&อท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ กําหนด 
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4) ปJ พ.ศ. 2563 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท
ท่ีปรึกษาเดิม) ทบทวนประเด็นการพิจารณารายงานฯ ตามท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ ซ่ึงมีมติไม<ให&
ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมดังกล<าวข&างต&น อย<างไรก็ตาม บริษัท วิวรรธน�การเกษตร 
จํากัด และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด ไม<ได&ขออนุญาตแก&ไข เพ่ิมเติม หรือจัดทํารายงานรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมใหม< ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือหรือหัวข&อท่ีคณะกรรมการ
ผู&ชํานาญการฯ กําหนดภายใน 180 วัน นับแต<วันท่ีได&รับแจ&งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู&ชํานาญการ 
โดยให&ถือว<าบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ไม<ประสงค�จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
และให&ถือว<าจบกระบวนการพิจารณารายงานฯ แต<ไม<ตัดสิทธิการเสนอรายงานฯ กลับเข&าสู<กระบวนการ
พิจารณาใหม< ตามความในพระราชบัญญัติส<งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2561 

5) ปJ พ.ศ. 2564 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ได&มอบหมายให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย 
จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาใหม<) เปนผู&จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล 
ฉบับใหม< เพ่ือให&การศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล&องกับสถานการณ�ตามแนวทางการจัดทํารายงานฯ 
ประเภทเดียวกันกับโครงการ รวมท้ังเพ่ือให&มาตรการฯ มีความทันสมัยและสอดคล&องกับสภาพสิ่งแวดล&อม
ปAจจุบันโดยรอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังเพ่ือปรับปรุง แก&ไข เพ่ิมเติม ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือ
หัวข&อท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ กําหนด และเสนอต<อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม (สผ.) พิจารณาให&ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามข้ันตอนต<อไป 

 จากรายละเอียดดังกล<าวข&างต&นโครงการจะต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ  
ซ่ึงต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล<ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เม่ือวันท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได&กําหนดให&กิจการหรือการดําเนินการโรงไฟฟ:าพลังงานความร&อนทุกประเภทท่ีมี
กําลังผลิตกระแสไฟฟ:าต้ังแต< 10 เมกะวัตต�ข้ึนไป ยกเว&นโรงไฟฟ:าพลังงานความร&อนท่ีใช&ขยะมูลฝอยเปน
เชื้อเพลิง ต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมในข้ันตอนการขออนุญาตก<อสร&างเพ่ือประกอบ
กิจการหรือข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต<อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล&อม (สผ.) เพ่ือให&คณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ พิจารณา ดังนั้นบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด 
จึงมอบหมายให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาใหม<) เปนผู&ศึกษาและจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล เพ่ือนําเสนอต<อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) ต<อไป 
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1.2  วัตถุประสงค1ของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

 1)  เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนขนาดและรายละเอียดต<างๆ 
ของโครงการ เช<น ระบบการจัดการสิ่งแวดล&อมระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการเปรียบเทียบ
ปAจจุบันและภายหลังเปnดดําเนินการโครงการ  

 2) ศึกษาข&อมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดล&อมปAจจุบันในพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบด&วยด&านทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค<าการใช&ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค<าคุณภาพชีวิต เพ่ือบ<งชี้ประเด็นปAญหาด&าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&อง 

 3)  เพ่ือนําข&อคิดเห็น/ข&อเสนอแนะต<อโครงการจากการจัดกระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชนและผู&
มีส<วนได&ส<วนเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมให&มีความครบถ&วนและรอบด&านมากท่ีสุด 

 4) เพ่ือวิเคราะห�และประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การประเมินผลกระทบด&านสิ่งแวดล&อม 
เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพท่ีคาดว<าอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของ
โครงการ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางอ&อมต<อทรัพยากร
สิ่งแวดล&อม คุณค<าการใช&ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค<าคุณภาพชีวิต 

 5)  เพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการด&านสิ่งแวดล&อม มาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมท้ังใน
ระยะก<อสร&างและดําเนินการ ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อมให&สอดคล&องกับ
รายละเอียดโครงการและสภาพพ้ืนท่ีในปAจจุบัน และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมของ
โครงการต<อหน<วยงานอนุญาต เพ่ือเปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต<อหน<วยงานอนุญาต
ต<อไป 

1.3 แนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซ่ึงต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (ประกาศ ณ วันท่ี 4 มกราคม 2562) 

 2) แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมสําหรับโครงการโรงไฟฟ:าพลังงาน
ความร&อน กลุ<มงานพลังงาน กองวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล&อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อม (สผ.) (ตุลาคม 2561)  

 3) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เรื่อง แนวทางการมี 
ส<วนร<วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (ประกาศ ณ วันท่ี 8 
มกราคม พ.ศ. 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม พ.ศ. 2556 

 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม ด&านคุณภาพอากาศ สําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปnโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล&อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สิงหาคม 2561) 
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 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม ด&านคุณภาพเสียง สําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปnโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล&อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สิงหาคม 2561) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม ด&านการจัดการน้ําเสียสําหรับ
คณะกรรมการผู&ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล&อม ของกองวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สิงหาคม 2562) 

 8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม ด&านผลกระทบต<อสุขภาพ สําหรับ
คณะกรรมการผู&ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล&อม โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล ของ บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ต้ังอยู<ท่ีจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย มีพ้ืนท่ีการใช&ประโยชน�ของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล รวมท้ังหมด 689.54 ไร< โดยแบ<ง
พ้ืนท่ีอยู<ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตน้ําตาลประมาณ 606.26 ไร< และพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงไฟฟ:า 
ชีวมวล 83.28 ไร< ในบริเวณท่ีต้ังของโรงไฟฟ:าชีวมวลจะมีความเก่ียวเนื่องกับพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตน้ําตาล 
อาณาเขตพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ:าชีวมวล (ดังรูปท่ี 2.1-1) มีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ จรดพ้ืนท่ีอาคารชุดลูกหีบของโรงงานผลิตน้ําตาล ถัดไปเปนทางหลวงชนบท นค.3043 

ทิศใต& จรดพ้ืนท่ีทางสาธารณประโยชน� ถัดไปเปนบ<อเก็บน้ําดิบของโรงงานผลิตน้ําตาลและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม  

ทิศตะวันตก จรดพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีถังเก็บกากน้ําตาลของโรงงานผลิตน้ําตาล ถัดไปเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม  

ทิศตะวันออก จรดพ้ืนท่ีลานกองกากตะกอนหม&อกรองของโรงงานผลิตน้ําตาล ถัดไปเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและวัดปpาแสงมณี 

จากการตรวจสอบประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีห&ามประกอบกิจการท&ายกฎกระทรวงให&ใช&
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 ท่ีดินบริเวณหมายเลข ก.4-3 กําหนดไว&เปนสีเขียว ให&เปนท่ีดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรมท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข&องกับเกษตรกรรม การอยู<อาศัย 
การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติและการส<งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร สําหรับการใช&ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือ
กิจการอ่ืนให&เปนไปตามท่ีกําหนด ซ่ึงมิห&ามประกอบกิจการโรงงานลําดับท่ี 88 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ:าจาก
พลังงานความร&อน ดังนั้นการใช&ประโยชน�ท่ีดินของโครงการจึงไม<ขัดแย&งต<อข&อกําหนดกฎกระทรวงให&ใช&บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 
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2.2 รายละเอียดการใช�ประโยชน1พ้ืนท่ี 

 เนื่องจากในพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ:าชีวมวลมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับกระบวนการผลิตน้ําตาลและประกอบกับ
พ้ืนท่ีตั้งอยู<ภายในโรงงานผลิตน้ําตาล รายละเอียดสัดส<วนการใช&ประโยชน�ท่ีดินภายในโครงการ แสดงดังตารางท่ี 
2.2-1 สําหรับผังการใช&ประโยชน�ท่ีดินภายในโครงการ แสดงดังรูปท่ี 2.2-1 และรูปท่ี 2.2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 สัดส<วนการใช&ประโยชน�ท่ีดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ   

ลําดับ การใช�ประโยชน1พ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี 

ตารางเมตร ไร; ร�อยละ 
1 อาคารหม&อไอนํ้า (จํานวน 3 อาคาร) 2,550 1.59 1.92 
 1.1 อาคารหม&อไอนํ้า ชุดท่ี 1 850 0.53 0.64 
 1.2 อาคารหม&อไอนํ้า ชุดท่ี 2 850 0.53 0.64 
 1.3 อาคารหม&อไอนํ้า ชุดท่ี 3 850 0.53 0.64 
2 ไซโลเก็บเถ&า 66 0.04 0.05 
3 อาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ:าและสํานักงาน 1,944 1.22 1.46 
4 ห&องนํ้าพนักงาน 105 0.06 0.08 
5 พ้ืนท่ีตั้งหม&อแปลงไฟฟ:าและระบบจําหน<ายไฟฟ:า 238 0.15 0.18 
6 หอหล<อเย็นสําหรบัเครื่องกําเนิดไฟฟ:า 765 0.48 0.57 
7 อาคารเก็บเช้ือเพลิงชานอ&อย 1,755 1.10 1.32 
8 พ้ืนท่ีลานกองเช้ือเพลิงชานอ&อย 56,000 35.00 42.02 
9 บ<อรับนํ้าฝนปนเปqrอนจากลานกองเช้ือเพลิงชานอ&อย 1,300 0.81 0.98 
10 พ้ืนท่ีระบบผลิตนํ้า 2,376 1.49 1.78 
11 ปAsมกtาซคาร�บอนไดออกไซด� 240 0.15 0.18 
12 บ<อพักนํ้าท้ิง 700 0.44 0.53 
13 ลานกองเถ&า 2,900 1.81 2.18 
14 บ<อตกตะกอนเถ&า 204 0.13 0.15 
15 อาคารเก็บกากของเสยี 456 0.29 0.34 
16 บ<อพักนํ้าฝนปนเปqrอนจากลานกองเถ&า 1,000 0.63 0.75 
17 บ<อ Inspection pit High TDS นํ้าระบายท้ิงจากหม&อไอนํ้า 25 0.01 0.02 
18 บ<อ Inspection pit High BOD นํ้าเสียจากลานกองชานอ&อย/เถ&า 25 0.01 0.02 
19 บ<อพักนํ้าท้ิงฉุกเฉิน 700 0.44 0.53 
20 พ้ืนท่ีสีเขียว 20,590 12.87 15.45 
21 ถนน 3,673 2.29 2.75 
22 พ้ืนท่ีว<าง 35,640 22.27 26.74 

รวมพ้ืนท่ีโรงไฟฟ?าชีวมวล 133,252 83.28 100.00 
ท่ีมา :  บริษัท ววิรรธน�การเกษตร จาํกดั, 2565 
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รูปท่ี 2.2-1 ผังการใช&ประโยชน�พ้ืนท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล 
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2.3 เครื่องจักร อุปกรณ1และกระบวนการผลิต 

1) เครื่องจักรอุปกรณ1ในการผลิตไอน้ําและไฟฟ?า 

โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล ทําหน&าท่ีบริหารจัดการไอน้ําและไฟฟ:าให&เพียงพอกับกําลังการผลิต
สูงสุดของโรงงานผลิตน้ําตาลท่ี 20,000 ตันอ&อย/วัน โดยจะดําเนินการติดต้ังเครื่องจักรหลัก ได&แก< หม&อไอน้ํา 
3 ชุด (ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง 
จํานวน 1 ชุด) และเครื่องกําเนิดไฟฟ:าแบบกังหันไอน้ํา จํานวน 3 ชุด (กังหันไอน้ําแบบความดันย&อนกลับ 
(Back Pressure Turbine) ขนาด 10 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และขนาด 20 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และ
กังหันไอน้ําแบบควบแน<น (Extraction Condensing turbine) ขนาด 25 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด) ทําให& 
มีกําลังการผลิตไฟฟ:าติดต้ัง 55.0 เมกะวัตต� ซ่ึงมีกําลังการผลิตสูงสุดท่ีสามารถผลิตได& 46.21 เมกะวัตต�  
โดยในการดําเนินงานผลิตไฟฟ:าจะใช&ชานอ&อยท่ีได&จากกระบวนการผลิตน้ําตาลของโรงงานผลิตน้ําตาล บริษัท 
วิวรรธน�การเกษตร จํากัด สรุปได&ดังตารางท่ี 2.3-1 

ตารางท่ี 2.3-1 อุปกรณ�/เครื่องจักรและทรัพยากรท่ีใช&ตามรูปแบบการผลิตไฟฟ:าในช<วงขายและไม<ขายไฟฟ:า 

เครื่องจักร 
ช;วงฤดูหีบอ�อย  

(120 วัน : ธันวาคม – มีนาคม) 
ช;วงละลายน้ําตาล  

(150 วัน : เมษายน-ตุลาคม) 
ขายไฟ ไม;ขายไฟ ขายไฟ ไม;ขายไฟ 

1. หม�อไอน้ํา (Boiler) ชุดท่ี 1 200 ตัน/ช่ัวโมง ชุดท่ี 1 200 ตัน/ช่ัวโมง ชุดท่ี 3 110 ตัน/ช่ัวโมง ชุดท่ี 2 80 ตัน/ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 2 80 ตัน/ช่ัวโมง ชุดท่ี 2 80 ตัน/ช่ัวโมง   

 ชุดท่ี 3 110 ตัน/ช่ัวโมง ชุดท่ี 3 110 ตัน/ช่ัวโมง   
     
2. เครื่องกําเนิดไฟฟ?า
แบบกังหันไอน้ํา 

ชุดท่ี 1 10 MW (BP) ชุดท่ี 1 10 MW (BP) ชุดท่ี 2 25 MW (EC) ชุดท่ี 1 10 MW (BP) 
ชุดท่ี 2 25 MW (EC) ชุดท่ี 2 25 MW (EC)   
ชุดท่ี 3 20 MW (BP)    

3. การผลิตไฟฟ?า     
- โรงงานผลิตนํ้าตาล 21.90 21.90 4.35 4.35 
- โรงไฟฟ:าชีวมวล 4.31 3.81 1.44 0.72 
- จําหน<าย 20.00 - 17.50 - 

รวม 46.21 25.71 23.29 5.07 
หมายเหตุ :   BP : Back Pressure Turbine  

      EC : Extraction Condensing turbine 
ท่ีมา :  บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565
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2) กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ?า 

 รูปแบบแผนการผลิตไฟฟ:าของโครงการจะผลิตไอน้ําและไฟฟ:าส<งให&กับโรงงานผลิตน้ําตาลในช<วง
ฤดูหีบอ&อย และฤดูช<วงละลายน้ําตาล โดยการผลิตไฟฟ:าของโครงการใช&ระบบผลิตไฟฟ:าและความร&อนร<วม 
(Cogeneration) แบบกังหันไอน้ํา หลักการทํางานของกังหันไอน้ําจะใช&หลักการขยายตัวของไอน้ําท่ีมี 
ความดันและอุณหภูมิสูงผ<านกังหันไอน้ําท่ีมีต<อแกนร<วมกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟ:า ซ่ึงโครงการได&เลือก
เทคโนโลยีกังหันไอน้ําแบบ Back Pressure Steam Turbine จํานวน 2 ชุด และ Condensing Steam 
Turbine จํานวน 1 ชุด  

 2.1) การลําเลียงเช้ือเพลิงเข�าสู;ห�องเผาไหม�ของหม�อไอน้ํา  

การลําเลียงเชื้อเพลิงเข&าสู<ห&องเผาไหม&ของหม&อไอนํ้าในช<วงฤดูหีบอ&อย (เดือนธันวาคม-
มีนาคม) จะนําเข&าสู<ห&องเผาไหม&ของหม&อไอนํ้าโดยตรงด&วยระบบสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) กรณีท่ีมี
ปริมาณชานอ&อยมากเกินความต&องการสําหรับหม&อไอนํ้า จะลําเลียงไปเก็บไว&ท่ีลานกองเก็บชานอ&อยต<อโดย
ระบบสายพานลําเลียง หลังจากนั้นในช<วงฤดูละลายนํ้าตาล (เดือนเมษายน-สิงหาคม) ซ่ึงไม<มีชานอ&อยจาก
กระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานเข&าสู<ห&องเผาไหม&โดยตรงจะใช&ชานอ&อยจากลานกองและอาคารเก็บ 
ชานอ&อยของโครงการย&อนกลับผ<านสายพานลําเลียงเข&าสู<ห&องเผาไหม&ของหม&อไอนํ้าอีกครั้ง 

 2.2) กระบวนการผลิตไอน้ํา  

การเริ่มเดินเครื่องจะจุดเตาในห&องเผาไหม& จากช<องจุดเชื้อเพลิงจากนั้นจะทําการเปnด 
พัดลมดูดอากาศเข&าสู<เตา และเปnดพัดลมระบายอากาศเสียออกตามลําดับ แล&วจึงป:อนเชื้อเพลิงให&มีปริมาณ
สมดุลกับปริมาณอากาศท่ีป:อนเข&าไป 

(1) ระบบการเผาไหม�ในห�องเผาไหม�  

 อุปกรณ�ในการเผาไหม&แบบตะกรับ (Stoker) มีลักษณะเปนตะกรับเหล็กทนไฟท่ีหล<อ
ข้ึนมาให&มีช<องว<างจํานวนมาก เพ่ือให&อากาศสําหรับการเผาไหม&ไหลผ<านพ้ืนท่ีรองรับเชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงจะ
เริ่มเผาไหม&ระหว<างท่ีเชื้อเพลิงลอยอยู<ในห&องเผาไหม& ซ่ึงถูกป:อนโดยลมและเผาไหม&ต<อจนสมบูรณ�คงเหลือเปน
ข้ีเถ&าตกลงบนตะกรับเตาผ<านระบบลําเลียงข้ีเถ&านําออกไปยังลานเก็บเถ&า ท้ังนี้ในกระบวนการเผาไหม&ในห&อง
เผาไหม&มีอุณหภูมิและอากาศส<วนเกินตามค<าการออกแบบ โดยในระหว<างการเผาไหม&มีการพ<นอากาศเข&าสู<
ห&องเผาไหม&ทางช<องอัดอากาศด&านล<างโดยใช&พัดลมหลัก (Force Draft Fan) ทําหน&าท่ีดูดอากาศจากภายนอก
แล&วเปpาผ<าน Air Heater ท่ีอยู<ในช<องอากาศเสีย เพ่ืออุ<นอากาศให&ร&อน อากาศนี้จะถูกอัดผ<านช<องอัดอากาศ
ด&วยปริมาณเกินความต&องการในการเผาไหม& (Excess Air) ซ่ึงนอกจากจะใช&ในการเผาไหม&แล&วยังเปนการ
หล<อเย็นตะกรับ เพ่ือไม<ให&หลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเปนการเพ่ิมอุณหภูมิอากาศ ทําให&ประสิทธิภาพ 
ในการเผาไหม&ดีข้ึนด&วย เรียกว<า อากาศปฐมภูมิ นอกจากนี้ยังมีอากาศอีกส<วนหนึ่ง เรียกว<า อากาศทุติยภูมิ  
ซ่ึงปล<อยเข&าเหนือตะกรับ (Over fire Air) ภายในห&องเผาไหม&เพ่ือเพ่ิมอากาศให&มากพอสําหรับเผาไหม&
สารอินทรีย�ท่ีคงเหลือจากการเผาไหม&และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� ซ่ึงเกิดจากการเผาไหม&ท่ีไม<สมบูรณ�ของ
ส<วนระเหยและคาร�บอนคงท่ีทําให&เกิดการเผาไหม&อย<างสมบูรณ�และลอยตัวข้ึนสูงในห&องเผาไหม&อีกครั้งหนึ่ง 

    สําหรับเถ&าท่ีเกิดจากการเผาไหม& มี 2 ประเภท ได&แก< เถ&าหนัก (Bottom Ash)  
ซ่ึงแยกได&ท่ีบริเวณใต&ตะกรับเตาเผาของหม&อไอน้ํา และเถ&าเบา (Fly Ash) ซ่ึงแยกได&จากระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ โครงการมีวิธีการจัดการเถ&า ดังนี้ 
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(1.1) เถ&าหนัก (Bottom Ash) เกิดข้ึนจากการเผาไหม&ในหม&อไอน้ํา ซ่ึงเถ&าท่ีเกิดข้ึน
จะตกลงใต&ห&องเผาไหม&ของหม&อไอน้ํา ก<อนถูกลําเลียงผ<านสะพานลําเลียงท่ีมีนํ้าอยู<เพ่ือป:องกันการฟุ:งกระจาย
ลงสู<รางระบายน้ําท่ีใช&รองรับเถ&าด&านล<าง โดยใช&น้ําเปนตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและลดการฟุ:งกระจาย 
ของเถ&า จากนั้นจะตักเถ&าไปกองไว&ในลานกองเถ&าของโครงการ  

(1.2) เถ&าเบา (Fly Ash) เกิดข้ึนจากการเผาไหม&ในหม&อไอน้ํา ซ่ึงถูกดักจับด&วยเครื่อง
ดักจับฝุpนแบบหมุนวน (Multi-Cyclones) และเครื่องดักจับฝุpนแบบไฟฟ:าสถิต (ESP) จะถูกลําเลียง โดย 
ชุดสายพานลําเลียง ซ่ึงจะเปนระบบปnดและมีการสเปรย�นํ้าภายในสายพานเพ่ือให&เถ&ามีลักษณะก่ึงเปJยกก่ึงแห&ง 
และลําเลียงออกมาลงไปยังรางระบายน้ําท่ีใช&รองรับเถ&าด&านล<าง โดยใช&น้ําเปนตัวลําเลียงเพ่ือลดอุณหภูมิและ
ลดการฟุ:งกระจายของเถ&า จากนั้นส<งต<อไปเก็บไว&ในบ<อตกตะกอนเถ&า  

 (2)  ระบบผลิตไอน้ํา หม&อไอน้ําของโรงไฟฟ:า มีจํานวน 3 ชุด ประกอบด&วย หม&อไอน้ําขนาด 
80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด 
มีลักษณะเปนท<อน้ํา ซ่ึงอาศัยการแลกเปลี่ยนความร&อนระหว<างน้ําภายในท<อกับกtาซร&อนจากการเผาไหม& ซ่ึง
อยู<ภายนอกท<อ โดยกระบวนการเผาไหม&ไอน้ํา เริ่มต&นจากการป:อนน้ําผ<าน Deaerator เข&าสู<หม&อไอน้ํา ด&วย 
Boiler Feed Water Pump จะส<งไปยัง Economizer เพ่ืออุ<นน้ําให&ร&อนข้ึน แล&วส<งไปยัง Steam Drum เพ่ือ
แยกน้ําออกจาก Saturated Steam ส<วนท่ีเปน Saturated Steam ใน Steam Drum เข&าสู<ระบบท<อต<างๆ 
เกิดการถ<ายเทความร&อนกับกtาซร&อนจากห&องเผาไหม& ทําให&น้ํากลายเปนไอน้ําแรงดันสูง ไอน้ําจะถูกส<งไป
รวมกันท่ีท<อรวมไอน้ํา (Steam header) จากนั้นจะส<งไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ํา ซ่ึงมีเพลาเชื่อมต<อกับเกียร�
และระบบควบคุมรอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ:าแบบกังหันไอน้ํา (STGs) เพ่ือผลิตไฟฟ:า โดยไฟฟ:าท่ีผลิตได&จะส<ง
ให&โรงงานผลิตน้ําตาล และใช&ในระบบการผลิตของโรงไฟฟ:าชีวมวล และส<วนท่ีเหลือจะจําหน<ายให&กับการ
ไฟฟ:าส<วนภูมิภาค (กฟภ.) ไอน้ําท่ีส<งไปให&โรงงานผลิตน้ําตาลจะถูกนําไปแลกเปลี่ยนความร&อนกับน้ําอ&อย ก<อน
ถูกควบแน<นแล&วส<งกลับมายังถังพักน้ํา (Hot water tank) โดยปกติจะมีการเติมน้ํา (Make up water) เพ่ือ
ทดแทนน้ําท่ีระบายออกจากหม&อไอน้ําเพ่ือควบคุมคุณภาพ ส<วนไอน้ําท่ีควบแน<นจะปAsมไปเข&าท่ี Deaerator ก<อน
ส<งเข&าหม&อไอน้ําของโครงการอีกครั้ง 

 (3)  การผลิตไฟฟ?า ไอน้ําท่ีได&จากหม&อไอน้ําจะถูกส<งมายังกังหันไอน้ํา (Steam turine) 
แบบความดันย&อนกลับ (Back Pressure Steam Turbine; BP) ขนาด 10 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และขนาด 
20 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และกังหันไอน้ําแบบควบแน<น (Extraction Condensing Turbine; EC) ขนาด 
25 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด ไอน้ําผ<านกังหันจะทําให&กังหันหมุนปA�นเครื่องกําเนิดไฟฟ:า (Generator) เพ่ือผลิต
เปนไฟฟ:า โดยมีรายละเอียดในแต<ละช<วงการผลิต ดังนี้ 

  (3.1)  ช<วงฤดูหีบอ&อย (กรณีขายไฟ) เดินกําลังการผลิตของหม&อไอน้ํา จํานวน 3 ชุด 
(ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 
1 ชุด) และเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ:า จํานวน 3 ชุด (กังหันไอน้ําแบบความดันย&อนกลับ (Back Pressure Steam 
Turbine; BP) ขนาด 10 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และขนาด 20 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และกังหันไอน้ํา
แบบควบแน<น (Extraction Condensing Turbine; EC) ขนาด 25 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด) สามารถผลิต
ไฟฟ:าได&สูงสุด ประมาณ 46.21 เมกะวัตต� โดยบางส<วนนําไปใช&ในโรงงานผลิตน้ําตาล โรงไฟฟ:าชีวมวล และ
จําหน<าย ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุด ประมาณ 21.9 เมกะวัตต� โรงไฟฟ:าชีวมวลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุด
ประมาณ 4.31 เมกะวัตต� และจะจําหน<ายสูงสุดประมาณ 20 เมกะวัตต�   
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(3.2)  ช<วงฤดูหีบอ&อย (กรณีไม<ขายไฟ) เดินกําลังการผลิตของหม&อไอน้ํา จํานวน 3 ชุด 
(ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 
1 ชุด) และเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ:า จํานวน 2 ชุด (กังหันไอน้ําแบบความดันย&อนกลับ (Back Pressure Steam 
Turbine; BP) ขนาด 10 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และกังหันไอน้ําแบบควบแน<น (Extraction Condensing 
Turbine; EC) ขนาด 25 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด) สามารถผลิตไฟฟ:าได&สูงสุด ประมาณ 25.71 เมกะวัตต� 
โดยบางส<วนนําไปใช&ในโรงงานผลิตน้ําตาล และโรงไฟฟ:าชีวมวล ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุด 
ประมาณ 21.9 เมกะวัตต� และโรงไฟฟ:าชีวมวลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุดประมาณ 3.81 เมกะวัตต�  

(3.3)  ช<วงฤดูละลายน้ําตาล (กรณีขายไฟ) เดินกําลังการผลิตของหม&อไอน้ํา จํานวน  
1 ชุด (ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด) และเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ:า จํานวน 1 ชุด (กังหันไอน้ําแบบ
ควบแน<น (Extraction Condensing Turbine; EC) ขนาด 25 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด) สามารถผลิตไฟฟ:าได&
สูงสุด ประมาณ 23.29 เมกะวัตต� โดยบางส<วนนําไปใช&ในโรงงานผลิตน้ําตาล โรงไฟฟ:าชีวมวล และจําหน<าย 
ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุด ประมาณ 4.35 เมกะวัตต� โรงไฟฟ:าชีวมวลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุดประมาณ 
1.44 เมกะวัตต� และจะจําหน<ายสูงสุดประมาณ 17.50 เมกะวัตต� 

(3.4)  ช<วงฤดูละลายน้ําตาล (กรณีไม<ขายไฟ) เดินกําลังการผลิตของหม&อไอน้ํา จํานวน 
1 ชุด (ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง) และเดินเครื่องกําเนิดไฟฟ:า จํานวน 1 ชุด (กังหันไอน้ําแบบความดันย&อนกลับ 
(Back Pressure Steam Turbine; BP) ขนาด 10 เมกะวัตต�) สามารถผลิตไฟฟ:าได&สูงสุด ประมาณ 5.07  
เมกะวัตต� โดยบางส<วนนําไปใช&ในโรงงานผลิตน้ําตาล และโรงไฟฟ:าชีวมวล ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช&ไฟฟ:า
สูงสุด ประมาณ 4.35 เมกะวัตต� และโรงไฟฟ:าชีวมวลจะใช&ไฟฟ:าสูงสุดประมาณ 0.72 เมกะวัตต� 

2.4  เช้ือเพลิง 

 แหล<งพลังงานในการผลิตไอน้ําและไฟฟ:า คือ ชานอ&อย โดยโครงการเลือกใช&ชานอ&อยซ่ึงเปนผลพลอย
ได&จากกระบวนการผลิตน้ําตาล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด เปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไอน้ําและ
ไฟฟ:า จะเห็นได&ว<าโครงการได&เลือกใช&เชื้อเพลิงโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานต&นทุนของเชื้อเพลิงท่ีมีอยู<และแนวคิด
ในการดําเนินโครงการ 

 ชานอ&อยท่ีเปนผลพลอยได&จากการผลิตน้ําตาลมีปริมาณเพียงพอต<อการดําเนินการผลิตไฟฟ:าของ
โครงการ สําหรับชานอ&อยท่ีเหลือใช&จะถูกเก็บสํารองไว&ท่ีลาน/อาคารกองชานอ&อยของโครงการ ซ่ึงชานอ&อยท่ี
เหลือส<วนหนึ่งถูกสํารองไว&ใช&ในกรณีท่ีผลผลิตอ&อยจากชาวไร<ขาดแคลนในบางช<วงทําให&ปริมาณชานอ&อยใน
ขณะนั้นไม<เพียงพอต<อการผลิตไฟฟ:าและสํารองไว&ใช&ในการ start up ระบบผลิตไอน้ําและไฟฟ:าในปJต<อไป 
สําหรับระยะเวลาการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ:าในแต<ละปJมีความสอดคล&องกับปริมาณชานอ&อยท่ีเกิดข้ึน
จากกระบวนการผลิตน้ําตาลและใบอ&อยจากเขตส<งเสริมการปลูกอ&อย คาดว<าโครงการจะมีความต&องการใช&
ชานอ&อยสูงสุด 3,777.6 ตัน/วัน ซ่ึงได&จากกระบวนการผลิตน้ําตาลของโรงงานผลิตน้ําตาล เม่ือกระบวนการ
ผลิตน้ําตาลเดินระบบเต็มกําลังการผลิตจะมีความต&องการอ&อยเปนวัตถุดิบประมาณ 20,000 ตัน(อ&อย)/วัน 
เม่ือผ<านกระบวนการหีบอ&อยแล&วคาดว<าจะได&ชานอ&อยเปนผลพลอยประมาณ 5,580 ตัน/วัน จะลําเลียงชาน
อ&อยเข&าสู<ห&องเผาไหม&ของหม&อไอนํ้าโดยตรงด&วยระบบสายพานลําเลียง (Belt Conveyor) กรณีท่ีมีปริมาณ
ชานอ&อยมากเกินความต&องการสําหรับหม&อไอนํ้า จะลําเลียงไปเก็บไว&ท่ีลานกองเก็บชานอ&อยต<อโดยระบบ
สายพานลําเลียง 
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 การดําเนินการของโครงการในการผลิตไอน้ําและไฟฟ:า ปริมาณการใช&เชื้อเพลิงจะมีความแตกต<างกัน
ในแต<ละแผนการผลิตหรือ Mode of Operation ซ่ึงจะสอดคล&องกับดําเนินงานของโรงงานผลิตน้ําตาล  
จะแบ<งเปนช<วงฤดูหีบอ&อย (120 วัน : เดือนธันวาคม – มีนาคม) และช<วงละลายน้ําตาล (150 วัน : เดือน
เมษายน-สิงหาคม) ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอต<อการดําเนินการผลิตไฟฟ:าของโครงการ สามารถสรุปได&ดังตารางท่ี 
2.4-1 สําหรับชานอ&อยท่ีเหลือใช&จะถูกเก็บไว&ท่ีพ้ืนท่ีลาน/อาคารกองเชื้อเพลิงเพ่ือใช&ในการทดลองเดินระบบ 
(start up) ในปJต<อไป และชานอ&อยท่ีเหลือจากการ start up จะส<งให&กับโรงไฟฟ:าของบริษัท ยูนิ พาวเวอร� เทค 
จํากัด (บริษัทในเครือต้ังอยู<ท่ีตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา) หรือโรงไฟฟ:าอ่ืนๆ ท่ีมีการทํา 
บันทึกข&อตกลงซ้ือ-ขายชานอ&อยกับโครงการ สําหรับผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชื้อเพลิงชานอ&อย แสดงดัง 
ตารางท่ี 2.4-2  

ตารางท่ี 2.4-1 ปริมาณการใช&เชื้อเพลิงของโครงการในแต<ละ Mode of Operation  

รายละเอียด 
ปริมาณการใช�เชื้อเพลิง (ตัน/วัน) 
กรณีขายไฟ กรณีไม;ขายไฟ 

1. ช;วงฤดูหีบอ�อย  
1.1 ปริมาณเชื้อเพลิงในช;วงหีบอ�อย 

ปริมาณเช้ือเพลิง (ตัน/วัน) 5,580 
ปริมาณเช้ือเพลิง (ตัน/ฤดู) (120 วัน) 669,600 

1.2 ปริมาณการใช�เชื้อเพลิง 
1) ชุดท่ี 1 หม&อไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง 80.3 71.6 
2) ชุดท่ี 2 หม&อไอนํ้า ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง 32.1 28.6 
3) ชุดท่ี 3 หม&อไอนํ้า ขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง 45.0 44.9 

รวมปรมิาณการใช&เช้ือเพลิง (ตัน/วัน) 3,777.6 3,482.4 
รวมปริมาณการใช�เชื้อเพลิงช;วงฤดูหีบอ�อย (ตัน/ฤดู) 453,312 417,888 

ปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในช;วงฤดูหีบอ�อย (ตัน) 216,288 251,712 
2. ช;วงละลายน้ําตาล  
2.1 ปริมาณเชื้อเพลิงในช;วงละลายน้ําตาล 

ปริมาณเช้ือเพลิงคงเหลือ (ตัน) 216,288 251,712 
2.2 ปริมาณการใช�เชื้อเพลิง 

1) ชุดท่ี 1 หม&อไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง - - 
2) ชุดท่ี 2 หม&อไอนํ้า ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง - 24.0 
3) ชุดท่ี 3 หม&อไอนํ้า ขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง 45.4 - 

รวมปริมาณการใช�เชื้อเพลิงช;วงละลายน้ําตาล (ตัน/ฤดู) 163,440 86,400 
ปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือในช;วงละลายน้ําตาล (ตัน) 52,848 165,312 

3. พ้ืนท่ีในการกองเก็บเชื้อเพลิง 
3.1 อาคารเก็บเช้ือเพลิงชานอ&อย (ตารางเมตร) 1,755 
3.2 ลานกองเช้ือเพลิงชานอ&อย (ตารางเมตร) 56,000 

4. ความสามารถในการเก็บเชื้อเพลิง  
4.1 ปริมาณการจัดเก็บ (ตัน) 278,085 

ท่ีมา : บริษัท ววิรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 
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ตารางท่ี 2.4-2 องค�ประกอบเชื้อเพลิงชานอ&อยของโครงการ 

พารามิเตอร1 หน;วย 
เชื้อเพลิงชานอ�อย 

องค1ประกอบและลักษณะสมบัติ 
ตัวอย;างท่ี 1 ตัวอย;างท่ี 2 ตัวอย;างท่ี 3 เฉลี่ย 

Carbon (C) % 20.65 20.08 21.06 20.60 
Hydrogen (H) % 3.02 2.82 3.00 2.95 
Nitrogen (N) % 0.00 0.00 0.00 0.00 
Oxygen (O) % 18.43 17.74 19.38 18.52 
Sulfur (S) % 0.030 0.040 0.030 0.033 
Ash % 5.27 5.62 4.63 5.17 
Moisture % 52.60 53.70 51.90 52.73 
Gross calorific value kcal/kg 1,764.86 1,786.35 1,836.56 1,795.92 
Net calorific value kcal/kg 1,609.54 1,641.08 1,682.18 1,644.27 

ท่ีมา : บริษัท ววิรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 

2.5 สารเคมี 

 รายละเอียดของประเภทและปริมาณสารเคมีท่ีใช&หรือเก่ียวข&องกับโรงไฟฟ:าโดยสารเคมีส<วนใหญ<ใช& 
ในการป:องกันการเกิดตะกรันหรือล&างตระกรันของหอหล<อเย็นและหม&อไอน้ํา รวมถึงระบบผลิตน้ําใช& สําหรับ
สารเคมีดังกล<าวถูกขนส<งโดยรถบรรทุกก<อนจะมีการถ<ายลงถังเก็บกักบริเวณอาคารเก็บสารเคมีซ่ึงอยู<ในความ
รับผิดชอบของโรงงานผลิตน้ําตาล โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช& สถานท่ีจัดเก็บและการใช&ประโยชน�ของ
วัตถุดิบและสารเคมี แสดงดังตารางท่ี 2.5-1 

2.6 ผลิตภัณฑ1ของโรงไฟฟ?าชีวมวล 

 โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล ของ บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด เลือกขนาดกําลังการผลิตให&สัมพันธ�
กับปริมาณเชื้อเพลิง และคํานวณปริมาณความต&องการใช&ไอน้ําแรงดันตํ่าในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร&อน
ของโรงงานผลิตน้ําตาลเพ่ือใช&ในกระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ:า ส<งให&กับโรงงานผลิตน้ําตาล รวมถึงการผลิต
ไฟฟ:าส<งจ<ายให&กับการไฟฟ:าส<วนภูมิภาค ดังนั้น โครงการจึงออกแบบและเลือกใช&หม&อไอน้ํา จํานวน 3 ชุด 
ได&แก< หม&อไอน้ํา (Boiler) ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และ
ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟ:าแบบกังหันไอน้ํา จํานวน 3 ชุด ได&แก< กังหันไอน้ํา
แบบความดันย&อนกลับ (Back Pressure Turbine) ขนาด 10 เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และขนาด 20  
เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด และกังหันไอน้ําแบบควบแน<น (Extraction Condensing turbine) ขนาด 25  
เมกะวัตต� จํานวน 1 ชุด ทําให&มีกําลังการผลิตไฟฟ:าติดต้ังสูงสุด 55 เมกะวัตต� ซ่ึงมีกําลังการผลิตสูงสุดท่ี
สามารถผลิตได& 46.21 เมกะวัตต� ท้ังนี้ โครงการจะดําเนินการผลิตไอน้ําและไฟฟ:า 2 ช<วง คือ ช<วงฤดูหีบอ&อย 
จํานวน 120 วัน และช<วงฤดูละลายน้ําตาล จํานวน 150 วัน ซ่ึงจะสอดคล&องกับการดําเนินการผลิตของ
โรงงานผลิตน้ําตาล รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.6-1 
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ตารางท่ี 2.5-1 ลักษณะทางกายภาพและข&อมูลท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยของสารเคมีท่ีเก่ียวข&องกับโครงการ 

สารเคมี การใช�ประโยชน1 
ปริมาณ 

การใช�สูงสุด 
วิธีการขนส;ง/การเก็บกัก 

ประเภทรถ 
ท่ีใช�ขนส;ง 

ความี่ในการ
ขนส;ง 

1. สารป:องกันการกัดกร<อนในระบบ 
หม&อไอนํ้า : Amine anti Corrosion 
(Amine) 

- ป:องกันการกัดกร<อนในระบบท<อไอนํ้า 539  
ลิตร/เดือน 

-  บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 6 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

2. นํ้ายากําจัดออกซิเจน : DEHA 
(Diethylhydroxylanmine) 

- ขจัดออกซิเจนในนํ้าท่ีเตรียมป:อนเข&า
หม&อไอนํ้า 

539  
ลิตร/เดือน 

-  บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 6 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

3. สารประกอบฟอสเฟต: Phosphate 
(Disodiumphosphate and 
Trisodiumphosphate) 

- ป:องกันการเกิดตะกรันจับท่ีผิวท<อ 
 

2,712 
ลิตร/เดือน 

- บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 6 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

4. โซดาไฟเกล็ด : NaOH 
(Sodium Hydroxide) 

- ใช&สําหรับปรับค<าความเปนกรด-ด<าง 
(pH) 

2,187 
กิโลกรมั/เดือน 

- บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 12 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

5. คลอรีนนํ้า : Chlorine 10% 
(Sodium Hypochlorite 10%) 

- ป:องกันการเกิดตะไคร<นํ้า 
- ใช&สําหรับปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

2,452 
ลิตร/เดือน 

- บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 12 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

6. สารป:องกันตะไคร<นํ้า 
(1,4 Diformyl propane) 

- ป:องกันการเกิดตะไคร<นํ้า 
 

7  
ลิตร/เดือน 

- บรรจุในถังขนาด 25 กิโลกรัม และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 3 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

7. สารช<วยในการตกตะกอน : PAC 
(PAC, Poly Aluminum Chloride) 

-  ใช& ในการช< วยตกตะกอนของสาร
แขวนลอยในระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

3,840 
กิโลกรมั/เดือน 

- บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 8 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

8. โพลิเมอร� : Polymer 
(Anionic Polymer) 

- ใช&ในการช<วยตกตะกอนของสาร
แขวนลอยในระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

3,84 
กิโลกรมั/เดือน 

-  บรรจุในถุงขนาด 25 กิโลกรมั และจัดเก็บในอาคาร
จัดเก็บสารเคมีพ้ืนท่ีขนาด 3 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ล&อ 1 เท่ียว/เดือน 

ท่ีมา : บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 
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ตารางท่ี 2.6-1 การผลิตไฟฟ:าของโรงไฟฟ:าในกรณีต<างๆ (Mode of Operation) 

Mode of Operation 
กรณีขายไฟฟ?า กรณีไม;ขายไฟฟ?า 

ใช�ภายใน
โรงไฟฟ?าชีวมวล 

โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

จําหน;าย รวม 
ใช�ภายใน

โรงไฟฟ?าชีวมวล 
โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
จําหน;าย รวม 

1. ไอน้ําท่ีผลิตได� (ตัน/ชั่วโมง)         
1.1 ช<วงหีบอ&อย          

(1) ไอนํ้าแรงดัน 42 บาร�  211.8 44.4 - 256.2 183.9 44.4 - 228.3 
(2) ไอนํ้าแรงดัน 105 บาร� 105.6 - - 105.6 105.4 - - 105.4 

1.2 ช<วงละลายนํ้าตาล          
(1) ไอนํ้าแรงดัน 42 บาร�  - - - - 54.8 - - 54.8 
(2) ไอนํ้าแรงดัน 105 บาร� 106.6 - - 106.6 - - - - 

2. ไอน้ําเหลือใช�จากการผลิตไฟฟ?า (ตัน/ชั่วโมง)         
2.1 ช<วงหีบอ&อย          

(1) ไอนํ้าแรงดัน 1.1 บาร�  - 338.9 - 338.9 - 336.6 - 336.6 
2.2 ช<วงละลายนํ้าตาล          

(1) ไอนํ้าแรงดัน 1.1 บาร�  - 59.3 - 59.3 - 56.56 - 56.56 
3. ไฟฟ?า (เมกะวัตต1)         

3.1 ช<วงฤดูหีบอ&อย 4.31 21.90 20.0 46.21 3.81 21.90 - 25.71 
3.2 ช<วงละลายนํ้าตาล 1.44 4.35 17.5 23.29 0.72 4.35 - 5.07 

  ท่ีมา : บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากดั, 2565
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2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ;ายกระแสไฟฟ?า 

1) ระบบหอหล;อเย็น โครงการเลือกใช&ระบบหอหล<อเย็นประเภท Induced Draft Counterflow ขนาด 
4,578 ลูกบาศก�เมตร/ชั่วโมง เพ่ือช<วยลดความร&อนของน้ําระบายความร&อนจากเครื่องกําเนิดไฟฟ:าแบบกังหัน 
ไอน้ํา  

2) ระบบควบคุมการผลิต  โรงไฟฟ:าจัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ� เครื่องจักรของโครงการ 
เพ่ือป:องกันการขัดข&องของเครื่องจักร ไม<ให&เกิดความเสียหายต<อกระบวนการผลิต รวมท้ังเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณ� 
เครื่องจักรท่ีเก่ียวข&องในกระบวนการผลิตให&เปนไปตามแผนท่ีกําหนดและอยู<ในสภาพท่ีใช&งานได&อย<างต<อเนื่อง 
ท้ังนี้ระบบควบคุมการผลิตของโครงการในส<วนเครื่องจักรใหญ<ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติด&วยอุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส� ผ<านคอมพิวเตอร�ในห&องควบคุม (Control Room) ในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของ
ระบบต<าง ๆ ของโครงการท้ังหมดอย<างต<อเนื่อง อีกท้ังยังมีเจ&าหน&าท่ีเฝ:าควบคุมและจดบันทึกค<าควบคุมต<าง ๆ 
ตลอด 24 ชั่วโมง โครงการได&มีการประชุมรวมผู&บริหาร หัวหน&าแผนกและวิศวกร เพ่ือติดตามงานการผลิต  
ค<าควบคุมต<าง ๆ มาประเมิน ปรับปรุงและแก&ไขปAญหาต<อไป 

3) ระบบไฟฟ?าสํารอง ในกรณีฉุกเฉินเครื่องจักรของโครงการไม<สามารถใช&งานได& ซ่ึงอาจส<งผลกระทบ
กับกระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟ:าของโครงการ โครงการจะประสานงานกับการไฟฟ:าส<วนภูมิภาค เพ่ือขอรับ
ไฟฟ:า ก<อนจ<ายไฟฟ:าไปตามภาระใช&ไฟฟ:าต<าง ๆ ภายในโรงงานผลิตน้ําตาลเปนการชั่วคราวจนกระท่ังโครงการ
เริ่มเดินระบบการผลิตอีกครั้งเพ่ือให&เข&าสู<สภาวะปกติ อย<างไรก็ตาม โอกาสเกิดเหตุการณ�ดังกล<าวมีโอกาสเกิดข้ึน
น&อยมาก เนื่องจากหม&อไอน้ําแต<ละชุดของโครงการแยกเปนอิสระกัน 

2.8 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เนื่องจากโรงไฟฟ:าชีวมวล ต้ังอยู<ในพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตน้ําตาล ดังนั้น ในการบริหารจัดการและการใช&
ระบบสาธารณูปโภคบางส<วนมีการใช&ร<วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเปนระบบสนับสนุนหรือเปนระบบเสริมใน
การผลิต ซ่ึงได&แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคระหว<างโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล แสดงดัง
ตารางท่ี 2.8-1 และรูปท่ี 2.8-1 ซ่ึงมีความเพียงพอท่ีจะรองรับการใช&ประโยชน�ร<วมกันท้ังสองโรงงาน 
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ตารางท่ี 2.8-1 การใช&ระบบสาธารณูปโภคร<วมกันระหว<างโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
รายละเอียด การดําเนินการ 

1. โรงงานผลิตน้ําตาล 
1.1 ชานอ&อย 5,580 ตันต<อวัน โรงงานผลิตนํ้าตาลเปนผู&รับผิดชอบในการจัดส<งชาน

อ&อยให&กับโรงไฟฟ:าชีวมวลซ่ึงเปนผู& ดําเนินการ
พัฒนาระบบลําเลียงและพ้ืนท่ีกักเก็บชานอ&อยให&
สามารถป:องกันและลดผลกระทบท้ังด&านฝุpนละออง
และนํ้าชะลานกองเก็บชานอ&อยเพ่ือป:องกันการ
ส<งผลกระทบต<อชุมชน 

1.2 นํ้าดิบ 1. ช<วงฤดูหีบอ&อย 2,237.58 ลบ.ม./วัน 
2. ช<วงละลายนํ้าตาล 2,918.63 ลบ.ม./วัน 
3. ช<วงปnดหีบ/ซ<อมบํารุง 228.50 ลบ.ม./วัน 

โรงงานผลิตนํ้าตาลเปนผู&รับผิดชอบในการจัดสรร
บ<อเก็บนํ้าดิบและส<งนํ้าดิบเข&าสู<ระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้าของโรงไฟฟ:าชีวมวล 

1.3 ระบบผลิตนํ้า 1. ช<วงฤดูหีบอ&อย 2,102.58 ลบ.ม./วัน 
2. ช<วงละลายนํ้าตาล 2,780.43 ลบ.ม./วัน 
3. ช<วงปnดหีบ/ซ<อมบํารุง 93.5 ลบ.ม./วัน 

โรงไฟฟ:าชีวมวลเปนผู&รับผิดชอบในการผลิตและ
จัดส<งนํ้าประปาให&โรงงานผลิตนํ้าตาลตามปริมาณท่ี
โรงผลิตนํ้าตาลต&องการ 

2. โรงไฟฟ?าชีวมวล  
2.1 ไอนํ้า 1. ช<วงฤดูหีบอ&อย  

    - ไอนํ้า 256.2 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 42 บาร�) 
 - ไอนํ้า 105.6 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 105 บาร�) 
    - ไอนํ้าเหลือใช& 338.9 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 1.1 บาร�) 
2. ช<วงละลายนํ้าตาล 
     - ไอนํ้า 106.6 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 105 บาร�) 
    - ไอนํ้าเหลือใช& 59.3 ตัน/ช่ัวโมง (ท่ีแรงดัน 1.1 บาร�) 

โรงไฟฟ:าชีวมวลเปนผู&รับผิดชอบในการผลิตและ
จัดส<งไอนํ้าให&โรงงานผลิตนํ้าตาล ตามปริมาณท่ี
โรงงานผลิตนํ้าตาลต&องการ 

2.2 ไฟฟ:า 1. ช<วงฤดูหีบอ&อย 46.21 เมกะวัตต� 
2. ช<วงละลายนํ้าตาล 23.29 เมกะวัตต� 

โรงไฟฟ:าชีวมวลเปนผู&รับผิดชอบผลิตไฟฟ:าให&
โรงงานผลิตนํ้าตาล และโรงไฟฟ:าชีวมวลตาม
ปริมาณท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาลต&องการ และบางส<วน
จะส<งจําหน<าย 

หมายเหตุ :  ช<วงฤดูปnดหีบ/ซ<อมบํารุงโรงงานผลิตนํ้าตาลจะใช&ไฟฟ:าจากการไฟฟ:าส<วนภูมิภาค 
ท่ีมา :  บริษัท ววิรรธน�การเกษตร จาํกดั, 2565 
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รูปท่ี 2.8-1 ความเชื่อมโยงของการใช&ระบบสาธารณูปโภคร<วมกันระหว<างโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล 

นํ้าประปา 

ชานอ&อย 

ระบบระบายนํ้า/ 
ทางเข&า-ออก 

อาคารสํานักงาน 
และโรงอาหาร 

ห&องพยาบาล 
และรถดับเพลิง โรงไฟฟ?าชีวมวล  

จําหน<ายไฟฟ:า 

โรงงานผลิตนํ้าตาล 
ไอนํ้าแรงดันตํ่า 
ไฟฟ:า 

          ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานผลิตน้ําตาล 
          ไอน้ํา 
          ไฟฟ:า 
          ชานอ&อย 
          ไม&สับและใบอ&อยหรอืวัสดุทางการเกษตร 
          น้าํประปา/น้ําอ<อน/RO/EDI 

ลานกองเชื้อเพลิงและ
อาคารเก็บเชื้อเพลิง 

ระบบผลิต
นํ้าประปา 

ระบบผลิตนํ้าอ<อน/ 
RO/EDI 

บ<อเก็บนํ้าดิบ 
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2.9  พนักงาน 

1)  ระยะก;อสร�าง เม่ือพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก<อสร&างคาดว<าจะก<อให&เกิดการจ&าง
แรงงานสูงสุดประมาณ 600 คน/วัน (โรงไฟฟ:าชีวมวลและโรงงานผลิตน้ําตาลใช&คนงานก<อสร&างร<วมกัน
เนื่องจากก<อสร&างในระยะเวลาเดียวกัน) ท้ังนี้ แผนการดําเนินการก<อสร&างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน 
ซ่ึงกิจกรรมการก<อสร&างจะใช&แรงงานตามลักษณะงาน เช<น งานขุดบ<อน้ํา งานปรับพ้ืนท่ีและถมดินบดอัด  
งานตอกเสาเข็ม งานถนนและท<อระบายน้ําฝน งานภูมิทัศน� งานก<อสร&างรากฐานและโครงสร&าง งานก<อสร&าง
อาคารและติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ� และงานติดต้ังระบบไฟฟ:า ระบบควบคุม และระบบสาธารณูปโภค 
เปนต&น 

2)  ระยะดําเนินการ พนักงานในช<วงดําเนินการ แบ<งออกเปน 3 ช<วง คือ ช<วงฤดูหีบอ&อย (ประมาณ 
120 วัน) ช<วงละลายน้ําตาล (ประมาณ 150 วัน) และช<วงปnดการผลิต/ซ<อมบํารุงเครื่องจักร (ประมาณ 95 วัน)  
มีการจ&างพนักงานสูงสุดประมาณ 72 คน ซ่ึงโครงการจะดําเนินการผลิตไอน้ําและไฟฟ:าในช<วงเดียวกับ 
การผลิตน้ําตาลของโรงงานผลิตน้ําตาล โครงการมีความต&องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความรู&ความ
ชํานาญเฉพาะด&านในระดับวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกต<างกันระหว<างความชํานาญเฉพาะด&านของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ซ่ึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมจะต&องเปนแรงงานท่ีประกอบด&วยบุคคลท่ีมี
ความรู& ความชํานาญ ประสบการณ� ในแต<ละสายอาชีพ และคุณลักษณะของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน<ง อย<างไรก็ตาม แรงงานในการดําเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือจ&างพนักงานเข&าทํางาน โดย
พิจารณาแรงงานในพ้ืนท่ีเปนอันดับแรก 

2.10 มลพิษและการควบคุม 

1) มลพิษทางอากาศ 

ระยะก;อสร�าง ได&แก< ฝุpนละออง ซ่ึงเกิดจากจากการเตรียมพ้ืนท่ีงานขุดบ<อน้ํา งานปรับพ้ืนท่ี 
และถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม งานภูมิทัศน� งานก<อสร&างรากฐานและโครงสร&าง งานก<อสร&างอาคาร ติดต้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณ� (ดําเนินการก<อสร&างร<วมกับโรงงานผลิตน้ําตาลเนื่องจากก<อสร&างในระยะเวลาเดียวกัน) 
ซ่ึงมีปAจจัยต<าง ๆ ท่ีมีผลต<อปริมาณฝุpนท่ีจะเกิดข้ึน เช<น ลักษณะและขนาดของงาน องค�ประกอบของดิน 
ความชื้นของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการก<อสร&าง เปนต&น ซ่ึงโครงการได&กําหนดและควบคุมให&
บริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ําภายในพ้ืนท่ีก<อสร&างและถนนท่ีใช&ขนส<งวัสดุอุปกรณ�ช<วงท่ีฝนไม<ตก (เช&า-เย็น) รวมถึง
จํากัดความเร็วของรถต<าง ๆ ท่ีมีการเข&า-ออกพ้ืนท่ีก<อสร&างอย<างเคร<งครัด เพ่ือป:องกันและลดผลกระทบ
ดังกล<าว กําหนดให&รถบรรทุกวัสดุก<อสร&างต&องปกปnดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส<วนบรรทุกเพ่ือป:องกันการตกหล<น
ของวัสดุท่ีบรรทุกอยู<หรือการฟุ:งกระจาย และทําความสะอาดล&อรถบรรทุกท่ีเข&ามาและออกไปจากเขต
ก<อสร&างทุกคัน เพ่ือให&ม่ันใจว<ารถบรรทุกจะไม<นําสิ่งแปดเปqrอนไปตกหล<นภายนอกพ้ืนท่ีก<อสร&างโครงการ 

ระยะดําเนินการ มลพิษทางอากาศของโครงการจําแนกได&เปน 2 ส<วน ประกอบด&วย แหล<งกําเนิด
มลพิษทางอากาศจากปล<อง และแหล<งกําเนิดมลพิษอากาศจากแหล<งอ่ืน มีรายละเอียดดังนี้  

(1)  แหล;งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากปล;อง เกิดจากการเดินเครื่องหม&อไอน้ําซ่ึงใช&ชานอ&อย 
เปนเชื้อเพลิง มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากหม&อไอน้ําของโครงการ ได&แก< ฝุpนละออง และมลสารประเภทกtาซ 
ได&แก< กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) ท่ีปนมากับกtาซร&อนท่ีเกิดจากการ
เผาไหม&เชื้อเพลิงในห&องเผาไหม&ของหม&อไอน้ํา โครงการจะดําเนินการติดต้ังหม&อไอน้ําท้ังหมด 3 ชุด ได&แก< 
หม&อไอน้ําขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง 
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จํานวน 1 ชุด (แสดงดังตารางท่ี 2.10-1) ท้ังนี้ โครงการได&พิจารณาเลือกใช&อุปกรณ�บําบัดมลพิษทางอากาศ  
2 ระบบ ดําเนินการต<ออนุกรมกัน ได&แก< ระบบดักจับฝุpนแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และระบบดักจับฝุpน
ด&วยไฟฟ:าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) สําหรับหม&อไอน้ําทุกชุด อย<างไรก็ตาม โครงการได&
คํานึงถึงปAจจัยในการบําบัดด&านต<างๆ ด&วยเพ่ือให&ได&ระบบบําบัดอากาศท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต<อไป 

(2)  แหล;งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากแหล;งอ่ืน  

(2.1)  การฟุ?งกระจายของฝุ̂นจากการลําเลียงเช้ือเพลิง กําหนดให&ลําเลียงชานอ&อย
ส<วนเกินท่ีมิได&ลําเลียงเข&าห&องเผาไหม&ของหม&อไอน้ํา ไปกองเก็บในพ้ืนท่ีลาน/อาคารกองเชื้อเพลิง กรณีการ
โปรยชานอ&อยลงสู<กองเก็บชานอ&อยจะต&องติดต้ังท<อ Chute/ครอบกันฝุpนฟุ:งกระจายท่ีสามารถปรับความยาว
ของครอบกันการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองได&ตามความสูงของกองชานอ&อย รวมท้ังระบบสายพานลําเลียง
เชื้อเพลิงท่ีใช& จะต&องเปนระบบปnดครอบเพ่ือลดการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองท่ีเกิดข้ึนระหว<างการลําเลียง
เชื้อเพลิงเข&าสู<ห&องเผาไหม&และไปยังพ้ืนท่ีลาน/อาคารกองเชื้อเพลิงตลอดแนว 

(2.2)  การควบคุมการฟุ?งกระจายจากพ้ืนท่ีลานเก็บชานอ�อย กําหนดให&พ<นละอองน้ําให&
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกองชานอ&อย อย<างสมํ่าเสมอเปนประจําทุกวันเพ่ือลดฝุpนละออง ติดต้ังโครงเหล็กติดตาข<าย/ 
Wind break ความสูง 21 เมตร (ลานใหญ<) บริเวณพ้ืนท่ีลานกองเชื้อเพลิงเพ่ือป:องกันการฟุ:งกระจายของฝุpน 
และส<วนด&านนอกของตาข<ายจะทําการปลูกต&นไม&เปนแนว 3 แถวสลับฟAนปลา เพ่ือเปนแนวกันชนป:องกันการ
ฟุ:งกระจายของฝุpนละอองอีกชั้นหนึ่ง 

(2.3)  การลําเลียงเถ�าจากห�องเผาไหม�และการลําเลียงเถ�าไปยังบ;อเก็บเถ�า เถ&าท่ีเกิดข้ึน
จะมี 2 ประเภท ได&แก< เถ&าหนัก (Bottom Ash) และเถ&าเบา (Fly ash) โดยการนําเถ&าหนักออกจากก&นเตา
ของห&องเผาไหม&กระบวนการผลิตซ่ึงแยกได&ท่ีบริเวณใต&ตะกรับเตาเผาของหม&อไอน้ําและเถ&าเบา (Fly Ash)  
ถูกดักจับด&วยระบบบําบัดมลพิษอากาศ ซ่ึงเถ&าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไอน้ํา จะถูกลําเลียงลงในบ<อเถ&า
และตักข้ึนกองบริเวณลานกองเถ&า ซ่ึงอยู<ในพ้ืนท่ีต<อเนื่องกันและจะจัดส<งให&ชาวไร<นําไปใช&เปนสารปรับปรุงดิน 

(2.4)  การขนส;งเถ�า เถ&าจากการเผาไหม&เชื้อเพลิงจะถูกลําเลียงด&วยระบบสายพานลําเลียง
แบบปnดทําหน&าท่ีรวมเถ&าท้ังหมดไปยังไซโล โดยจะใช&รถบรรทุกเปล<าบรรทุกเถ&าจากไซโลมาพักไว&ในพ้ืนท่ีลาน
กองเถ&า จากนั้นจะมีเจ&าหน&าท่ีจัดการและควบคุมการขนเถ&าลงสู<รถบรรทุกของสมาชิกเกษตรกรชาวไร<อ&อย
ท่ีมารอรับข้ีเถ&า โดยกําหนดให&รถบรรทุกท่ีเข&ามาขอรับข้ีเถ&าทุกคันต&องมีผ&าใบคลุมให&เรียบร&อย เพ่ือป:องกันเถ&า
ฟุ:งกระจายในระหว<างขนย&าย 

(2.5)  ฝุ̂นละอองจากพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ�า การจัดเก็บเถ&าของโครงการจะเก็บในพ้ืนท่ีลาน
กองเถ&าก<อนใช&ตักใส<รถบรรทุกของเกษตรกรชาวไร<อ&อยท่ีมารอรับข้ีเถ&า อย<างไรก็ตาม ปริมาณเถ&าจะมีมาก
ท่ีสุดในช<วงฤดูหีบอ&อย ซ่ึงขนาดพ้ืนท่ีลานกองเถ&าของโครงการออกแบบให&สามารถรองรับเถ&าท่ีเกิดข้ึนสูงสุด
ในช<วงผลิตได&อย<างเพียงพอ ท้ังนี้ เพ่ือป:องกันการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองจากข้ีเถ&า โครงการจะทําการติดต้ัง 
ตาข<าย/Wind break ความสูง 5 เมตร รอบบริเวณพ้ืนท่ีดังกล<าว และส<วนด&านนอกของตาข<ายจะทําการปลูก
ต&นไม&เปนแนว 3 แถวสลับฟAนปลา เพ่ือเปนแนวกันชนป:องกันการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองอีกชั้นหนึ่ง รวมท้ัง
ได&กําหนดมาตรการฯ ในการจัดการการฟุ:งกระจายของข้ีเถ&าบริเวณพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ&า 
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ตารางท่ี 2.10-1 แหล<งกําเนิดและค<าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล<งกําเนิดของโครงการ 

แหล;งกําเนิด 

ข�อมูลของปล;องระบาย ข�อมูลของอากาศท่ีระบายออกจากปล;องระบาย 

ลักษณะปลายปล;อง เส�นผ;าน
ศูนย1กลาง 

ความสูง อุณหภูมิ 1/ ความเร็ว 1/ อัตราการไหล 1 
ความเข�มข�นสารมลพิษทางอากาศ 

TSP 1/ SO2 1/ NOx 1/ 
(m) (m) (K) (m/s) (Nm3/s) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) 

1.หม&อนํ้าชุดท่ี 1 (ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง) 3.50 40.00 413.00 15.90 110.40 95.00 30.00 78.53 75.00 141.10 ตรง  
(ไม<มีหมวกกันฝน) 

2. หม&อนํ้าชุดท่ี 2 (ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง) 2.50 40.00 413.00 12.50 44.10 95.00 30.00 78.53 75.00 141.10 ตรง  
(ไม<มีหมวกกันฝน) 

3. หม&อนํ้าชุดท่ี 3 (ขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง) 3.00 40.00 413.00 12.10 61.90 95.00 30.00 78.53 75.00 141.10 ตรง  
(ไม<มีหมวกกันฝน) 

ค;ามาตรฐาน 3/ 120 60 157.05 200 376.27  
หมายเหตุ :  1/ ข&อมูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการใช&ระบบดักจับฝุpนแบบ Multi-Cyclone และ ESP 
   2/ US.EPA, AP42 “APPENDIX B.2 : GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” แบบ Electrostatic Precipitator – hi-efficiency 
   3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล<อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ:าใหม< พ.ศ. 2553 (โรงไฟฟ:าท่ีใช&เช้ือเพลิงชีวมวลเปนเช้ือเพลิง)  
ท่ีมา : บริษัท ววิรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 
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2) เสียงและการควบคุม 

  2.1)  ระยะก;อสร�าง กิจกรรมการก<อสร&างท่ีก<อให&เกิดเสียงดังอย<างมีนัยสําคัญ ได&แก< งานปรับพ้ืนท่ี และ
งานก<อสร&างฐานราก ซ่ึงกิจกรรมในการก<อสร&างหลักรวม 3 กิจกรรม ได&แก< การเตรียมพ้ืนท่ี/งานฐานราก การสร&าง
โครงอาคาร/งานระบบสาธารณูปโภค และการปรับปรุงอาคาร/งานปรับทัศนียภาพ โครงการได&กําหนดให&บริษัท
รับเหมางดกิจกรรมการก<อสร&างท่ีก<อให&เกิดเสียงดังในช<วงกลางคืน (เวลา 19.00-07.00 น.) พร&อมท้ังกําหนดให&
จัดเตรียมอุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล (PPE) ได&แก< ปลั๊กลดเสียง และครอบหูลดเสียง รวมถึงจัดให&มี
การบํารุง รักษาเครื่องจักรอุปกรณ�ก<อสร&างต<างๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว& (ตามคู<มือแนะนําของเครื่องจักรต<าง ๆ) 

  2.2)  ระยะดําเนินการ เครื่องจักรท่ีเปนแหล<งกําเนิดเสียงท่ีสําคัญของโครงการ ได&แก< เครื่องกําเนิด
ไฟฟ:าแบบกังหันไอน้ํา และหอหล<อเย็น ท้ังนี้โครงการได&กําหนดให&มีการติดป:ายเตือนแก<ผู&ท่ีเข&าไปในพ้ืนท่ีดังกล<าว
ทราบและกําหนดให&ต&องสวมใส<อุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล (PPE) ซ่ึงโดยปกติพ้ืนท่ีดังกล<าวนี้จะมี
พนักงานเข&าไปปฏิบัติงานเปนบางครั้งเท<านั้น เพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค<า
ตรวจวัด ท้ังนี้ในข้ันตอนการออกแบบ โครงการได&กําหนดมาตรการในการป:องกันผลกระทบจากความดังของเสียง
ต้ังแต<ต&นทาง ควบคุมเสียงท่ีแหล<งกําเนิดโดยหลักการด&านวิศวกรรม จัดการทางผ<านของเสียง ติดต้ังเครื่องจักรท่ีเปน
แหล<งกําเนิดเสียงดังภายในอาคารตามความเหมาะสม ท้ังนี้โรงไฟฟ:าชีวมวลต&องควบคุมค<าระดับเสียงริมรั้วโรงงานท่ี
ระยะห<าง 1 เมตร ให&มีค<าไม<เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค<าระดับเสียง
การรบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

3) น้ําเสีย/น้ําท้ิงและการจัดการ 

 3.1)  ระยะก;อสร�าง มีน้ําเสียเกิดข้ึนจาก 2 กิจกรรม ได&แก< น้ําเสียจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 
และน้ําเสียจากกิจกรรมการก<อสร&าง ซ่ึงคาดว<าจะเกิดน้ําเสียข้ึนประมาณ 28 ลูกบาศก�เมตร/วัน (พิจารณาน้ําท่ี
คนงานใช&ก<อให&เกิดน้ําเสียโดยท้ังหมด) โครงการได&กําหนดให&บริษัทผู&รับเหมาจัดให&มีห&องสุขาแบบชั่วคราวและระบบ
บําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปอย<างเพียงพอ เพ่ือบําบัดน้ําเสียเบ้ืองต&นก<อนระบายลงสู<บ<อพักน้ําท้ิง พร&อมท้ังทําการตรวจวัด
คุณภาพน้ําท้ิงเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะนําน้ําท่ีผ<านการบําบัดแล&วมาใช&ในการฉีดพรมพ้ืนท่ีก<อสร&างและถนน
เพ่ือลดการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองท่ีเกิดข้ึน โดยไม<ระบายออกภายนอกโครงการหรือแหล<งน้ําสาธารณะ สําหรับ
น้ําเสียจากกิจกรรมการก<อสร&าง ซ่ึงคาดว<ามีปริมาณท่ีน&อยและเกิดข้ึนในช<วงระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น โครงการจึงได&จัด
ให&มีบ<อดักตะกอนบริเวณใกล&กับบ<อเก็บน้ําดิบ หลังจากนั้นจะนําน้ําท่ีผ<านการตกตะกอนแล&วมาใช&ในการฉีดพรม
พ้ืนท่ีก<อสร&างและถนนเพ่ือลดการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองท่ีเกิดข้ึน สําหรับน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีก<อสร&าง โครงการ
กําหนดให&บริษัทผู&รับเหมาจัดทําและสร&างรางระบายน้ําชั่วคราวไว&ในแนวเดียวกับท่ีจะสร&างรางระบายน้ําถาวรเพ่ือ
ระบายน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการลงสู<บ<อเก็บน้ําดิบต<อไป 

  3.2)  ระยะดําเนินการ เกิดจากน้ําระบายท้ิงจากหม&อไอน้ํา หอหล<อเย็น และระบบผลิตน้ํา รวมท้ัง 
น้ําเสียจากกิจกรรมของพนักงาน ซ่ึงโครงการได&ออกแบบให&มีการจัดการน้ําเสีย/น้ําท้ิงตามลักษณะเพ่ือบําบัด/
ตรวจสอบให&เหมาะสมก<อนนําน้ําท้ิงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนไปใช&ประโยชน� แสดงดังรูปท่ี 2.10-1 และตารางท่ี 2.10-2  
มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1)  ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic tank) บําบัดน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมของพนักงาน 
โครงการได&ออกแบบให&มีการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน สามารถรองรับน้ําเสียท่ีมี BOD 
ขาเข&าระบบประมาณ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจะมีค<า BOD ไม<เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร 
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   (2)  การจัดการน้ําเสียความสกปรกต่ํา (Low BOD) ประกอบด&วย ระบายท้ิงจากหม&อไอน้ํา 
(Blowdown) น้ําระบายท้ิงจากระบบหล<อเย็นเครื่องจักรโรงไฟฟ:า น้ําระบายท้ิงจากระบบผลิตน้ํา RO (Reject 
water) และน้ําล&างกลับจากระบบผลิตน้ําประปา (Back wash water) โรงไฟฟ:าชีวมวลออกแบบให&มีบ<อตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 1 (Inspection pit 1) เพ่ือตรวจสอบค<าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) ด&วยระบบ TDS Checker 
ในกรณีท่ีน้ําท้ิงมีคุณภาพไม<อยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) สูงกว<า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
จะส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิงฉุกเฉิน (Emergency pond) ท่ีมีระยะเวลาเก็บกักไม<น&อยกว<า 1 วัน และจะติดต<อให&
หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข&ามารับไปกําจัด แต<ในกรณีน้ําท้ิงมีคุณภาพอยู<ในเกณฑ�ท่ี
มาตรฐานค<าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) ไม<เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิง ขนาด 1,300 
ลูกบาศก�เมตร ก<อนนําไปใช&ประโยชน�ต<อไป 

   (3) การจัดการน้ําเสียความสกปรกสูง (High BOD) ประกอบด&วย น้ําฝนปนเปqrอนจากลานกอง
ต<างๆ (เชื้อเพลิงชานอ&อยและเถ&า) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเฉพาะวันท่ีฝนตก หรือในช<วงฤดูละลายน้ําตาล (เมษายน-สิงหาคม) 
และจะรวบรวมเข&าสู<บ<อตกตะกอนน้ําฝนปนเปqrอนภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวล โดยบ<อตกตะกอนน้ําฝนปนเปqrอนจาก
ลานกองชานอ&อยและเถ&า มีขนาด 2,300 และ 2,000 ลูกบาศก�เมตร ตามลําดับ จากนั้นจะส<งเข&าบ<อตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 2 (Inspection pit 2) เพ่ือตรวจสอบค<าบีโอดี (BOD) ในน้ําท้ิงผ<านเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอัตโนมัติ 
ในกรณีท่ีน้ําท้ิงมีคุณภาพไม<อยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าบีโอดี (BOD) สูงกว<า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกส<งเข&าสู<ระบบ
บําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล แต<ในกรณีน้ําท้ิงมีคุณภาพอยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าค<าบีโอดี (BOD) ไม<เกิน  
20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิงภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวลท่ีมีขนาด 1,300 ลูกบาศก�เมตร ก<อนนําไปใช&
ประโยชน�ต<อไป 
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รูปท่ี 2.10-1 การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าระบายท้ิงของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.10-2 ปริมาณนํ้าเสีย/นํ้าท้ิงของโรงไฟฟ:า  

รายการ 
High 
BOD 

Low 
BOD 

ปริมาณน้ําท้ิง/น้ําเสีย (ลูกบาศก1เมตร/วัน) 

การจัดการ ฤดูหีบอ�อย ฤดูละลายน้ําตาล 
ปpดหีบ/ซ;อมบํารุง

เครื่องจักร 
น้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําเสีย น้ําท้ิง น้ําเสีย 

1. นํ้าเสียจากแผนกต<าง ๆ  
 

�  - 2.88 - 2.56 - 2.16 -  รวบรวมเข&าสู<ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปก<อนท่ีจะส<งเข&าบ<อปรับสภาพนํ้าเสีย 
(Equalization Pond) ขนาด 2,137 ลูกบาศก�เมตร ท่ีอยู<ในระบบบําบัดนํ้าเสีย
ของโรงงานผลิตนํ้าตาล  

-  นํ้าเสียท่ีถูกบําบัดแล&วจะถูกส<งไปยังบ<อตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง 1 (Inspection 
pit No.1) ของโรงงานผลิตนํ้าตาล และรวบรวมเข&าสู<บ<อพักนํ้าท้ิง (Holding 
pond) ขนาด 50,072 ลูกบาศก�เมตร และหมุนเวียนกลับไปใช&ใหม< 

-  กรณีคุณภาพนํ้าท้ิงไม<อยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน จะถูกรวบรวมไปยังบ<อพักนํ้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 2,148 ลูกบาศก�เมตร ก<อนหมุนเวียน
กลับเข&าระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือบําบัดอีกครั้ง 

2. นํ้าระบายท้ิงจากหม&อไอนํ้า  � 316.8 - 93.6 - - - -  รวบรวมเข&าสู<บ<อตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง 1 (Inspection pit No.1) และส<งเข&า
บ<อพักนํ้าท้ิงของโรงไฟฟ:า ขนาด 1,300 ลูกบาศก�เมตร เพ่ือหมุนเวียนกลับไปใช&
ใหม< ท้ังน้ี นํ้าท้ิงท่ีเหลือจากการใช&ประโยชน�จะส<งไปเก็บท่ีบ<อพักนํ้าท้ิงขนาด 
50,072 ลูกบาศก�เมตร ของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

-  กรณีคุณภาพนํ้าไม<อยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ<อพักนํ้าท้ิงฉุกเฉิน 
(Emergency pond) ขนาดรองรับได&ไม<น&อยกว<า 1 วัน และส<งกําจัดกับบริษัท 
ท่ีได&รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต<อไป 

3. นํ้าระบายท้ิงจากระบบหล<อเย็น  � 216.9 - 396.9 - - - 
4. นํ้าระบายท้ิงจากระบบผลิตนํ้า  � 197.23 - 197.23 - - - 

5. นํ้าฝนปนเปqrอนจากลานกอง 
กากชานอ&อย1/ 

�  - - - 5231/ - - -  รวบรวมเข&าสู<บ<อตกตะกอนนํ้าฝนปนเปqrอนขนาด 2,300 ลูกบาศก�เมตร ก<อน
ทยอยส<งเข&าสู<ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

6. นํ้าฝนปนเปqrอนจากลานกองเถ&า1/ �  - - - 281/ - - -  รวบรวมเข&าสู<บ<อตกตะกอนนํ้าฝนปนเปqrอนขนาด 2,000 ลูกบาศก�เมตร ก<อน
ทยอยส<งเข&าสู<ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

รวม 730.93 2.88 687.73 553.56 - 2.16 - 
หมายเหตุ :  1/ นํ้าฝนปนเปqrอนจากลานกองชานอ&อยและเถ&าจะเกิดขึ้นเฉพาะวนัท่ีฝนตก หรือในช<วงฤดูละลายนํ้าตาล (เมษายน-สิงหาคม) 
ท่ีมา :   บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565
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4) กากของเสียและการจัดการ 

 4.1)  ระยะก;อสร�าง แหล<งกําเนิดหลักจาก 2 แหล<ง คือ ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการ
ก<อสร&าง ซ่ึงสามารถนําไปจําหน<ายหรือนํากลับมาใช&ประโยชน�ได& โดยโครงการจะทําการคัดแยกของเสียท่ี
สามารถนําไปจําหน<ายหรือนํากลับมาใช&ประโยชน�ใหม< ส<วนของเสียท่ีเหลือจากการคัดแยกจะถูกเก็บรวบรวม
ไว&เพ่ือส<งให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตมารับไปกําจัดต<อไป และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
ก<อสร&างโดยกําหนดให&บริษัทผู&รับเหมาจัดหาถุงและถังรองรับขยะท่ีมีฝาปnดมิดชิดวางกระจายตามพ้ืนท่ี
ก<อสร&างของโครงการอย<างเพียงพอ ก<อนจะติดต<อให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตมารับไปกําจัดต<อไป 

 4.2)  ระยะดําเนินการ แบ<งออกเปน 2 ประเภท ได&แก< มูลฝอยท่ัวไปจากการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงาน/อาคารสํานักงาน และกากของเสียหรือวัสดุท่ีไม<ใช&แล&วจากกระบวนการผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  มูลฝอยท่ัวไปจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน/อาคารสํานักงาน คาดว<า
โครงการจะมีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ 85 กิโลกรัม/วัน เม่ือพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยท่ี 1.18 
กิโลกรัม/คน/วัน (อ&างอิงตามรายงานสถานการณ�ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ, 
2562) โครงการได&ใช&หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) ท่ีจะนํากลับมาใช&ใหม<ให&มากท่ีสุดเท<าท่ีจะทํา
ได&และลดขยะให&เหลือน&อยท่ีสุด และหากมีของเสียเกิดข้ึนโครงการจะหาวิธีการนําของเสียเหล<านั้นกลับไปใช&
ประโยชน�ให&มากท่ีสุด เพ่ือให&มีของเสียไปกําจัดน&อยท่ีสุด โดยจะทําการคัดแยก ณ แหล<งกําเนิดแล&วจะทําการ
รวบรวมใส<ถังรองรับมูลฝอยท่ีกระจายอยู<ท่ัวไป แยกประเภทของถังออกเปน 4 ประเภท คือ มูลฝอยย<อยสลายได& 
มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช&ใหม<ได& และมูลฝอยอันตราย และส<งกําจัดโดยหน<วยงานท&องถ่ิน
หรือผู&ท่ีได&รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดต<อไป 

  (2)  กากของเสียหรือวัสดุท่ีไม;ใช�แล�วจากกระบวนการผลิต สามารถแบ<งได&เปน 2 ส<วน 
คือ ของเสียท่ีไม<เปนภาระต<อหน<วยงานรับกําจัด และของเสียท่ีเปนภาระต<อหน<วยงานรับกําจัด การจัดการ
ของเสียของโครงการจะดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี 
ไม<ใช&แล&ว พ.ศ. 2548 ซ่ึงจะคาดการณ�ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากข&อมูลใบแจ&งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม<ใช&แล&วของบริษัทในเครือฯ รวมท้ังโครงการยังไม<เปnดดําเนินการ ดังนั้นลักษณะกากอุตสาหกรรม
และวิธีกําจัด จึงอ&างอิงจากการประมวลผลจากการอนุญาตด&านกากอุตสาหกรรมท่ีผ<านมาของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลักษณะกากอุตสาหกรรม และวิธีกําจัด ของโรงงานลําดับท่ี 88 โรงงานท่ีผลิตพลังงานไฟฟ:า 
อย<างใดอย<างหนึ่ง หรือหลายอย<างเปนแนวทางในการกําหนดรหัสของเสียลักษณะของกากอุตสาหกรรม  

  การจัดการของเสียของโครงการจะดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม<ใช&แล&ว พ.ศ. 2548 โดยมีการแจ&งรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ 
และชื่อหน<วยงานท่ีรับไปกําจัดผ<านทางระบบตามวิธีและแบบการแจ&งท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
นอกจากนี้ ยังดําเนินการตามประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนส<งของเสียอันตราย  
พ.ศ. 2547 โดยการยื่นขออนุญาตนําของเสียออกนอกโรงงาน จะต&องแสดงวิธีการกําจัดกากของเสียและ 
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก<อนจะส<งของเสียออกนอกโรงงาน รวมท้ังการจัดทําเอกสารกํากับ
การขนส<ง (Manifest system) ให&กับผู&ขนส<งและผู&รับกําจัดก<อนนําของเสียออกจากพ้ืนท่ีโรงงาน ซ่ึงจะต&อง
บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกากของเสียทุกชนิด รวมท้ัง 
เก็บรวบรวมเอกสารกํากับการขนส<ง (Manifest Form) ท่ีออกโดยหน<วยงานรับกําจัดกากของเสีย และ
รายงานให&กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล&อมทราบทุก 6 เดือน 

 



โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล   เอกสารประกอบการประชุมรับฟAงความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-28- 

  สําหรับการขนส<งไปกําจัดจะจัดให&รถเข&ามารับขยะมูลฝอย/ของเสียบริเวณอาคารเก็บ 
ของเสียโดยตรง ซ่ึงรายละเอียดปริมาณและการจัดการกากของเสียและวัสดุท่ีไม<ใช&แล&วจากกระบวนการผลิต 
มีรายละเอียดดังนี้ 

  (2.1) ของเสียท่ีไม;เปEนภาระต;อหน;วยงานรับกําจัด คาดว<าจะทําให&มีปริมาณ 196.52  
ตัน/วัน ได&แก< 

    ก) เถ�าเบา (fly ash) เกิดข้ึนจากการเผาไหม&ในหม&อไอน้ํา ซ่ึงถูกดักจับด&วยระบบ 
ดักฝุpนแบบมัลติไซโคลน (Multi cyclone) และระบบบําบัดมลพิษอากาศแบบไฟฟ:าสถิต (Electrostatic 
Precipitator : ESP) เม่ือมีการเดินระบบหม&อไอน้ําจะเกิดเถ&าเบา ประมาณ 117.2 ตัน/วัน (หรือ 14,064 ตัน/
ปJ) ซ่ึงเถ&าเบาท่ีเกิดข้ึนจะถูกลําเลียงไปยังลานกองเถ&าเพ่ือรอให&เกษตรกรมารับไปใช&เปนสารปรับปรุงดิน 

   ข) เถ�าหนัก (bottom ash) เกิดข้ึนจากการเผาไหม&ในหม&อไอน้ํา ซ่ึงเถ&าท่ีเกิดข้ึนจะ
ตกลงใต&ห&องเผาไหม&ของหม&อไอน้ํา เม่ือมีการเดินระบบหม&อไอน้ําจะเกิดเถ&าหนักประมาณ 78.1 ตัน/วัน (หรือ 
9,372 ตัน/ปJ) ซ่ึงเถ&าจะถูกลําเลียงผ<านทางสายพานลําเลียงเถ&า (Ash Conveyer) ท่ีมีน้ําอยู< (สําหรับการ
ป:องกันอากาศจากภายนอกเข&าไปภายในหม&อไอน้ํา ทําให&เถ&ามีลักษณะก่ึงเปJยก ไม<เกิดการฟุ:งกระจาย) และ
ถูกลําเลียงออกมาลงไปยังสายพานซ่ึงเปนระบบปnดทําหน&าท่ีรวมเถ&าท้ังหมดไปยังพ้ืนท่ีลานกองเถ&าเพ่ือรอให&
เกษตรกรมารับไปใช&เปนสารปรับปรุงดิน 

  (2.2) ของเสียท่ีเปEนภาระต;อหน;วยงานรับกําจัด เช<น น้ํามันหล<อลื่นท่ีไม<ใช&แล&ว เศษเหล็ก
จากการตะไบ เจียรหรือการกลึง บรรจุภัณฑ�ท่ีปนเปqrอนสารเคมีตกค&าง เศษผ&าปนเปqrอนน้ํามัน หลอดไฟ 
แบตเตอรี่ ฉนวนกันความร&อนท่ีเสื่อมสภาพ กากตะกอนจากระบบผลิตน้ํา และเรซินท่ีเสื่อมสภาพ เปนต&น  
ซ่ึงส<วนใหญ<เกิดจากการซ<อมแซม/ซ<อมบํารุงเครื่องจักร คาดว<าจะมีปริมาณของเสียท่ีเปนภาระต<อหน<วยงาน
รับกําจัดจากกระบวนการผลิตประมาณ 1.22 ตัน/วัน จะรวบรวมและจัดเก็บในอาคารจัดเก็บของเสียของ
โครงการ ก<อนส<งให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข&ามารับไปกําจัด  

2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1)  ระยะก;อสร�าง เพ่ือให&เกิดความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย�สินในระยะก<อสร&าง โครงการจึงกําหนด
มาตรการต<างๆ ท่ีเก่ียวข&อง โดยการกําหนดขอบเขตการก<อสร&างและเขตอันตรายรวมท้ังกําหนดมาตรการให&
บริษัทผู&รับเหมาจัดทําแผนงานด&านความปลอดภัยในการทํางานก<อสร&างให&สอดคล&องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการด&านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการ
ทํางานเก่ียวกับงานก<อสร&าง พ.ศ. 2564 ซ่ึงโครงการพิจารณารายละเอียดด&านการจัดการความปลอดภัยใน
สัญญาว<าจ&าง ให&ครอบคลุมถึงการคุ&มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานภายใน
โครงการ 

 2)  ระยะดําเนินการ  

(1) อุปกรณ1คุ�มครองความปลอดภัยส;วนบุคคล กําหนดให&มีการจัดเตรียมอุปกรณ�คุ&มครอง
ความปลอดภัยส<วนบุคคลไว&ให&พนักงานตามลักษณะงานและอันตรายท่ีได&รับสัมผัสสอดคล&องตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ&มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล  
พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง และจัดทําป:ายเตือนอันตราย และป:ายสัญลักษณ�บังคับให&มีการสวมใส<
รวมถึงประชาสัมพันธ�ให&พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการใช&งานอุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วน
บุคคล (PPE) รวมท้ังกําหนดแผนการตรวจสอบการเก็บอุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล (PPE) ให&มี
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จํานวนเพียงพอ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในแต<ละแผนก รวมท้ัง 
ได&กําหนดให&ผู&ท่ีจะเข&าไปภายในอาคารโรงงานจะต&องสวมใส<อุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล
พ้ืนฐาน 4 รายการ คือ หมวกนิรภัย รองเท&านิรภัย แว<นตาป:องกันฝุpนละออง และผ&าปnดจมูก 

(2) ระบบป?องกันและระงับอัคคีภัย โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวลของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร 
จํากัด ประกอบกิจการโรงงานลําดับท่ี 88 โรงงานผลิตไฟฟ:า เม่ือตรวจสอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การป:องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 พบว<า เข&าข<ายตามข&อ 3 “โรงงานท่ีมีความเสี่ยงต<อ
การเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความว<า โรงงานซ่ึงมีการประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใช&เชื้อเพลิง วัตถุไวไฟ หรือ
มีลักษณะท่ีทําให&เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได&ง<าย ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีระบุในบัญชีแนบท&าย
ประกาศ ดังนั้นโครงการจึงได&กําหนดให&ติดต้ังระบบป:องกันและระงับอัคคีภัยต<าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
อาคาร ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตน้ําตาลและพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวล โดยจะออกแบบระบบป:องกัน
และระงับอัคคีภัยให&เปนไปตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการด&านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการทํางานเก่ียวกับการป:องกันและระงับ
อัคคีภัย (พ.ศ. 2555) และมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข&อง 

(3) การตรวจสุขภาพพนักงาน กําหนดให&มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม<ทุกครั้งก<อน
รับเข&าทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการ จะดําเนินการตรวจสุขภาพท่ัวไปและตรวจสุขภาพตามปAจจัย
เสี่ยง หรือตามความเห็นของแพทย�อาชีวเวชศาสตร� และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการเจ็บปpวยของพนักงาน
ให&สอดคล&องตามข&อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ&าง และส<ง 
ผลการตรวจแก<พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2563 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข&อง โดยพนักงานของบริษัทจะได&รับ
การตรวจสุขภาพทุกคน แบ<งเปนการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม< และพนักงานประจํา ดําเนินการตรวจวัด
โดยโรงพยาบาลและแพทย�ท่ีได&รับการข้ึนทะเบียนเปนผู&ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีสิทธิประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม ภายใต&บทบังคับแห<งกฎหมายและข&อบังคับของแพทยสภา  

(4) การจัดทํารายงานและบันทึกอุบัติเหตุ กําหนดให&หัวหน&างานเปนผู& ท่ีกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานในหน<วยงานท่ีรับผิดชอบ และต&องมีความรู& ความเข&าใจในการรายงานอุบัติเหตุตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว& โดยกําหนดให&แบบฟอร�มการรายงานอุบัติเหตุประกอบด&วยประวัติส<วนตัวของผู&ประสบอุบัติเหตุ 
เช<น ชื่อ-สกุล ตําแหน<ง กรุtปเลือด วัน เดือน ปJ ท่ีประสบอุบัติเหตุ สถานท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู&เห็นเหตุการณ� 
อุบัติเหตุเกิดข้ึนได&อย<างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ&าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง  
แนวทางแก&ไข และการป:องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช&อุปกรณ�คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล (PPE) 
หรือไม< และความคิดเห็นของผู&บังคับบัญชาเก่ียวกับอุบัติเหตุนั้น เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการป:องกัน
ไม<ให&เกิดซํ้าหรือลดความรุนแรงของปAญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทํางาน 

(5) การตรวจวัดสภาพแวดล�อมในการทํางาน การเฝ:าระวังและการตรวจด&านสุขศาสตร�
อุตสาหกรรมสภาพแวดล&อมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต<อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ผู&ปฏิบัติงาน โดยโครงการจะว<าจ&างหน<วยงานกลาง (third party) และจะต&องเปนหน<วยงานท่ีจะให&บริการ 
ในการตรวจวัดสภาพแวดล&อมในการทํางาน เปนไปตามข&อกําหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เข&ามาดําเนินการตรวจวัดสภาพแวดล&อมในการ
ทํางาน ได&แก< คุณภาพอากาศ ระดับความร&อน และเสียง เพ่ือป:องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต<อพนักงานท่ี
ปฏิบัติงาน และเปนไปตามข&อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก&ไขสภาพแวดล&อม
ในการทํางานให&เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด&านความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการทํางานเก่ียวกับความร&อน แสงสว<าง และเสียง พ.ศ. 2559 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ&มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เก่ียวกับสภาวะแวดล&อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

2.12 ชุมชนสัมพันธ1และการรับเรื่องร�องเรียน  

1) ชุมชนสัมพันธ1  

เนื่องจากท่ีต้ังโครงการอยู<ภายในพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตน้ําตาลและมีการใช&ระบบสาธารณูปโภค
ร<วมกัน หากการดําเนินการประชาสัมพันธ�/หรือการทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ�เปนไปอย<างต<างคนต<างทํา
ย<อมจะส<งผลให&เกิดการดําเนินการไม<เปนไปตามเป:าหมายท่ีกําหนดไว& เพราะชุมชนภายนอกไม<สามารถแยก
กิจกรรมหรือมลพิษท่ีเกิดจากการดําเนินงานได&ว<าเปนในส<วนของโรงงานผลิตน้ําตาลหรือโรงไฟฟ:าชีวมวล  
อาจส<งผลให&เกิดการแก&ไขประเด็นปAญหาไม<สอดคล&องกับสาเหตุท่ีแท&จริง ดังนั้น ในการวางแผนงานด&าน 
การประชาสัมพันธ�และการทํากิจกรรมด&านชุมชนสัมพันธ�ของโครงการจะดําเนินการให&สอดรับกับการ
ดําเนินงาน โดยจําแนกประเภทแผนงานกิจกรรม ออกเปนกิจกรรมรับผิดชอบต<อสังคม (Corporate Social 
Responsibility (CSR)) และกิจกรรมประชาสัมพันธ�/หรือกิจกรรมสนันสนุนชุมชน (มวลชนสัมพันธ�) โดยมี
การจําแนกออกเปน 4 ประเภท ได&แก< ด&านสร&างความสัมพันธ�ท่ียั่งยืน  ด&านการศึกษา ด&านสิ่งแวดล&อม และ
ด&านสุขภาพอนามัย 

2)  การรับเรื่องร�องเรียน 

 การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจส<งผลกระทบด&านสิ่งแวดล&อมต<อพนักงานของโครงการและ
บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงครอบคลุมถึงประชาชนท่ีอยู<ใกล&เคียง ลูกค&า หรือผู&ท่ีเข&ามาติดต<อกับโครงการ 
ดังนั้น เพ่ือเปนมาตรการป:องกันและแก&ไขปAญหาท่ีอาจเกิดข้ึน โครงการได&จัดทําแผนรับเรื่องราวร&องทุกข�และ
กําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ โดยมีข้ันตอนการรับปAญหาข&อร&องเรียนและวิธีการแก&ไขปAญหาข&อร&องเรียน
ต&องครอบคลุมในทุกประเด็นท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการ กรณีท่ีโครงการ
ได&รับข&อมูลการร&องทุกข�ท้ังจากภายนอก (ชุมชนโดยรอบ) และจากภายในโครงการเอง โดยโครงการได&จัดให&มี
ระบบการแก&ไขปAญหาดังกล<าวเพ่ือให&สามารถนําข&อร&องเรียนท่ีเกิดข้ึนมาแก&ไขได&อย<างทันท<วงทีหากเกิดปAญหา
จากการดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงใช&ระบบการติดต<อสื่อสารและการดําเนินงานการรับเรื่องราวร&องทุกข�
อย<างเปนระบบ สําหรับผังการรับเรื่องร&องเรียนแสดงดังรูปท่ี 2.12-1 ได&แก< 

(1)  มีการระบุข้ันตอนการรับเรื่องร&องเรียนท้ังจากภายในและภายนอกโครงการ  

(2)  ระบุหน<วยงาน/เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีสามารถติดต<อประสานงานได&โดยทันที  

(3)  จัดให&มีศูนย�การรับเรื่องร&องเรียนต้ังอยู<บริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  

(4)  การแจ&งเหตุข&อร&องเรียนสามารถดําเนินการได&หลายวิธี เช<น การแจ&งผ<านทางโทรศัพท�/ 
การทําบันทึกข&อความ/การเข&ามาแจ&งเหตุร&องเรียนด&วยตนเอง เปนต&น 
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 นอกจากนี้ โครงการจะสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม (EIA 
Monitoring Committee) ให&มีความเหมาะสมจะมีส<วนร<วมในการร<วมดําเนินการกรณีท่ีมีข&อร&องเรียนหรือ
เหตุเดือดร&อนรําคาญท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ โดยจะเข&าร<วมเจรจาไกล<เกลี่ยและหาข&อยุติกรณีมีข&อ
พิพาทปAญหาสิ่งแวดล&อมระหว<างโครงการกับชุมชน แสดงความเชื่อมโยงการปฏิบัติหน&าท่ีของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข&ามามีส<วนร<วมในการ
บริหารโครงการ โดยจะพิจารณาสัดส<วนผู&แทนภาคประชาชนมากกว<าผู&แทนจากภาครัฐและโครงการ ไม<น&อย
กว<า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม (EIA Monitoring 
Committee) มีรายละเอียดดังนี้ 

1) บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการฯ 

(1) ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม และเง่ือนไขเพ่ิมเติมจากหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง 

(2) ให&คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก&ไขปAญหาสิ่งแวดล&อมในระหว<าง
การก<อสร&างและดําเนินการ รวมถึงปAญหาข&อร&องเรียนจากชุมชน อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ 

(3) พิจารณาและให&ข&อคิดเห็นต<อข้ันตอนและวิธีดําเนินงานท่ีอาจก<อให&เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม โดยอาจเชิญบุคลากร องค�กรและ/หรือหน<วยงานท่ีเก่ียวข&องมาให&ข&อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ได&แก< 

- ตรวจสอบแผนงานก<อสร&าง และ/หรือหน<วยงานท่ีเก่ียวข&องมาให&ข&อมูลก<อน/เปnดเผย
ข&อมูลก<อสร&าง 

- ตรวจสอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม 

- ตรวจสอบเรื่องราวร&องเรียนต<าง ๆ เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&องในการป:องกันแก&ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล&อม 

(4) พิจารณาและวินิจฉัยคําร&องทุกข� ตลอดจนข&อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับการ
ดําเนินโครงการ รวมท้ังสร&างเสริมความเข&าใจอันดีระหว<างชุมชนกับโครงการ และประสานความร<วมมือกับ
หน<วยงานอ่ืนหรือผู&เก่ียวข&อ 

(5) ร<วมเจรจาไกล<เกลี่ยและหาข&อยุติ กรณีมีข&อพิพาทด&านปAญหาสิ่งแวดล&อมระหว<าง
โครงการกับชุมชน มีอํานาจแต<งต้ังคณะทํางาน เพ่ือช<วยปฏิบัติหน&าท่ีตามความเหมาะสม 
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2.13 พ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน 

 โครงการมีพ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชนท่ีปลูกเปนแนวต&นไม&ประมาณ 12.87 ไร< หรือร&อยละ 15.45  
ของพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวล แสดงดังรูปท่ี 2.13-1 ต&นไม&ท่ีปลูกในโครงการส<วนใหญ<เปนไม&ยืนต&น พันธุ�ไม&นํามา
ปลูกในพ้ืนท่ีโครงการเปนพันธุ�ไม&ท่ีจัดหาง<ายในท&องถ่ิน มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ดูแลรักษาง<าย 
สามารถใช&เปนแนวกันชน (Buffer Zone) เพ่ือใช&ประโยชน�เปนแนวกันลม ลดผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศ และเปนแนวกําลังธรรมชาติป:องกันการฟุ:งกระจายของฝุpนละอองและเสียง รวมถึงเปนการปรับปรุง
ทัศนียภาพและส<งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อมไปด&วยในตัว โดยพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีมีอยู<เดิมและบริเวณท่ีจะ
พัฒนาเพ่ิมข้ึนในลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีเปนแนวป:องกัน (Protection Strip) 

 สําหรับพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการมีวัตถุประสงค�เพ่ือลดผลกระทบจากระดับเสียงและฝุpนละอองจากการ
ดําเนินการของโครงการ โดยพรรณไม&ท่ีพิจารณานํามาปลูกจึงพิจารณาจากพรรณไม&ท่ีมีศักยภาพในการลด
มลพิษและเลือกปลูกต&นไม&ท่ีมีใบหนาเพ่ือลดผลกระทบจากระดับเสียงและฝุpนละอองจากการดําเนินการของ
โครงการ ซ่ึงจากการศึกษาข&อมูลด&านวิชาการท่ีได&ระบุว<า การท่ีต&นไม&จะสามารถปรับตัวให&เข&ากับสภาพแวดล&อม
ของพ้ืนท่ีได&ดีท่ีสุด และสามารถตอบสนองต<อวัตถุประสงค�การปลูกท่ีกําหนดไว&จําเปนต&องเลือกชนิดของ 
พันธุ�ไม&ท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปต&นไม&ทุกชนิดมีส<วนช<วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ แต<ศักยภาพในการปรับปรุง
คุณภาพของอากาศของต&นไม&แต<ละชนิดแตกต<างกัน ข้ึนกับองค�ประกอบของมลพิษอากาศ รูปร<างของใบ  
กายวิภาคของใบ จํานวนและความหนาแน<นของพุ<มใบ และลักษณะทางชีพลักษณ� (การผลัดใบและระยะเวลา) 
(Takahashi et al., 2005) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (2550) โดย 
ความร<วมมือระหว<างสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม สถานเอกอัครราชทูต
แห<งราชอาณาจักรเนเธอร�แลนด� และมหาวิทยาลัยเชียงใหม< ได&ศึกษาประสิทธิภาพของไม&ยืนต&นและไม&พุ<มใน
จังหวัดเชียงใหม< ตามลักษณะสมบัติของใบ สรุปได&ดังนี้  

1)  ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไม&สน (conifer) และไม&ไม<ผลัดใบสามารถดูดซับ 
ฝุpนละอองได&ดีกว<าไม&ผลัดใบ ต&นไม&ท่ีผิวใบหยาบหรือมีขนสามารถดูดซับฝุpนละอองได&ดีกว<าต&นไม&ท่ีมีผิวใบมัน 
ต&นไม&ท่ีมีพ้ืนท่ีผิวใบรวมมากสามารถดูดซับฝุpนละอองได&ดีกว<าต&นไม&ท่ีมีพ้ืนท่ีผิวใบรวมน&อยกว<า  

2)  ออกไซด�ของไนโตรเจน (NOx) และโอโซน (ozone) ไม&ผลัดใบสามารถดูดซับได&ดีกว<าไม&สน ต&นไม&
ท่ีผิวใบเรียบมันสามารถดูดซับได&ดีกว<าต&นไม&ท่ีมีผิวใบหยาบ ต&นไม&ท่ีมีพ้ืนท่ีผิวใบรวมมากสามารถดูดซับได&
ดีกว<า ต&นไม&ท่ีมีพ้ืนท่ีผิวใบรวมน&อยกว<า 

ท้ังนี้ ยังได&จัดลําดับศักยภาพในการดูดซับมลพิษของไม&ยืนต&นไว&มากกว<า 30 ชนิด ตัวอย<างต&นไม& 
ท่ีสามารถดูดซับฝุpนละอองได& อีกท้ังยังสามารถดูดซับฝุpนออกไซด�ของไนโตรเจนและโอโซนได&ดี เช<น หลิว 
อินทนิล พิกุล อโศกอินเดีย และประดู< ซ่ึงสอดคล&องกับพรรณไม&ท่ีโครงการพิจารณามาปลูก 
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รูปท่ี 2.12-1 ข้ันตอนการรับและตอบกลับข&อร&องเรียน 
 

 

 

ข&อร&องเรียนของชุมชน/ปAญหาส่ิงแวดล&อม 

หน<วยงานรับเร่ืองร&องเรียน 

พิจารณาข&อร&องเรียนแล&วดําเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ&งต<อผู&เกี่ยวข&อง ภายใน 1 วัน 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ&งกลับผู&ร&องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร&อมช้ีแจงและอธิบายลักษณะของปAญหา 

ลงบันทึกผลการแจ&งกลับ 
ต<อผู&ร&องเรียน 

สรุปช้ีแจงการดําเนินการแก&ไขพร&อมแจ&งกลับ 
ผู&ร&องเรียน ภายใน 7 วัน  

ไม;ได�มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแก&ไขหรือควบคุมปAญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล&อมและกําหนดแผนงาน 

การแก&ไขปAญหาโดยเร็ว  
เพื่อดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก&ไข 
และผลดําเนินการแก&ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก&ปAญหากําหนดมาตรการเร<งด<วน
ภายใน 1-2 วันทําการ 

 

หากการแก&ไขต&องใช&ระยะเวลา หรือกรณีแก&ไขปAญหาไม<ได&
ในระยะส้ัน ให&ดําเนินการแจ&งให&ผู&ร&องเรียน/คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล&อม 
ต&องรายงานให&ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว<าจะดําเนินการแก&ไขแล&วเสร็จ 

บันทึกและจัดเกบ็ข&อร&องเรียน 
และวิธกีารแก&ไขข&อร&องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล&อม 

แจ&งผล/นําเสนอการแก&ไข 

ปAญหาในการประชุม 
แจ&งผล 

ทบทวนสาเหตุของปAญหาและแนวทางการ 
แก&ไขเพื่อกาํหนดมาตรการป:องกันและแก&ไข

ป:องกันการเกิดปAญหาซํ้า  

-  สํานักงาน/ป:อมยามหน&าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ�/ส่ิงแวดล&อม 
 หมายเลขโทรศัพท� 02-6280408 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส� (E-mail) :  

viwatagriculture@gmail.com 
- จุดรับเร่ืองร&องเรียนบริเวณป:อมยาม

ด&านหน&าโรงงาน  



โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล    เอกสารประกอบการประชุมรับฟAงความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-34- 

 
รูปท่ี 2.13-1 พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
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3.  สภาพส่ิงแวดล�อมในป:จจุบัน 

3.1 คุณภาพอากาศ 

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาได&ทําการรวบรวมผลการ
ตรวจวัดจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�)  
(ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทําโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) 
ซ่ึงดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน พ.ศ. 2560 
เพ่ือเปนตัวแทนลมตะวันออก (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และกันยายน) และครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 
กุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนตัวแทนลมตะวันออก (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และกันยายน) ดําเนินการ
ตรวจวัด 7 วันต<อเนื่อง จํานวน 4 สถานี ได&แก< วัดปpาแสงมณี (A1) วัดร<องถ<อน (A2) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง 
(A3) และวัดโปร<งเย็น (A4) โดยจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแสดงดังรูปท่ี 3.1-1 อย<างไรก็ตาม 
ในปJ พ.ศ.2565 โครงการได&มอบหมายให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาใหม<) 
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ิมเติมเพ่ือเปนตัวแทนข&อมูลสภาพสิ่งแวดล&อมในปAจจุบัน โดยดําเนินการ
ตรวจวัดระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนตัวแทนลมตะวันออก (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 
และกันยายน) จํานวน 4 สถานี (อ&างถึงรูปท่ี 3.1-1) โดยดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได&แก< ฝุpนละอองรวม
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง กtาซไนโตรเจนไดออกไซต� (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ
กtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษาแสดงดังตารางท่ี 3.1-1 สามารถสรุปได&ดังนี้ 

 1)  ฝุ̂นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง  

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน 2560 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก ช<วงปnด
หีบ/ซ<อมบํารุง) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.023-0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (23-31 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.023-0.030 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (23-30 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.021-0.034 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (21-34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.022-0.028 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (22-28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 กุมภาพันธ� 2561 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.071-0.133 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (71-133 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.067-0.129 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (67-129 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.083-0.168 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (83-168 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.060-0.107 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (60-107 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร)   

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 3 โดยบริษัทท่ีปรึกษา ระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม 2565 (เปนตัวแทนทิศ
ลมตะวันออก ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.041-0.076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (41-76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.033-0.051 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (33-51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.039-0.063 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (39-63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.044-
0.192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (44-192 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
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เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.33 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า ทุกสถานีมีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด 
โดยบริเวณท่ีมีค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได&แก<  
วัดโปร<งเย็น (A4) ตรวจวัดครั้งท่ี 1 มีค<า 0.192 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (192 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร)  
คิดเปนร&อยละ 58.18 ของค<ามาตรฐาน 

 2)   ฝุ̂นละอองขนาดไม;เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง  

   ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน 2560 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ช<วงปnดหีบ/ซ<อมบํารุง) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.012-0.016 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร  
(12-16 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.010-0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(10-17 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.011-0.018 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (11-18 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.011-0.016 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (11-16 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 กุมภาพันธ� 2561 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.048-0.083 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (48-83 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.039-0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (39-72 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.033-0.093 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (33-93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.031-0.082 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (31-82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร)   

ผลการตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษา ระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม 2565 (เปนตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.008-0.049 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(8-49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.005-0.026 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร  
(5-26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.025-0.048 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (25-48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.024-0.062 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (24-62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค<าไม<เกิน 0.12 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า ทุกสถานีมีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณ
ท่ีมีค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ได&แก< โรงเรียน
หมู<บ&านตัวอย<าง (A3) ตรวจวัดครั้งท่ี 2 มีค<า 0.093 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร ( 93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
คิดเปนร&อยละ 28.18 ของค<ามาตรฐาน 
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3)   กtาซซัลเฟอร1ไดออกไซด1 (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

 ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน 2560 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก  
ช<วงปnดหีบ/ซ<อมบํารุง)  พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0019-0.0245 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(1.9-24.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0019-0.0357 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (1.9-35.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0019-0.0075 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (1.9-7.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0019-
0.0075 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (1.9-7.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

 ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 กุมภาพันธ� 2561 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0038-0.0583 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (3.8-58.3 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0019-0.0282 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร     (1.9-
28.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0038-0.0357 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (3.8-35.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0075-0.0301 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (7.5-30.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร)   

 ผลการตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษา ระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม 2565 (เปนตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0011-0.0090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(1.1-9.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0024-0.0103 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (2.4-10.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0028-0.0164 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.8-16.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0006-
0.0126 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (0.6-12.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

  เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล&อม
แห<งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของปริมาณกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.32 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า ทุกสถานีมีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด 
โดยบริเวณท่ีมีค<าความเข&มข&นของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได&แก< วัดร<องถ<อน 
(A2) ตรวจวัดครั้งท่ี 1 และโรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) ตรวจครั้งท่ี 2 มีค<า 0.0357 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(35.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) คิดเปนร&อยละ 11.16 ของค<ามาตรฐาน 

4)   กtาซซัลเฟอร1ไดออกไซด1 (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน 2560 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก  
ช<วงปnดหีบ/ซ<อมบํารุง) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0105 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร    
(2.6-10.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0236 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (2.6-23.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0314 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.6-31.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-
0.0131 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.6-13.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
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ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 กุมภาพันธ� 2561 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.6-7.9 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร      
(2.6-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0079 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (2.6-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0079 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.6-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร)   

ผลการตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษา ระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม 2565 (เปนตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0005-0.0068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(0.5-6.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0018-0.0102 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (1.8-10.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0031-0.0102 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (3.1-10.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0013-
0.0086 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (1.3-8.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
มีค<าไม<เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า ทุกสถานีมีค<าอยู<ในเกณฑ�
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณท่ีมีค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได&แก< 
โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) ตรวจวัดครั้งท่ี 1 มีค<า 0.0314 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (31.4 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร) คิดเปนร&อยละ 4.02 ของค<ามาตรฐาน  

5)   กtาซไนโตรเจนไดออกไซด1 (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน 2560 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก  
ช<วงปnดหีบ/ซ<อมบํารุง) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร     
(2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0052-0.0105 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (2.5-10.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0079-0.0131 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (7.9-13.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-
0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

 ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 กุมภาพันธ� 2561 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (2.6-5.2 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร     (2.6-
5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0026-0.0052 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (2.6-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าเท<ากับ 0.0052 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
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 ผลการตรวจวัดโดยบริษัทท่ีปรึกษา ระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม 2565 (เปนตัวแทนทิศลม
ตะวันออก ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0024-0.0039 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(2.4-3.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0039-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (3.9-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0050-0.0068 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (5.0-6.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.0031-
0.0047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (3.1-4.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

 เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<า 
ไม<เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า ทุกสถานีมีค<าอยู<ในเกณฑ�
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณท่ีมีค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 
ได&แก< โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) ตรวจวัดครั้งท่ี 1 มีค<า 0.0131 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร ( 13.1 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) คิดเปนร&อยละ 4.37 ของค<ามาตรฐาน 

 6) กtาซคาร1บอนมอนอกไซด1 (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน 2560 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก ช<วงปnด
หีบ/ซ<อมบํารุง) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.098-0.329 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (9.8-32.9 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.050-0.475 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (5.0-47.5 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.054-0.255 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (5.4-25.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.025-0.329 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (2.5-32.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 

ผลการตรวจวัดครั้งท่ี 2 ระหว<างวันท่ี 8-15 กุมภาพันธ� 2561 (เปนตัวแทนทิศลมตะวันออก 
ในช<วงหีบอ&อย) พบว<า วัดปpาแสงมณี (A1) มีค<าอยู<ในช<วง 0.281-1.104 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (28.1-110.4 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) วัดร<องถ<อน (A2) มีค<าอยู<ในช<วง 0.249-1.010 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (24.9-
1,010.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) มีค<าอยู<ในช<วง 0.356-0.765 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (35.6-76.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) และวัดโปร<งเย็น (A4) มีค<าอยู<ในช<วง 0.325-0.818 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (32.5-81.8 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร)   

เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล&อม
แห<งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&
ค<าความเข&มข&นของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(34,200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า ทุกสถานีมีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณท่ีมีค<า
ความเข&มข&นของปริมาณกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ได&แก< วัดปpาแสงมณี (A1) 
ตรวจวัดครั้งท่ี 2 มีค<า 1.104 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (1,104 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) คิดเปนร&อยละ 3.23 
ของค<ามาตรฐาน 
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รูปท่ี 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

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

 ค;าต่ําสุด-สูงสุด 0.071-0.133 0.048-0.083 0.0038-0.0583 0.0026-0.0079 0.0026-0.0052 0.281-1.104 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ/2 

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

 ค;าต่ําสุด-สูงสุด 0.041-0.076 0.008-0.049 0.0011-0.0090 0.0005-0.0068 0.0024-0.0039 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต;อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

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

 ค;าต่ําสุด-สูงสุด 0.067-0.129 0.039-0.072 0.0019-0.0282 0.0026-0.0079 0.0026-0.0052 0.249-1.010 
 บริษัทท่ีปรึกษาฯ /2 

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

 ค;าต่ําสุด-สูงสุด 0.033-0.051 0.005-0.026 0.0024-0.0103 0.0018-0.0102 0.0039-0.0052 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต;อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

3. โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง  รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อมฯ /1 
(A3) 7-8/09/2560 0.024 0.011 0.0019-0.0056 0.0079-0.0288 0.0131 0.117-0.254 
 8-9/09/2560 0.024 0.014 0.0019-0.0056 0.0052-0.0236 0.0131 0.054-0.255 

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

 ค;าตํ่าสุด-สูงสุด 0.083-0.168 0.033-0.093 0.0038-0.0357 0.0026-0.0079 0.0026-0.0052 0.356-0.765 
 บริษัทที่ปรึกษาฯ /2 

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

 ค;าตํ่าสุด-สูงสุด 0.039-0.063 0.025-0.048 0.0028-0.0164 0.0031-0.0102 0.0050-0.0068 - 
มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.323/ 0.782/ 0.301/ 34.24/ 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต;อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

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

 ค;าตํ่าสุด-สูงสุด 0.060-0.107 0.031-0.082 0.0075-0.0301 0.0026-0.0079 0.0052 0.325-0.818 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต;อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

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

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

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

หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 
3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซไนโตรเจนไดออกไซด� ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
4/ ค<ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ท่ีมา  :  รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทําโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) 
 * บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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3.2 ระดับเสียง 

 การศึกษาระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาได&ทําการรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทํา
โดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) โดยดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง ระหว<าง
วันท่ี 7-14 กันยายน พ.ศ. 2560 ดําเนินการตรวจวัด 7 วันต<อเนื่อง จํานวน 4 สถานี (สถานี N1-N4) และ 
ทําการตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทท่ีปรึกษา ระหว<างวันท่ี 19-26 มกราคม พ.ศ. 2565 ดําเนินการตรวจวัด  
7 วันต<อเนื่อง จํานวน 1 สถานี (สถานี N1) ได&แก< วัดปpาแสงมณี (N1) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 
(N2) โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (N3) และโรงเรียนบ&านห&วยเปลวเงือก (N4) (แสดงดังรูปท่ี 3.3-1) ดัชนีท่ี 
ทําการตรวจวัด ได&แก< ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-
กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาแสดงดัง
ตารางท่ี 3.2-1 สามารถสรุปรายละเอียดของได&ดังนี้ 

1) วัดป̂าแสงมณี (N1) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั้งท่ี 1 ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน พ.ศ. 2560 
พบว<า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค<าอยู<ในช<วง 46.7-55.9 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
มีค<าอยู<ในช<วง 67.3-80.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค<าอยู<ในช<วง 31.5-55.2 เดซิเบลเอ 
สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั้งท่ี 2 (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทท่ีปรึกษา) ระหว<างวันท่ี 19-26 
มกราคม พ.ศ. 2565 พบว<า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค<าอยู<ในช<วง 47.2-49.8 เดซิเบลเอ 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค<าอยู<ในช<วง 69.1-82.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค<าอยู<ในช<วง 
41.1-49.7 เดซิเบลเอ เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล<าวกับค<ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป พบว<า มีค<าอยู<ใน
เกณฑ�มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม<เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย (N2) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว<างวันท่ี 7-14 
กันยายน พ.ศ. 2560 พบว<า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค<าอยู<ในช<วง 45.7-54.7 เดซิเบลเอ ค<า
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค<าอยู<ในช<วง 67.6-88.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค<าอยู<ในช<วง 
33.1-46.3 เดซิเบลเอ เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล<าวกับค<ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป พบว<า มีค<าอยู<ใน
เกณฑ�มาตรฐานกําหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) ไม<เกิน 115 เดซิเบลเอ) 

3) โรงเรียนหมู;บ�านตัวอย;าง (N3) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน พ.ศ. 
2560 พบว<า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค<าอยู<ในช<วง 51.2-57.5 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค<าอยู<ในช<วง 67.7-75.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค<าอยู<ในช<วง 31.1-59.4 เดซิเบลเอ 
เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล<าวกับค<ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ  
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด 
(ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม<เกิน 115  
เดซิเบลเอ 
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4) โรงเรียนบ�านห�วยเปลวเงือก (N4) ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว<างวันท่ี 7-14 กันยายน พ.ศ. 
2560 พบว<า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีค<าอยู<ในช<วง 51.4-54.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค<าอยู<ในช<วง 73.1-82.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) มีค<าอยู<ในช<วง 30.3-59.1 เดซิเบลเอ 
เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังกล<าวกับค<ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ  
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด 
(ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม<เกิน 115  
เดซิเบลเอ) 
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รูปท่ี 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียง 

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

N1 N2 N3 N4 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ตําแหน;งตรวจวัด ช;วงเวลาตรวจวัด 
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 

1. วัดปpาแสงมณี (N1) รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล�อมฯ /1 
 7-8/09/2560 46.7 71.1 53.8 34.4-55.2 

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

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

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

3. โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล�อมฯ /1 
(N3) /1 7-8/09/2560 54.0 72.1 56.6 37.9-58.6 

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

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต;อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  

ตําแหน;งตรวจวัด ช;วงเวลาตรวจวัด 
ระดับความดังของเสียง (เดซิเบลเอ) 

Leq 24 hr Lmax Ldn L90 

4. โรงเรียนบ&านห&วย 
   เปลวเงือก (N4) /1 

รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล�อมฯ /1 
7-8/09/2560 52.3 80.8 59.6 34.1-55.6 

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

มาตรฐาน1/ 70 115 - - 
มาตรฐาน :   1/  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ท่ีมา :  /1 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 

จัดทําโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จาํกัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) 
 /2 บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จาํกัด, 2565 

3.3 คุณภาพน้ําผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพน้ําผิวดิน ได&ทําการรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทําโดยบริษัท  
ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) โดยดําเนินการตรวจวัด 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี  
14 กุมภาพันธ� 2561 เปนตัวแทนของคุณภาพน้ําในช<วงฤดูแล&ง และทําการตรวจวัดครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  
7-8 สิงหาคม 2561 เปนตัวแทนคุณภาพน้ําผิวดินในช<วงฤดูฝน จํานวน 5 สถานี แสดงดังรูปท่ี 3.3-1 ได&แก< 
บริเวณทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 1 (SW1) บริเวณทางน้ําสาธารณะท่ีไหล 
ลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 2 (SW2) บริเวณทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก  
จุดท่ี 3 (SW3) บริเวณห&วยมะเฮียว (SW4) บริเวณหนองสรวง (SW5) อย<างไรก็ตาม ในปJ พ.ศ. 2565 โครงการ
ได&มอบหมายให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาใหม<) ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
ผิวดินเพ่ิมเติมเพ่ือเปนตัวแทนข&อมูลสภาพสิ่งแวดล&อมในปAจจุบัน โดยทําการตรวจวัดเปนครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี  
24 มกราคม พ.ศ. 2565 เปนตัวแทนของคุณภาพน้ําในช<วงฤดูแล&ง จํานวน 4 สถานี (SW1-SW4) โดยดัชนีท่ี
ทําการตรวจวัด ได&แก< ความลึกน้ํา (Depth) ความโปร<งใส (Transparency) ความเปนกรด-ด<าง (pH) ค<าการ
นําไฟฟ:า (Conductivity) อุณหภูมิ (Temperature) ค<าออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี 
(COD) สารแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายท้ังหมด (TDS) น้ํามันและไขมัน (Oil&Grease) ไซยาไนด� 
(Cyanide) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) แมงกานีส (Mn) ปรอท (Hg) นิคเกิล (Ni) 
ซีลีเนียม (Se) สังกะสี (Zn) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท� (Cr6+) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟต (Phosphate) แบคทีเรียกลุ<มฟJคอลโคลิฟอร�ม (Fecal Coliform Bacteria) 
แบคทีเรียกลุ<มโคลิฟอร�มท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) และสารฆ<าศัตรูพืชและสัตว�ชนิดท่ีมีคลอรีน
ท้ังหมด (Total Organochlorine Pesticides) สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินของแต<ละสถานี
สรุปได&ดังตารางท่ี 3.3-1 และตารางท่ี 3.3-2  
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ท้ังนี้ ปAจจุบันแหล<งน้ําในพ้ืนท่ีศึกษายังไม<ถูกประกาศให&เปนแหล<งน้ําท่ีต&องถูกควบคุมตามมาตรฐาน
แหล<งน้ําผิวดินประเภทต<าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส<งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล<งน้ําผิวดิน สําหรับการพิจารณาค<าบ<งชี้คุณภาพน้ําบริเวณทางน้ําสาธารณะก<อน
ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก ห&วยมะเฮียว และหนองสรวง พบว<า คุณภาพน้ําของบริเวณดังกล<าว
สามารถเทียบเคียงเพ่ือใช&ประโยชน�สอดคล&องกับมาตรฐานแหล<งน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4  
โดยหากเทียบเคียงมาตรฐานควบคุมแหล<งน้ําตามประกาศดังกล<าว พบว<า ส<วนใหญ<อยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน
กําหนด ยกเว&นค<าความเปนกรด-ด<าง (pH) และค<าดีโอ (DO) ในบางช<วงของการตรวจวัดมีค<าตํ่ากว<ากว<าเกณฑ�
มาตรฐานกําหนด 
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รูปท่ี 3.3-1 ตําแหน<งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

SW1 

 

SW2 SW3 SW4 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพนํ้าผิวดิน (รายงานฯ โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (30 เมกะวัตต�) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563)  

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน;วย 
ผลวิเคราะห1 มาตรฐานคุณภาพน้ํา1/ มาตรฐาน 

น้ําท้ิง2/ 
กรมชลประทาน 

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

ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน 
1.  ความลึกของนํ้า m 2.40 1.50 2.0 2.10 - 2.20 0.45 0.60 - 1.90 - - - - 
2.  ความโปร<งใสของนํ้า m 1.80 0.30 1.05 1.40 - 0.50 0.45 0.60 - 1.00 - - - - 
3.  ค<าความเปนกรด-ด<าง - 5.7 6.1 4.6 5.5 - 6.7 6.4 6.9 - 6.9 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 6.5-8.5 
4.  ค<าการนําไฟฟ:า µS/cm 12.2 17.9 20.2 16.2 - 11.3 11.6 13.0 - 32.8 - - - ≤ 2,000 
5.  อุณหภูมิ oC 26.4 28.2 20.9 28.2 - 30.2 23.2 31.2 - 30.2 ธ ธ ธ ≤ 40 
6.  ออกซิเจนละลาย mg/L 8.5 6.4 7.0 3.4 - 7.7 10.5 7.6 - 6.9 ≥ 6.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 
7.  บีโอดี mg/L 1.4 1.1 1.6 0.4 - 1.3 1.1 1.4 - 2.6 ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 ≤ 20 
8.  ซีโอดี mg/L 13 <10 14 <10 - <10 11 <10 - 21 - - - ≤ 100 
9.  ของแข็งแขวนลอย mg/L 7 4.8 11 2.8 - 12 <5 4.0 - <2.5 - - - ≤ 30 
10. ของแข็งท่ีละลายได&ท้ังหมด mg/L <50 46 <50 60 - 68 <50 49 - 35 - - - ≤ 1,300 
11. นํ้ามันและไขมัน mg/L <1 <2 <1 <2 - <2 <1 <2 - <2 - - - ≤ 5 
12. ไซยาไนด� mg/L <0.004 0.011 <0.004 <0.004 - <0.004 <0.004 <0.004 - <0.004 ≤ 0.005 ≤ 0.005 ≤ 0.005 - 
13. สารหนู mg/L <0.002 <0.01 <0.002 <0.01 - <0.01 <0.002 <0.01 - <0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.25 
14. แคดเมียม mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 - <0.002 <0.002 <0.002 - <0.002 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** ≤ 0.003 
15. ทองแดง mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 1 
16. ตะกั่ว mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.1 
17. แมงกานีส mg/L <0.1 0.01 <0.1 0.05 - 0.03 <0.1 0.03 - 0.02 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
18. ปรอท mg/L <0.0005 <0.001 <0.0005 <0.001 - <0.001 <0.0005 <0.001 - <0.001 ≤ 0.002 ≤ 0.002 ≤ 0.002 - 
19. นิคเกิล mg/L <0.01 <0.004 <0.01 <0.004 - <0.004 <0.01 <0.004 - <0.004 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.2 
20. ซีลีเนียม mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 <0.01 <0.01 - <0.01 - - - - 
21. สังกะสี mg/L <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 - <0.02 <0.01 <0.02 - <0.02 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
22. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล&น mg/L <0.02 <0.01 <0.02 <0.01 - <0.01 <0.02 <0.01 -  ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 - 
23. ไนเตรตในหน<วยไนโตรเจน mg/L 1.28 0.911 <0.02 <0.02 - 0.124 0.64 0.038 -  ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 - 
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ตารางท่ี 3.3-1 (ต;อ) ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพนํ้าผิวดิน (รายงาน ฯ โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (30 เมกะวัตต�) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563) 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน;วย 
ผลวิเคราะห1 มาตรฐานคุณภาพน้ํา1/ มาตรฐาน 

น้ําท้ิง2/ 
กรมชลประทาน 

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

ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน ฤดูแล�ง ฤดูฝน 
24. แอมโมเนียในหน<วย
ไนโตรเจน 

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

25. ฟอสเฟต mg/L 4.92 <0.03 3.60 <0.03 - <0.03 3.70 <0.03 -  - - - - 
26. แบคทีเรียกลุ<มโคลิฟอร�ม
ท้ังหมด  

MPN/ 
100 mg 

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

27. แบคทีเรียกลุ<มฟJคอล 
โคลิฟอร�ม 

MPN/ 
100 mg 

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

28. สารฆ<าศัตรูพืชและสัตว�
ชนิดท่ีมีคลอรีนท้ังหมด 

mg/L <0.0000
4 

<0.00
004 

<0.00
004 

<0.00
004 

- <0.00
004 

<0.00
004 

<0.00
004 

-  ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 - 

 หมายเหตุ : SW1 : บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 1  SW2 : บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 2      SW3 : บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 3 
               SW4 : บริเวณห&วยมะเฮียว               SW5 : บริเวณหนองสรวง 
 ธ = ไม<สูงกว<าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 * น้ําที่มีความกระด&างในรูป CaCO3  ไม<เกินกว<า 100 มก./ล.    ** น้ําที่มีความกระด&างในรูป CaCO3  เกินกว<า 100 มก./ล.  - หมายถึง ไม<มีมาตรฐานกําหนด/ไม<มีการตรวจวัด 
 การแบ<งแหล<งน้ําผิวดินตามการใช&ประโยชน� 
 น้ําผิวดินประเภทที่ 2 ได&แก< แหล<งน้ําที่ได&รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเปนประโยชน�เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต&องผ<านการฆ<าเชื้อโรคตามปกติและผ<านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก<อน  
         (2) การอนุรักษ�สัตว�น้ํา (3) การประมง (4) การว<ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
 น้ําผิวดินประเภทที่ 3 ได&แก< แหล<งน้ําที่ได&รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเปนประโยชน�เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต&องผ<านการฆ<าเชื้อโรคตามปกติและผ<านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก<อน (2) การเกษตร 
 น้ําผิวดินประเภทที่ 4 ได&แก< แหล<งน้ําที่ได&รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเปนประโยชน�เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต&องผ<านการฆ<าเชื้อโรคตามปกติและผ<านกระบวกการปรับปรุง คุณภาพน้ําทั่วไปก<อน (2) การอุตสาหกรรม 
 *** บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 3 ไม<สามารถเก็บได& เนื่องจากไม<มีน้ํา 
 **** บรเิวณหนองสรวง ไม<สามารถเก็บได& เนื่องจากมีการขุดลอกหนองทั้งหมด ทําให&น้ําขุด 
มาตรฐาน :   1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล<งน้ําผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ตีพิมพ�ในราชกิจจานุเบกษาเล<ม 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 กุมภาพันธ� 2537 

2/ คําสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่องการป:องกันการแก&ไขการระบายน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตํ่าลงทางน้ําชลประทานและทางน้ําที่เชื่อมต<อกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน วันที่ 19 ธันวาคม 2532 
ที่มา : การรวบรวมผลการตรวจวัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทําโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทที่ปรึกษาเดิม) (ตรวจวัดวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561)  
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพนํ้าผิวดิน (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทท่ีปรึกษา)  

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน;วย SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา1/ มาตรฐานน้ําท้ิง2/ 

กรมชลประทาน ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 
ความลึกของนํ้า m 1.50 2.10 2.20 0.60 1.90 - - - - 
ความโปร<งใสของนํ้า m 0.30 1.40 0.50 0.60 1.00 - - - - 
ค<าความเปนกรด-ด<าง - 6.1 5.5 6.7 6.9 6.9 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 5.0 - 9.0 6.5-8.5 
ค<าการนําไฟฟ:า µS/cm 17.9 16.2 11.3 13.0 32.8 - - - ≤ 2,000 
อุณหภูมิ oC 28.2 28.2 30.2 31.2 30.2 ธ ธ ธ ≤ 40 
ออกซิเจนละลาย mg/L 6.4 3.4 7.7 7.6 6.9 ≥ 6.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 ≥ 2.0 
บีโอดี mg/L 1.1 0.4 1.3 1.4 2.6 ≤ 1.5 ≤ 2.0 ≤ 4.0 ≤ 20 
ซีโอดี mg/L <10 <10 <10 <10 21 - - - ≤ 100 
ของแข็งแขวนลอย mg/L 4.8 2.8 12 4.0 <2.5 - - - ≤ 30 
ของแข็งท่ีละลายได&ท้ังหมด mg/L 46 60 68 49 35 - - - ≤ 1,300 
นํ้ามันและไขมัน mg/L <2 <2 <2 <2 <2 - - - ≤ 5 
ไซยาไนด� mg/L 0.011 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ≤ 0.005 ≤ 0.005 ≤ 0.005 - 
สารหนู mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.25 
แคดเมียม mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** 0.005*/0.05** ≤ 0.003 
ทองแดง mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 1 
ตะกั่ว mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.1 
แมงกานีส mg/L 0.01 0.05 0.03 0.03 0.02 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
ปรอท mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ≤ 0.002 ≤ 0.002 ≤ 0.002 - 
นิคเกิล mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.1 ≤ 0.2 
ซีลีเนียม mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - - - 
สังกะสี mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 5 
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ตารางท่ี 3.3-2 (ต;อ) ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพนํ้าผิวดิน (ตรวจวัดเพ่ิมเติมโดยบริษัทท่ีปรึกษา) 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หน;วย SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา1/ มาตรฐานน้ําท้ิง2/ 

กรมชลประทาน ประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล&น mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 - 
ไนเตรตในหน<วยไนโตรเจน mg/L 0.911 <0.02 0.124 0.038 0.0697 ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 - 
แอมโมเนียในหน<วยไนโตรเจน mg/L 0.098 0.042 0.156 0.050 0.058 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 - 
ฟอสเฟต mg/L <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 - - - - 
แบคทีเรียกลุ<มโคลิฟอร�มท้ังหมด  MPN/100 mg 2,400 240 460 2,400 1,300 ≤ 5,000 ≤ 20,000 - - 
แบคทีเรียกลุ<มฟJคอลโคลิฟอร�ม MPN/100 mg 31 6.8 130 68 110 ≤ 1,000 ≤ 4,000 - - 
สารฆ<าศัตรูพืชและสัตว�ชนิดท่ีมี
คลอรีนท้ังหมด 

mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 - 

หมายเหตุ : ช<วงเวลาที่ตรวจวัด วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 
SW1 : บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 1  SW2 : บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 2 

 SW3 : บริเวณทางน้ําสาธารณะที่ไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดที่ 3  SW4 : บริเวณห&วยมะเฮียว 
 SW5 : บริเวณหนองสรวง 
 ธ = ไม<สูงกว<าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
 * น้ําที่มีความกระด&างในรูป CaCO3  ไม<เกินกว<า 100 มก./ล. 
 ** น้ําที่มีความกระด&างในรูป CaCO3  เกินกว<า 100 มก./ล. 
 - หมายถึง ไม<มีมาตรฐานกําหนด/ไม<มีการตรวจวัด 
 การแบ<งแหล<งน้ําผิวดินตามการใช&ประโยชน� 
 น้ําผิวดินประเภทที่ 2 ได&แก< แหล<งน้ําที่ได&รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเปนประโยชน�เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต&องผ<านการฆ<าเชื้อโรคตามปกติและผ<านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก<อน  
         (2) การอนุรักษ�สัตว�น้ํา (3) การประมง (4) การว<ายน้ําและกีฬาทางน้ํา 
 น้ําผิวดินประเภทที่ 3 ได&แก< แหล<งน้ําที่ได&รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเปนประโยชน�เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต&องผ<านการฆ<าเชื้อโรคตามปกติและผ<านกระบวกการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก<อน  
      (2) การเกษตร 
 น้ําผิวดินประเภทที่ 4 ได&แก< แหล<งน้ําที่ได&รับทิ้งจากกิจกรรมบางปะเภท และสามารถเปนประโยชน�เพ่ือ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต&องผ<านการฆ<าเชื้อโรคตามปกติและผ<านกระบวกการปรับปรุง คุณภาพน้ําทั่วไปก<อน  
      (2) การอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล<งน้ําผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ตีพิมพ�ในราชกิจจานุเบกษาเล<ม 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 กุมภาพันธ� 2537 

2/ คําสั่งกรมชลประทานที่ 883/2532 เรื่องการป:องกันการแก&ไขการระบายน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตํ่าลงทางน้ําชลประทานและทางน้ําที่เชื่อมต<อกับทางน้ําชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน วันที่ 19 ธันวาคม 2532 
ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัทที่ปรึกษา เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2565 
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3.4 คุณภาพน้ําใต�ดนิ   

การตรวจสอบข&อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ําบาดาล สํานักทรัพยากร
น้ําบาดาล พบว<า บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา มีจํานวนบ<อน้ําบาดาลท้ังสิ้น 18 บ<อ เปนบ<อบาดาลในความรับผิดชอบ
ของสํานักทรัพยากรน้ําบาดาลท้ังหมด โดยประชาชนจะนําน้ําบาดาลมาใช&เพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค และ
การเกษตรกรรมในบางแห<ง บริษัทท่ีปรึกษาได&ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต&ดินบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือเปน
ข&อมูลประกอบการวิเคราะห�และประเมินผลกระทบต<อคุณภาพน้ําใต&ดินในปAจจุบันก<อนมีการดําเนินงานของ
โครงการ โดยดําเนินการตรวจวัดวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2565 เปนตัวแทนของคุณภาพน้ําใต&ดินในช<วงฤดูแล&ง 
จํานวน 4 สถานี ได&แก< แสดงดังรูปท่ี 3.4-1 ได&แก< โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (GW1) ท่ีวัดชัยมงคลยาราม 
(GW2) วัดโปร<งเย็น (GW3) และโรงเรียนยูเนสโกสัมมนา (GW4) ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห� ได&แก< ความ
เปนกรด-ด<าง (pH) ความขุ<น (Turbidity) ความกระด&างท้ังหมด (Total Hardness) ไนเตรต (NO3-N) ซัลเฟต 
(SO4) คลอรีน (Cl) ฟลูออไรด� (F) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) เหล็ก 
(Fe) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) แสดงดังตารางท่ี 3.4-1  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต&ดินท้ัง 4 สถานี เม่ือเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใต&ดินตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การป:องกันด&านสาธารณสุขและการป:องกันในเรื่องสิ่งแวดล&อมเปนพิษ พ.ศ. 2551 พบว<า ส<วนใหญ<อยู<ใน
เกณฑ�มาตรฐานกําหนดเกณฑ�อนุโลมสูงสุด ยกเว&นค<า ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) ท่ีสูงกว<า
ค<ามาตรฐานกําหนดของเกณฑ�กําหนดท่ีเหมาะสม ซ่ึงกําหนดให& ต&องไม<มีค<าในน้ําใต&ดิน และเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําใต&ดินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ�การปนเปqrอนในดินและ 
น้ําใต&ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต&ดิน การแจ&งข&อมูลรวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ําใต&ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปqrอนในดินและน้ําใต&ดิน 
(พ.ศ. 2559) พบว<า ทุกดัชนีอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด 
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รูปท่ี 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําบาดาลบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพนํ้าใต&ดิน 

ดัชน ี หน;วย 
ผลวิเคราะห1 มารตฐาน 

GW1 GW2 GW3 GW4 
เกณฑ1กําหนด 
ท่ีเหมาะสม1/ 

เกณฑ1อนุโลม 
สูงสุด1/ 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม2/ 

1. ความเปนกรด-ด<าง (pH) - 7.47 7.31 7.69 7.03 7.0-8.5 6.5-9.2 6.5-9.2 
2. ความขุ<น (Turbidity) เอ็นทียู <0.5 1.4 <0.5 <0.5 5 20 - 
3. ความกระด&างท้ังหมด  
   (Total Hardness) 

มิลลิกรัม/ลติร  
(ในรูปของ CaCO3) 

200.5 131.3 186.6 77.6 300 500 - 

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

6. คลอรีน (Cl) มิลลิกรัม/ลติร 11.9 4.0 <0.2 14.8 250 600 - 
7. ฟลูออไรด� (F) มิลลิกรัม/ลติร 0.08 0.05 0.12 0.09 0.7 1.0 - 
8. ตะก่ัว (Pb) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต&องไม<ม ี 0.05 4.0 
9. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลติร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ต&องไม<ม ี 0.01 2.0 
10. นิกเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลติร 0.005 0.010 0.007 0.008 - - 5.0 
11. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลติร <0.0005 0.0007 0.0010 0.0013 ต&องไม<ม ี 0.05 0.1 
12. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.0 1.5 - 
13. เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลติร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.5 1.0 - 
14. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลติร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.3 0.5 33 
15. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลติร <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 5.0 15 10 

หมายเหตุ :    GW1 : โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง  GW2 : วัดชัยมงคลยาราม 
    GW3 : วัดโปร<งเย็น   GW4 : โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 
มาตรฐาน : 1/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการป:องกันด&านสาธารณสุขและการป:องกันในเร่ืองส่ิงแวดล&อมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

2/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดเกณฑ�การปนเปqrอนในดินและนํ้าใต&ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต&ดิน การแจ&งข&อมูลรวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต&ดิน  
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปqrอนในดินและนํ้าใต&ดิน (พ.ศ. 2559) 

ท่ีมา  :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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3.5 คุณภาพดิน   

  การศึกษาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบได&ดําเนินการรวบรวมข&อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพดินจาก
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก)  
ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทําโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) โดย 
เก็บตัวอย<างดิน เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2561 จํานวน 4 สถานี แสดงดังรูปท่ี 3.5-1 ได&แก< บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล (S1) บริเวณอ<างเก็บน้ําหนองสรวง (S2) บริเวณหมู<ท่ี 5 บ&านร<องถ<อน (S3) และ
บริเวณแปลงอ&อยสาธิตของโครงการ (S4) โดยดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได&แก< สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) 
ตะก่ัว (Pb) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ซีลีเนียม (Se) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท� (Cr+6)  
การนําไฟฟ:า (Conductivity) เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) โซเดียม (Na) ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 
(Cation Exchange Capacity) และอัตราความสามารถในการดูดซับธาตุโซเดียม (SAR) แสดงดังตารางท่ี 
3.5-1 

 อย<างไรก็ตาม ในปJ พ.ศ.2565 โครงการได&มอบหมายให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัท 
ท่ีปรึกษาใหม<) ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพดินเพ่ิมเติมเพ่ือเปนตัวแทนข&อมูลสภาพสิ่งแวดล&อมในปAจจุบัน  
โดยได&เก็บตัวอย<างดินท่ีระดับความลึก 0.3 เมตร และ 0.3-2.0 เมตร เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
จํานวน 5 จุด ภายในพ้ืนท่ีโครงการ แสดงดังรูปท่ี 3.5-2 ได&แก< พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณอาคารเก็บน้ําตาลดิบ (S5) 
พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณลานจอดรถอ&อย (S6) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณระบบบําบัดน้ําเสีย (S7) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณ 
ลานกองชานอ&อย (S8) และพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณบ<อรับน้ําฝนปนเปqrอนจากลานกองชานอ&อย (S9) โดยดัชนีท่ี 
ทําการตรวจวัด ได&แก< ความเปนกรด-ด<าง (pH) ความชื้น (Moisture) สัดส<วนปริมาณคาร�บอนต<อไนโตรเจน 
(C/N Ratio) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) ทองแดง (Cu) 
แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) และสังกะสี (Zn) แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 

 เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล<าวดังกล<าวท้ัง 9 จุด กับค<ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ<งออกเปน 2 ประเภท 
ได&แก< ประเภทท่ี 1 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�เพ่ือการอยู<อาศัย และประเภทท่ี 2 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�
เพ่ือการค&าขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ�การ
ปนเปqrอนในดินและน้ําใต&ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต&ดิน การแจ&งข&อมูลรวมท้ังการจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต&ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปqrอน
ในดินและน้ําใต&ดิน (พ.ศ. 2559) พบว<า ทุกดัชนีมีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนดไว& 
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รูปท่ี 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดินในพ้ืนท่ีศึกษา  
 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

S2 S3 S4 S1 
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รูปท่ี 3.5-2 จุดตรวจวัดคุณภาพดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางท่ี 3.5-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด หน;วย 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 
บริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ 
(S1) 

บริเวณพ้ืนท่ีผันน้ํา 
ของโครงการ  

(S2) 

บริเวณหมู;ท่ี 5  
บ�านร;องถ;อน 

(S3) 

บริเวณแปลงอ�อย 
ของโครงการ 

(S4) 

(1) 
(2) ประเภทท่ี 

1 
ประเภทท่ี 

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

เซ็นติโมล/ กิโลกรัม 2.60 7.40 3.80 14.20 - - - 

หมายเหตุ :    (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ<งออกเปน 2 ประเภท ได&แก< 
    ประเภทท่ี 1 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�เพื่อการอยู<อาศัย 
    ประเภทท่ี 2 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�เพื่อการค&าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ 

(2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดเกณฑ�การปนเปqrอนในดินและนํ้าใต&ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต&ดิน การแจ&งข&อมูลรวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต&ดิน  
และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปqrอนในดินและนํ้าใต&ดิน (พ.ศ. 2559) 

ท่ีมา : รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) (ฉบับหลัก) ฉบับเดือนกุมภาพันธ� 2563 จัดทําโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จาํกัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) 
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ตารางท่ี 3.1.6-3 ผลตรวจวัดคุณภาพดินในพ้ืนท่ีโครงการ 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด หน;วย 
S5 S6  S7  S8 S9 มาตรฐาน 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

(1) 
(2) 

ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 
1. ความเปนกรด-ด<าง (pH) - 4.90 5.04 5.24 4.84 5.43 5.17 5.42 5.27 5.23 5.34 - - - 
2. ความช้ืน (Moisture) ร&อยละ 17.03 16.98 21.29 15.73 23.34 14.89 17.51 13.60 29.75 17.38 - - - 
3. สัดส<วนปริมาณคาร�บอน

ต<อ  ไนโตรเจน (C/N 
Ratio) 

- 7:1 7:1 9:1 9:1 6:1 5:1 8:1 7:1 
5:1 6:1 

- - - 

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

หมายเหตุ :    (1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน แบ<งออกเปน 2 ประเภท ได&แก< 
    ประเภทท่ี 1 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�เพื่อการอยู<อาศัย 
    ประเภทท่ี 2 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�เพื่อการค&าขาย เกษตรกรรม และกิจการอื่น ๆ 
   (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดเกณฑ�การปนเปqrอนในดินและนํ้าใต&ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต&ดิน การแจ&งข&อมูลรวมท้ังการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต&ดิน  

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปqrอนในดินและนํ้าใต&ดิน (พ.ศ. 2559) 
S5 : พื้นท่ีสีเขียวบริเวณอาคารเก็บนํ้าตาลดิบ 
S6 : พื้นท่ีสีเขียวบริเวณลานจอดรถอ&อย 
S7 : พื้นท่ีสีเขียวบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสีย 
S8 : พื้นท่ีสีเขียวบริเวณลานกองชานอ&อย 
S9 : พื้นท่ีสีเขียวบริเวณบ<อรับนํ้าฝนปนเปqrอนจากลานกองชานอ&อย 

ท่ีมา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565
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3.6  ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

1) ทรัพยากรป̂าไม�บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีศึกษา 

บริเวณในพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร ส<วนใหญ<เปนท่ีราบมีการใช&ประโยชน�ท่ีดิน
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประเภทนาข&าว สวนยางพารา สวนปาล�มน้ํามัน ไร<มันสําปะหลัง สวนผสม เปนต&น  
พบมีหมู<ไม&ของสังคมพืชปpาเบญจพรรณซ่ึงเปนไม&รุ<นสอง และไม&ปpาเต็งรังข้ึนอยู<ประปรายในพ้ืนท่ีศึกษา 
บริเวณพ้ืนท่ีรกร&างท่ีปล<อยท้ิงไว&ยังไม<มีการใช&ประโยชน� และตามกลุ<มไม&หัวไร<ปลายนา โดยพบกลุ<มไม&ท่ีใกล&
โครงการ ได&แก< บริเวณวัดอาจารย�ดิษฐ� บริเวณปpาช&าบ&านห&วยเปลวเงือก และบริเวณพ้ืนท่ีอ<างเก็บน้ําห&วย 
เปลวเงือก มีชุมชนต้ังเปนกลุ<มบ&านกระจายเปนกลุ<มท่ัวบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา ดังนั้นจึงจําแนกระบบนิเวศในพ้ืนท่ี
ศึกษาออกเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

ก) ระบบนิเวศเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีศึกษามีลักษณะการใช&ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของพ้ืนท่ีศึกษา ส<วนใหญ<เปนนาข&าว สวนปาล�มน้ํามัน และสวนยางพารา มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชไร< ได&แก< ไร<มันสําปะหลัง มีไร<อ&อยแทรกสลับอยู<บ&างแต<ค<อนข&างน&อย มีท่ีรกร&างว<างเปล<าแทรก 
สลับอยู<ท่ัวไป ระบบนิเวศเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีศึกษานอกจากจะเปนพ้ืนพ้ืนท่ีนาข&าว พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร<  
สวนยางพารา และสวนปาล�มน้ํามันแล&ว ยังมีไม&ยืนต&นท้ังท่ีเปนไม&พ้ืนถ่ินและไม&ปลูกข้ึนตามหัวไร<ปลายนา 
ข้ึนกระจายตัวห<างๆ ท่ัวไปในพ้ืนท่ี มีสระน้ํา บ<อน้ํา หนอง บึง กระจายตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แหล<งน้ําสําคัญ 
ได&แก< ห&วยเปลวเงือก ไหลผ<านพ้ืนท่ีศึกษาตลอดแนวพ้ืนท่ีศึกษาทางทิศตะวันออก ห<างจากพ้ืนท่ีโครงการ
ระหว<าง 3–5 กิโลเมตร และอ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือกท่ีอยู<ติดกับพ้ืนท่ีโครงการทางด&านทิศตะวันออก แสดง
ดังรูปท่ี 3.6.1-1 

ข) ระบบนิเวศชุมชน พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะการใช&ประโยชน�ท่ีดินประเภทชุมชน กระจายตัว
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท่ัวท้ังพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบด&วย กลุ<มบ&านเรือนประชาชน สถานท่ีราชการและพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน� เช<น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เช<น ถนน  
แหล<งน้ํา ได&แก< สระน้ํา/บ<อน้ําสาธารณะ หนอง คลอง บึง เปนต&น โดยในพ้ืนท่ีศึกษามีกลุ<มบ&านเรือนกระจาย
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดห<างจากพ้ืนท่ีโครงการระหว<าง 2–5 กิโลเมตร และมีความหนาแน<นทางทิศตะวันตก
ของพ้ืนท่ีศึกษา ตามแนวเส&นทางทางหลวงแผ<นดินหมายเลข 212 ได&แก< บ&านใหม< บ&านโนน บ&านกุดบง  
บ&านกุดบงใหม< บ&านดงบัง บ&านนิคมดงบัง บ&านเด่ือ บ&านเวิน และบ&านจอมนาง ส<วนชุมชนทางด&านทิศเหนือ  
ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีศึกษาเปนกลุ<มบ&านท่ีต้ังอยู<ห<างกัน ประกอบด&วย บ&านนาไม&เฮียว  
บ&านอยู<ดีมีสุข บ&านตัวอย<าง บ&านนาเพียง บ&านเสริมสุข บ&านโปร<งเย็น เปนต&น โดยมีชุมชนบ&านห&วยเปลวเงือ 
อยู<ใกล&เคียงพ้ืนท่ีโครงการมากท่ีสุด อยู<ห<างจากพ้ืนท่ีโครงการทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร ภายใน
ชุมชนมีการปลูกไม&ยืนต&นท่ีเปนไม&ใช&สอย ไม&ให&ร<ม และไม&ปลูกประดับ รวมท้ังไม&พุ<มประดับท่ัวไปในลักษณะ
เดียวกันกับระบบนิเวศชุมชนท่ัวไปในประเทศไทย แสดงดังรูปท่ี 3.6.1-2 

จากการสํารวจในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ พบว<า ในพ้ืนท่ีไม<มีปpาสงวนแห<งชาติและ 
ปpาอนุรักษ�ประเภทต<างๆ สํารวจพบชนิดพันธุ�ไม&ไม<น&อยกว<า 90 ชนิด จําแนกเปนไม&ยืนต&น 60 ชนิด และไม& 
พ้ืนล<าง 30 ชนิด  

 

 



โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล   เอกสารประกอบการประชุมรับฟAงความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-66- 

  

  

รูปท่ี 3.6.1-1 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

  
รูปท่ี 3.6.1-2 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน 

  
รูปท่ี 3.6.1-3 สภาพนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

 

 

 

 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

สวนปาล�มนํ้ามันในพื้นท่ีโครงการฯ 

นค.
3043 ทางหลวง
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(2) ลักษณะนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีโครงการ 

พ้ืนท่ีโครงการเกือบท้ังหมดเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประเภทสวนปาล�มน้ํามัน มีสวนยางพารา 
พ้ืนท่ีว<างเปล<ารอการพัฒนาสลับอยู<บ&าง และพบกลุ<มไม&แทรกสลับกับสวนยางพาราทางด&านทิศใต&ของพ้ืนท่ี
โครงการติดอ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก เปนสังคมพืชเบญจพรรณ สําหรับเปนไม&หัวไร<ปลายนามีการนําไม& 
ไปใช&ประโยชน� แล&วถูกปล<อยท้ิงไว&จนมีไม&ข้ึนเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ดังแสดงในรูปท่ี 3.6.1-3  
กล<าวได&ว<าลักษณะนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเปนระบบนิเวศเกษตรกรรม ท้ังนี้ จากการสํารวจด&วยการ
วางแปลงสุ<มตัวอย<างด&วยวิธี Simple Random Sampling บริเวณหมู<ไม& เพ่ือเปนตัวแทนสังคมพืช จํานวน  
4 แปลง (48 แปลงย<อย)) มีรายละเอียดดังนี้ 

ก) ลักษณะสังคมพืช กลุ<มไม&แทรกสลับกับสวนยางพาราทางด&านทิศใต&ของพ้ืนท่ีโครงการ
ติดอ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก เดิมเปนสังคมพืชเบญจพรรณ และถูกครอบครองเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ มีการนําไม&
ไปใช&ประโยชน� แล&วถูกปล<อยท้ิงไว&จนมีไม&ข้ึนเองและเจริญเติบโตตามธรรมชาติ แต<ยังคงเปนสังคมไม&หนุ<ม  
มีลักษณะนิเวศใกล&เคียงกับพ้ืนท่ีปpาไม&บริเวณอ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก ส<วนลักษณะสังคมพืชในปpาไม&บริเวณ
พ้ืนท่ีบริเวณอ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก มีลักษณะเปนสังคมพืชปpาเบญจพรรณผสมปpาดิบแล&งท่ีอยู<ในข้ันของ
การทดแทน เม่ือเปรียบเทียบค<าดัชนีความสําคัญของพันธุ�ไม& (IVI) บ<งบอกถึงความแตกต<างระหว<างชนิดพันธุ�ท่ี
มีความสําคัญในสังคม รวมไปถึงเปนดัชนีชี้วัด (Index Species) สังคมพืชท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบ จาก
การวิเคราะห�ข&อมูลท่ีได&จากการแจงนับไม& พบว<า พันธุ�ไม&เด<นท่ีมีค<าดัชนีความสําคัญของพันธุ�ไม& (Individual 
Volume Index : IVI) สูงท่ีสุด 10 ลําดับแรก ได&แก<  มะค<าแต& (Sindora siamensis) แดง (Xylia  xylocarpa) 
ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius) เหมือดแอ (Memecylon Scutellatum) มะกอกเกลื้อน (Canarium 
subulatum) ยางกราด (Dipterocarpus intricatus) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) หมากหม&อ (Rothmania 
wittii) คํามอกน&อย (Gardenia obtusifolia) และมะม<วงหัวแมงวัน (Buchanania  lanzan) ตามลําดับ 

ข) ความหนาแน;นและความหลากหลาย การวิเคราะห�ข&อมูลความหนาแน<นของไม&ใหญ< 
ลูกไม& และกล&าไม& ในพ้ืนท่ีปpาไม&ตัวแทนพ้ืนท่ีปpาในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ พบว<า สภาพปpาในบริเวณนี้มีความ
หนาแน<นของไม&ใหญ<เฉลี่ย 134 ต&นต<อไร< ส<วนลูกไม& มีความหนาแน<นเฉลี่ย 200 ต&นต<อไร< และกล&าไม& มีความ
หนาแน<น 576 ต&นต<อไร< มีมะค<าแต& (Sindora siamensis) เปนพันธุ�ไม&เด<นท่ีมีค<าดัชนีความสําคัญของพันธุ�ไม& 
(Individual Volume Index : IVI) สูงท่ีสุดของพันธุ�ไม&ท้ังหมดท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา และยังมีความหนาแน<นสูง
ท่ีสุดถึง 10 ต&นต<อไร< ความหลากหลายของชนิดพันธุ� (Species diversity) จากการศึกษาความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ� (Species diversity) พบว<า สภาพปpาในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ มีค<า Fisher‘s index of diversity 
() เท<ากับ 9.985 ซ่ึงค<าดัชนีความหลากหลายนี้เปนค<าท่ีแสดงถึงจํานวนชนิดพันธุ� (Species richness) และ
ความสมํ่าเสมอ (Species evenness) ของต&นไม&ในพ้ืนท่ี โดยค<าความหลากหลายของชนิดพันธุ�ท่ีคํานวณได& 
มีค<าค<อนข&างสูง เนื่องจากพ้ืนท่ีปpาไม&ตัวแทนพ้ืนท่ีปpาในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการบริเวณหัวงานอ<างเก็บน้ําห&วย 
เปลวเงือก เปนเขตพ้ืนท่ีของทางราชการท่ีมีการดูแลพ้ืนท่ีจากหน<วยงานภาครัฐ ประกอบกับมีการส<งเสริม
ขบวนการทดแทนตามธรรมชาติของสังคมพืชในพ้ืนท่ีจากชุมชน เพ่ิมโอกาสการแพร<กระจายพันธุ�ของพันธุ�ไม&
ปpาเบญจพรรณเข&ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมอีกด&วย 
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ค) โครงสร�างของสังคมพืช โครงสร&างของสังคมพืชมีเรือนยอดปกคลุม (Crown Cover) 
ประมาณ 70-75 เปอร�เซ็นต� โครงสร&างด&านต้ังของปpา (Plant profile) แบ<งเปน 2 ชั้นเรือนยอด โดยเรือนยอด
ชั้นบน มีความสูงมากกว<า 10 เมตร ชนิดไม&ท่ีพบในชั้นเรือนยอดนี้เปนพันธุ�ไม&เด<นท่ีเปนไม&ยืนต&นขนาดใหญ<
ด้ังเดิมข้ึนครอบครองในสังคม เช<น มะค<าแต& (Sindora siamensis) แดง (Xylia  xylocarpa) ยางเหียง 
(Dipterocarpus obtusifolius) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum) ยางกราด (Dipterocarpus 
intricatus) ตะคล้ํา (Garuga pinnata) เปนต&น ส<วนเรือนยอดชั้นล<างมีความสูงน&อยกว<า 10 เมตร และปก
คลุมต<อเนื่องถึงพ้ืนปpาเปนเรือนยอดของไม&ยืนต&นขนาดเล็ก เช<น เหมือดแอ (Memecylon Scutellatum) 
หมากหม&อ (Rothmania wittii) คํามอกน&อย (Gardenia obtusifolia) มะม<วงหัวแมงวัน (Buchanania  
lanzan) ยอปpา (Morinda coreia) รวมไปถึงไม&หนุ<มของไม&ในเรือนยอดชั้นบนท่ีข้ึนมาแข<งขันในสังคม และ 
ยังพบไม&พุ<มจําพวก ปอยาบ (Memecylon edule) เล็บเหยี่ยว (Zizyphus  oenoplia) เสี้ยวปpา (Jusminum  
coarctatum) และไม&พ้ืนล<างชนิดต<างๆ ข้ึนปกคลุมพ้ืนดิน เช<น ไผ<เพ็ก (Vietnamosasa pusilla) ข<าปpา 
(Alpinia  sp.) สาบเสือ (Eupatorium odoratum) หญ&าต<างๆ เปนต&น  

ง) คุณค;าทางนิเวศวิทยาป̂าไม� การพิจารณาคุณค<าของระบบนิเวศวิทยาปpาไม& พิจารณา
จากองค�ประกอบ และหน&าท่ีของปpาในสภาพธรรมชาติ หน&าท่ีของปpาไม&ท่ีสําคัญต<อระบบนิเวศ คือ เปนผู&ผลิต 
(Producer) และเปนตัวกลางในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ<ายทอดพลังงาน ปpาบางประเภท 
เช<น กลุ<มไม&ปpาเบญจพรรณ (ไม&หัวไร<ปลายนา) ในช<วงฤดูแล&งจะมีการผลัดใบหมด ส<งผลให&การทําหน&าท่ีในการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร และถ<ายทอดพลังงานของปpาหยุดชะงักไป ซ่ึงมีผลต<อการเจริญเติบโตของต&นไม&  
การหมุนเวียนธาตุอาหาร และพลังงานในระบบนิเวศ ดังนั้นจึงถือว<าปpาประเภทนี้มีคุณค<าทางนิเวศวิทยาตํ่าลง 
โดยปpาเบญจพรรณบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการมีความหนาแน<นของไม&ใหญ<ค<อนข&างมาก มีอัตราส<วนไม&ใหญ< : 
ลูกไม& : กล&าไม& ลักษณะเปนรูปปnรามิดยอดแหลม แสดงถึงความสามารถในการสืบต<อพันธุ�และการทดแทน
ของต&นไม&ตามธรรมชาติเปนไปในลักษณะท่ีค<อนข&างดี ถือว<ามีคุณค<าทางนิเวศวิทยาค<อนข&างสูง สําหรับคุณค<า
ด&านการเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ� พบว<า พ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีศึกษาไม<อยู<เขตปpาสงวนแห<งชาติ และไม<มีอาณาเขต
ติดต<อกับเขตปpาอนุรักษ� ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงการเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ�จึงถือว<าไม<มีคุณค<าของการเปนพ้ืนท่ี
อนุรักษ� 

จ) กิจกรรมของมนุษย1ท่ีส;งผลกระทบต;อป̂าไม� กิจกรรมของมนุษย�ท่ีส<งผลกระทบต<อพ้ืนท่ี
ปpาไม& มีท้ังกิจกรรมท่ีเปนประโยชน� เช<น การฟqrนฟู การป:องกันรักษา การปลูกทดแทน เปนต&น ซ่ึงกิจกรรมท่ี
เปนประโยชน�ต<อปpา ทําให&พ้ืนท่ีนั้นมีคุณค<าทางนิเวศเพ่ิมข้ึน ส<วนกิจกรรมท่ีเปนผลทางลบ เช<น การบุกรุก 
แผ&วถาง การเผาปpา เปนต&น ถือว<าทําให&คุณค<าทางนิเวศของปpาไม&ลดลง เม่ือพิจารณาสภาพการใช&ประโยชน�
ท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกล&เคียงในสภาพปAจจุบัน พบว<า การใช&ท่ีดินส<วนใหญ<เปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม โดยพบรูปแบบการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังพ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีปลูกพืชไร<ต<าง ๆ สวนไม&ยืนต&น ได&แก< 
สวนปาล�มน้ํามัน สวนยางพารา สวนยูคาลิปตัส เปนต&น ซ่ึงตามลักษณะของเกษตรกรรมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา
โครงการ จะคงเหลือสภาพปpาไม&ท่ีเปนกลุ<มไม&ในบริเวณหัวไร<ปลายนา และหมู<ไม&ปpาหย<อมเล็กๆ กระจายอยู<
ท่ัวไป และในปAจจุบันยังมีการตัดฟAนไม&ท่ีคงเหลือเพ่ือทําไม&ใช&สอย หรือเผาถ<าน แล&วยังนิยมนําพันธุ�ไม&ต<างถ่ิน
เข&ามาปลูก ซ่ึงแทนท่ีจะเปนกิจกรรมท่ีเปนประโยชน�แก<ระบบนิเวศในพ้ืนท่ี กลับกลายเปนกิจกรรมท่ีเปนผล
ทางลบ เปนผลให&เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปจากเดิมดังเช<นท่ีปรากฏอยู<ในปAจจุบัน 
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2) ทรัพยากรสัตว1ป̂า 

 การศึกษาสภาพปAจจุบันของนิเวศวิทยาสัตว�ปpาดําเนินการสํารวจสัตว�ปpาเน&นเฉพาะสัตว�มีกระดูก
สันหลัง 4 ชั้น ได&แก< สัตว�เลี้ยงลูกด&วยนม (class mammalia) นก (class aves) สัตว�เลื้อยคลาน (class 
reptilia) และสัตว�สะเทินน้ําสะเทินบก (class amphibia) โดยสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธุ� ขนาด
ประชากรโดยประเมินเปนระดับความชุกชุม สภาพถ่ินท่ีอยู<อาศัยและการกระจายพันธุ�ของสัตว�ปpาบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการและพ้ืนท่ีศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ โดยจําแนกเปนลักษณะนิเวศตามความต&องการ
ของสัตว�ปpาแต<ละชนิด และตรวจสอบสถานภาพของสัตว�ปpาแต<ละชนิดท่ีสํารวจพบ 

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว1ป̂า จากการสํารวจภาคสนาม ในระหว<างวันท่ี 23-27 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบสัตว�ปpาในพ้ืนท่ีศึกษาไม<น&อยกว<า 97 ชนิด จาก 16 อันดับ (Order) 44 วงศ� (Family) 
71 สกุล (Genus) จําแนกเปน สัตว�เลี้ยงลูกด&วยน้ํานม 7 ชนิด นก 64 ชนิด สัตว�สะเทินน้ําสะเทินบก 16 ชนิด 
และสัตว�เลื้อยคลานอีก 10 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 3.6.2-1 

ตารางท่ี 3.6.2-1 สรุปความหลากชนิดของสัตว�ปpา 
ประเภทของสัตว1ป̂า อันดับ วงศ1 สกุล ชนิด ร�อยละ 

1. สัตว�เลี้ยงลูกด&วยนม 7 2 3 5 7.22 

2. นก 64 11 30 48 65.98 

3. สัตว�เลื้อยคลาน 11 2 7 12 16.49 

4. สัตว�สะเทินนํ้าสะเทินบก 10 1 4 6 10.31 

รวม 97 16 44 71 100.00 
ท่ีมา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด เม่ือวันท่ี 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(2) ระดับความชุกชุม ในการสํารวจภาคสนามพบสัตว�ปpาท้ังหมด 97 ชนิด จําแนกเปนสัตว�ปpา 
ท่ีมีความชุกชุมมาก 17 ชนิด สัตว�ปpาท่ีมีความชุกชุมปานกลาง 18 ชนิด และสัตว�ปpาท่ีมีความชุกชุมน&อย  
พบจํานวน 62 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 3.6.2-2 

ตารางท่ี 3.6.2-2 ความชุกชุมและชนิดของสัตว�ปpาในพ้ืนท่ีศึกษา 

ประเภทสัตว1ป̂า ชนิด ร�อยละ 
ความชุกชมุ 

มาก ปานกลาง น�อย 
1. สัตว�เลีย้งลูกด&วยนม 7 7.22 1 2 4 

2. นก 64 65.98 13 11 40 

3. สัตว�เลื้อยคลาน 11 16.49 2 3 11 

4. สัตว�สะเทินนํ้าสะเทินบก 10 10.31 1 2 7 

รวม 97 100.00 17 18 62 
ท่ีมา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด เม่ือวันท่ี 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(3) สถานภาพของสัตว1ป̂า 

สถานภาพตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ&มครองสัตว�ปpา พ.ศ. 2562 และการ 
จัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางท่ี 3.6.2-3 
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ตารางท่ี 3.6.2-3 สถานภาพของสัตว�ปpาในพ้ืนท่ีศึกษา 

ประเภทสัตว1ป̂า ชนิด 
สถานภาพของสัตว1ป̂า 

กฎหมาย1/ อนุรักษ12/ 
1. สัตว�เลีย้งลูกด&วยนม 7 2 7 (LC) 
2. นก 64 60 64 (LC) 
3. สัตว�เลื้อยคลาน 11 6 1 (VU), 1 (NT), 14 (LC) 
4. สัตว�สะเทินนํ้าสะเทินบก 10 0 10 (LC) 

รวม 97 68 1 (VU), 1 (NT), 95 (LC) 
หมายเหตุ :  1/  สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ&มครองสัตว�ปpา พ.ศ. 2562  

 2/  การจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม, 2560 
  VU = Vulnerable มีแนวโน&มใกล&สูญพันธุ� 
  NT = Near threatened ใกล&ถูกคุกคาม  
  LC = Least Concern กลุ<มท่ีเปนกังวลน&อยท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด เม่ือวันท่ี 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

(4) ความสัมพันธ1ของสัตว1ป̂ากับถ่ินอาศัย สัตว�ปpามีการแพร<กระจายในถ่ินท่ีอยู<อาศัยในบริเวณ
พ้ืนท่ีศึกษาจํานวน 97 ชนิด โดยสามารถจําแนกลักษณะการกระจายพันธุ�ของสัตว�ปpาได& 3 พ้ืนท่ี ดังตารางท่ี 
3.6.2-4 ได&แก< ระบบนิเวศชุมชน ระบบนิเวศเกษตรกรรม และระบบนิเวศปpาไม& โดยสัตว�ปpามีการแพร<กระจาย
ในถ่ินท่ีอยู<อาศัยส<วนใหญ<เปนระบบนิเวศเกษตรกรรม พบสัตว�ปpาท้ังหมด 92 ชนิด จําแนกเปนสัตว�เลี้ยงลูก
ด&วยนม 6 ชนิด นก 62 ชนิด สัตว�เลื้อยคลาน 16 ชนิด และสัตว�สะเทินน้ําสะเทินบกอีก 10 ชนิด ส<วนระบบ
นิเวศชุมชนมีการกระจายของประชากรสัตว�ปpา 49 ชนิด จําแนกเปนสัตว�เลี้ยงลูกด&วยนม 3 ชนิด นก 34 ชนิด 
สัตว�เลื้อยคลาน 8 ชนิด และสัตว�สะเทินน้ําสะเทินบก 4 ชนิด และระบบนิเวศพ้ืนท่ีปpาไม& พบการกระจายของ
สัตว�ปpา 90 ชนิด จําแนกเปนสัตว�เลี้ยงลูกด&วยนม 7 ชนิด นก 59 ชนิด สัตว�เลื้อยคลาน 15 ชนิด และสัตว�
สะเทินน้ําสะเทินบก 9 ชนิด สําหรับพ้ืนท่ีโครงการ มีลักษณะนิเวศเปนแบบระบบนิเวศเกษตร จึงพบการ
กระจายพันธุ�สัตว�ปpาเช<นเดียวกันกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีศึกษา สัตว�ท่ีพบในพ้ืนท่ีโครงการเปน
สัตว�ท่ีมีความชุกชุมมากมักจะพบท้ังในระบบนิเวศท่ีเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมรวมท้ังในพ้ืนท่ีชุมชนด&วย นอกจากนี้
ยังมีนกอพยพผ<านพ้ืนท่ีโครงการ และนกอพยพเข&ามาหากิน ซ่ึงนกเหล<านี้มีพบกระจายอยู<ท่ัวประเทศ แสดงให&
เห็นว<าสัตว�ท่ีมีถ่ินอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการมีความสามารถในการปรับตัวให&เข&ากับสภาพแวดล&อมได&เปนอย<างดี 

ตารางท่ี 3.6.2-4 การกระจายพันธุ�ของสัตว�ปpา 

ประเภทสัตว1ป̂า ชนิด 
การกระจายพันธุ1ของสัตว1ป̂า 

เกษตร ชุมชน ป̂าไม� 
1. สัตว�เลีย้งลูกด&วยนม 7 6 3 7 
2. นก 64 62 34 59 
3. สัตว�เลื้อยคลาน 11 16 8 15 
4. สัตว�สะเทินนํ้าสะเทินบก 10 10 4 9 

รวม 97 94 49 90 
ท่ีมา : จากการสํารวจโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด เม่ือวันท่ี 23-27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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3.7 ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

จากการศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ํา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความหลากชนิดและปริมาณของ
สิ่งมีชีวิตในนํ้า (นิเวศวิทยาทางน้ํา) ได&แก< แพลงก�ตอน สัตว�หน&าดิน วัชพืชน้ํา และปลาในแหล<งน้ํา บริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ อีกท้ังวิเคราะห�สถานภาพ ศักยภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมท่ีเกิดข้ึนต<อนิเวศวิทยา
ทางน้ําจากการดําเนินโครงการ และเสนอแนะแนวทางแก&ไขและลดปAญหาพร&อมสร&างมาตรการเพ่ือลด
ผลกระทบสิ่งแวดล&อมด&านนิเวศวิทยาทางน้ําท่ีอาจจะเกิดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ รวมท้ังแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล&อมทางด&านนิเวศวิทยาของแหล<งน้ําท่ีเห็นสมควรต<อไป ซ่ึงได&ดําเนินการเม่ือ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย<างในพ้ืนท่ีโครงการจํานวน 4 สถานี ได&แก< ทางน้ําสาธารณะ
ท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 1 (Bio 1) ทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก  
จุดท่ี 2 (Bio 2) ทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 3 (Bio 3) ห&วยมะเฮียว (Bio 4) 
แสดงดังรูปท่ี 3.7-1 และรูปท่ี 3.7-2  

1) ลักษณะท่ัวไปของจุดเก็บตัวอย;าง 

(1) สถานีท่ี 1 (Bio1) ทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู;อ;างเก็บน้ําห�วยเปลวเงือก จุดท่ี 1 เปน 
อ<างเก็บน้ําท่ีมีขนาดความกว&างประมาณ 600-800 เมตร ระดับน้ําลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร พ้ืนท&องน้ําเปน
ดินเลนปนทราย  

(2) สถานีท่ี 2 (Bio2) (Bio2) ทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู;อ;างเก็บน้ําห�วยเปลวเงือก จุดท่ี 2  
เปนคลองท่ีมีขนาดความกว&างประมาณ 6-8 เมตร ระดับน้ําลึกประมาณ 1.5-2.0 เมตร พ้ืนท&องน้ําเปนดิน
เหนียวปนเลน มีเศษซากพืชปะปน 

(3) สถานีท่ี 3 (Bio3) ห�วยพรมโหด (บริเวณอ;างเก็บน้ําบ�านหนองบัวเหนือ) ด�านท�ายน้ํา 
ห;างจากบริเวณจุดผันน้ําของโครงการประมาณ 700 เมตร เปนคลองท่ีมีขนาดความกว&างโดยเฉลี่ยประมาณ 
100-160 เมตร ระดับน้ําลึกประมาณ 4.00-5.00 เมตร พ้ืนท&องน้ําเปนดินโคลนปนทรายมีสีดํา และมีเศษ 
ซากพืชปะปน 

(4) (Bio4) ห�วยมะเฮียว เปนห&วยท่ีมีขนาดความกว&างประมาณ 10-15 เมตร ระดับน้ําลึก
ประมาณ 0.80-1.00 เมตร พ้ืนท&องน้ําเปนดินทรายละเอียด 

2) แพลงก1ตอน จากการสุ<มเก็บตัวอย<างแพลงก�ตอนบริเวณโครงการ โดยได&ทําการสุ<มเก็บตัวอย<าง 
เม่ือ 23 ธันวาคม 2564 พบแพลงก�ตอนท้ังหมด 115 ชนิด (species) มีความหนาแน<นรวม 666,573,000 
เซลล�/ลูกบาศก�เมตร ประกอบด&วย แพลงก�ตอนพืชรวมท้ังสิ้นจํานวน 3 ดิวิชั่น (Division) 6 คลาส (Class)  
10 ออร�เดอร� (Order) 19 วงศ� (Family) ได&แก< Division Cyanophyta พบ Class Cyanophyceae (สาหร<าย
สีเขียวแกมน้ําเงิน) Division Chlorophyta พบ Class Chlorophyceae (สาหร<ายสีเขียว) และ Class 
Euglenophyceae (ยูกลีนอยด�) และ Division Chromophyta พบ Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 
Class Chrysophyceae (สาหร<ายสีน้ําตาล) และ Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) รวมท้ังสิ้น  
82 ชนิด หรือคิดเปนร&อยละ 71.31 ของแพลงก�ตอนท่ีพบท้ังหมด โดยจะพบ ชนิดของแพลงก�ตอนพืชใน
บริเวณสถานี Bio1 มากท่ีสุด จํานวน 59 ชนิด มีปริมาณแพลงก�ตอนพืชอยู<ในช<วง 10,079,000-324,545,000  
เซลล�/ลูกบาศก�เมตร มีค<าดัชนีความหลากหลายของแพลงก�ตอนพืชอยู<ในช<วง 0.51-2.74 หรือเฉลี่ย 1.83  
ซ่ึงถือว<าอยู<ในเกณฑ�ตํ่าถึงปานกลาง แพลงก�ตอนพืชท่ีพบมากท่ีสุด ได&แก< Division Chlorophyta จํานวน  
61 ชนิด แบ<งออกเปน Class Chlorophyceae (กลุ<มสาหร<ายสี เ ขียว) จํานวน 53 ชนิด และ Class 
Euglenophyceae (กลุ<มยูกลีนอยด�) จํานวน 8 ชนิด รองลงมา ได&แก< Division Chromophyta จํานวน 17 
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ชนิด ได&แก< Class Bacillariophyceae  (กลุ<มไดอะตอม) จํานวน 12 ชนิด Class Chrysophyceae (สาหร<าย
สีน้ําตาล) จํานวน 2 ชนิด และ Class Dinophyceae (กลุ<มไดโนแฟลกเจลเลต) จํานวน 3 ชนิด และ Division 
Cyanophyta จํานวน 4 ชนิด ซ่ึงอยู<ใน Class Cyanophyceae (กลุ<มสาหร<ายสีเขียวแกมน้ําเงิน) ท้ังหมด 

สําหรับแพลงก�ตอนสัตว� พบว<า มี 3 Phylum (ไฟลัม) ได&แก< Phylum Protozoa (โปรโตซัว) 
Phylum Rotifera (โรติเฟอร�) และ Phylum Arthropoda (อาร�โทพอด) รวมท้ังหมด 33 ชนิด หรือคิดเปน
ร&อยละ 28.69 ของจํานวนชนิดแพลงก�ตอนท่ีพบท้ังหมด มีปริมาณแพลงก�ตอนสัตว�อยู<ในช<วง 41,000-
3,956,000 เซลล�/ลูกบาศก�เมตร สําหรับแพลงก�ตอนสัตว�ท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด ได&แก< Phylum Rotifera  
(โรติเฟอร�) จํานวน 23 ชนิด รองลงมา ได&แก< Phylum Protozoa (โปรโตซัว) พบจํานวน 6 ชนิด และ 
Phylum Arthropoda (อาร�โทพอด) พบจํานวน 4 ชนิด สําหรับชนิดแพลงก�ตอนสัตว�ท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด 
คือ Copepod nauplius (ตัวอ<อนโคพีพอดระยะนอเพลียส) มีจํานวน 1,44,000 เซลล�/ลูกบาศก�เมตร และ
พบมากท่ีสุดจํานวน 814,000 เซลล�/ลูกบาศก�เมตร บริเวณสถานี Bio3 โดยมีค<าดัชนีความหลากหลาย
ระหว<าง 1.03-2.28 หรือเฉลี่ย 1.88 หมายถึงการกระจายตัวของแพลงก�ตอนสัตว�อยู<ในระดับปานกลาง 

3) สัตว1หน�าดิน การสุ<มเก็บสัตว�ตัวอย<างสัตว�หน&าดินบริเวณโครงการ ได&ทําการสุ<มเก็บตัวอย<างเม่ือ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเปนจุดเก็บตัวอย<างเดียวกับจุดเก็บตัวอย<างแพลงก�ตอน พบว<า สัตว�หน&าดินท่ีสุ<มพบ
เพียง Phylum Arthropoda จํานวน 1 คลาส (Class) 2 วงศ� (Family) 2 สกุล (Genus) มีความชุกชุมโดยรวม 
463 ตัวต<อตารางเมตร โดยสถานี Bio1 และ Bio3 พบสัตว�หน&าดินมากท่ีสุดจํานวน 2 ชนิดเท<ากัน ส<วนสถานี 
Bio2 และ Bio4 พบสัตว�หน&าดินเพียงชนิดเดียวเท<านั้น เม่ือพิจารณาในภาพรวมมีความชุกชุม 30-254 ตัวต<อ
ตารางเมตร โดยพบ Chironomus sp. (หนอนแดง) แพร<กระจายในทุกสถานี และมีปริมาณมากท่ีสุดจํานวน 
239 ตัวต<อตารางเมตร บริเวณสถานี Bio1 ค<าดัชนีความหลากหลายของสัตว�หน&าดินอยู<ระหว<าง 0.00-0.35 
หรือเฉลี่ยเท<ากับ 0.14 ซ่ึงบ<งบอกถึงสภาพแวดล&อมหรืออาหารหน&าดินมีปริมาณอยู<ในระดับตํ่า 

4) วัชพืชน้ํา จากการสํารวจพืชน้ําบริเวณโครงการ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ซ่ึงเปนจุดเดียวกัน
กับจุดเก็บตัวอย<างแพลงก�ตอนและสัตว�หน&าดิน พบวัชพืชน้ํารวมท้ังสิ้น 22 ชนิด กระจายอยู<ใน  14 วงศ� 
(Family) เปนพืชใต&น้ํา 4 ชนิด ได&แก< สาหร<ายพุงชะโด เทปยักษ� สาหร<ายข&าวเหนียว และสาหร<ายเส&นด&าย 
พืชโผล<เหนือน้ํา 2 ชนิด ได&แก< บัวบาและบัวสาย พืชลอยน้ํา 3 ชนิด ได&แก< แพงพวยน้ํา กระจับแก&ว และ
จอกหูหนู และเปนพืชชายน้ํา 13 ชนิด ได&แก< บอน ตาลปAตรฤาษี กกขนาก กกสามเหลี่ยม แห&วหมู ผักแว<น 
หญ&าขน หญ&าต&นติด หญ&าข&าวนก หญ&าหนวดแมว หญ&าไซ หญ&าดอกขาว และธูปฤาษี วัชพืชน้ําท่ีพบดังกล<าว 
บางชนิดใช&ประโยชน�สําหรับประดับตู&ปลาหรือในสระน้ํา เช<น สาหร<ายพุงชะโด เทปยักษ� สาหร<ายข&าวเหนียว 
บัวบา บัวสาย และกระจับแก&ว เปนต&น บางชนิดใช&ประโยชน�สําหรับเปนอาหารและสมุนไพร เช<น แพงพวยน้ํา
และผักแว<น เปนต&น และบางชนิดใช&ประโยชน�สําหรับเปนปุ¡ยพืชสด เช<น สาหร<ายข&าวเหนียวและจอกหูหนู 
เปนต&น 

5) ปลา ปลาท่ีสุ<มพบในบริเวณโครงการ เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 จํานวน 4 สถานี พบว<าบริเวณ
ทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 1 (Bio1) จับปลาได&จํานวน 7 ชนิด มีค<าดัชนีความ
หลากหลายเท<ากับ 1.85 บริเวณทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 2 (Bio2) จับปลา
ได&จํานวน 2 ชนิด มีค<าดัชนีความหลากหลายเท<ากับ 0.64 บริเวณทางน้ําสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บน้ํา 
ห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 3 (Bio3) จับปลาได&จํานวน 5 ชนิด มีค<าดัชนีความหลากหลายเท<ากับ 1.52 และบริเวณ
ห&วยมะเฮียว (Bio4) จับปลาได&จํานวน 9 ชนิด มีค<าดัชนีความหลากหลายเท<ากับ 1.99 
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รูปท่ี 3.7-1 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

 

 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
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ทางนํ้าสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บนํ้าห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 1 (Bio 1) 

   

   

ทางนํ้าสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บนํ้าห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 2 (Bio 2) 
รูปท่ี 3.7-2 การเก็บตัวอย<างเพ่ือศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

 

 

 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
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ทางนํ้าสาธารณะท่ีไหลลงสู<อ<างเก็บนํ้าห&วยเปลวเงือก จุดท่ี 3 (Bio 3) 

   

   

ห&วยมะเฮียว (Bio 4) 
รูปท่ี 3.7-2 (ต;อ) การเก็บตัวอย<างเพ่ือศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

 

 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId80 was not found in the file. The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
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4. การมีส;วนร;วมของประชาชน 

 การดําเนินกิจกรรมการมีส<วนร<วมของประชาชนท่ีผ<านมา จากรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) ดําเนินการโดยบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด 
และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาด&านสิ่งแวดล&อมเดิม) ซ่ึงกิจกรรมการมีส<วนร<วม
ของประชาชนท่ีผ<านมา ได&แก< การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น (ครั้งท่ี 1) การสํารวจสัมภาษณ�ความคิดเห็น
ของผู&มีส<วนเก่ียวข&อง และการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น (ครั้งท่ี 2) ได&ดําเนินการมาต้ังแต<ปJ พ.ศ. 2561 
เปนระยะเวลามากกว<า 2 ปJ ดังนั้นเพ่ือให&การศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล&องกับสถานการณ�ตาม 
แนวทางการจัดทํารายงานฯ ประเภทเดียวกันกับโครงการ รวมท้ังเพ่ือให&มาตรการฯ มีความทันสมัยและ
สอดคล&องกับสภาพแวดล&อมปAจจุบันโดยรอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ได&มอบหมาย
ให&บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาด&านสิ่งแวดล&อมใหม<) ดําเนินกิจกรรมการมีส<วนร<วม
ของประชาชน ประกอบด&วย การเข&าพบหน<วยงานราชการเพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียด
โครงการ การประชาสัมพันธ�โครงการในระดับผู&นําชุมชนและครัวเรือน (การแจกเอกสารแผ<นพับ) การสํารวจ
สัมภาษณ�ความคิดเห็นของผู&มีส<วนเก่ียวข&อง และการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น (ครั้งท่ี 3)  

 โครงการดําเนินกิจกรรมการมีส<วนร<วมของประชาชนตามแนวทางการมีส<วนร<วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีต้ังโครงการ แผนงานกระบวนการมี
ส<วนร<วมของประชาชนแสดงดังตารางท่ี 4-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 



โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล     เอกสารประกอบการประชุมรับฟAงความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-77- 

ตารางท่ี 4-1 กระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 
รายละเอียด ช;วงเวลา วัตถุประสงค1 รูปแบบ/วิธีการ 

1.  ประชาสัมพันธ1การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (ดําเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสมัพันธ� กุมภาพันธ�-มีนาคม 

2561 
- รวบรวมข&อมูลรายละเอียดโครงการเพ่ือให&ประชาชน

ผู&มีส<วนได&เสีย และหน<วยงานท่ีเก่ียวข&องได&ทราบ
รายละเอียดเบ้ืองต&นของโครงการ 

- จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ�โครงการ เช<น เอกสารกําหนด
ขอบเขตการศึกษา เปนต&น  

1.2 ส<งหนังสือเชิญประชุมและปnดประกาศเชิญ
ประชุม ครั้งท่ี 1  

5-9 มีมาคม 2561 - เชิญกลุ<มเป:าหมายเข&าร<วมประชุมรับฟAงความ
คิดเห็น 

- ส<งหนังสือเชิญผ<านผู&นําชุมชนและประสานงานผู&นําชุมชนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ�ให&ลูกบ&านรับทราบ 
- ส<งหนังสือเชิญผู&มีส<วนได&เสีย และหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข&าร<วมประชุมในสถานท่ีต<าง 

ๆ เช<น หน<วยงานราชการ บอร�ดประชาสัมพันธ�หมู<บ&าน เปนต&น  
1.3 ติดป:ายประชาสมัพันธ� (ขนาดกระดาษ A3) 

การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1  
5-9 มีมาคม 2561 - เชิญกลุ<มเป:าหมายเข&าร<วมประชุมรับฟAงความ

คิดเห็น 
- ติดป:ายประชาสัมพันธ�ตามจุดต<าง ๆ ท่ีเปนศูนย�รวมชาวบ&านและ

จุดอ่ืน ๆ บอร�ดประชาสัมพันธ�ของท่ีทําการชุมชนทุกชุมชน 
หน<วยงานท&องถ่ิน และโรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตําบล เช<น 
บอร�ดประชาสัมพันธ�สํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อมจังหวัดหนองคาย บอร�ดประชาสัมพันธ�ท่ีว<าการ
อําเภอโพนพิสัย บอร�ดประชาสัมพันธ�หมู<ท่ี 3 บ&านเวิน ตําบล
จุมพล และบอร�ดประชาสัมพันธ�หมู<ท่ี 5 บ&านกุดบง ตําบลกุดบง 
เปนต&น 
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ตารางท่ี 4-1 (ต;อ) กระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 
รายละเอียด ช;วงเวลา วัตถุประสงค1 รูปแบบ/วิธีการ 

2.  การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 (ดําเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 
2.1  การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1  
 

28 มีนาคม 2561 - เพ่ือให&ข&อมูลกับประชาชนและหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ&อม รวมท้ังขอบเขต
การศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ  
- เพ่ือนําข&อคิดเห็นและข&อเสนอแนะจากการรับฟAงความ

คิดเห็นมาใช&ประกอบการศึกษาและการจัดทํารายงานฯ 
ให&ครบถ&วน 

- จัดประชุมนําเสนอร<างข&อเสนอโครงการ รายละเอียด
โครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ และรับฟAงความคิดเห็นของผู&เข&าร<วมประชุม 

2.2 ปnดประกาศสรุปผลการประชุมรบัฟAงความ
คิดเห็น ครั้งท่ี 1  

7-9 เมษายน 2561 - นําความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วนได&เสียจากการ
จัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 โดยนําประเด็นห<วง
กังวลและข&อเสนอแนะจากประชาชนและผู&มีส<วนได&เสีย
มาประกอบกับการกําหนดขอบเขตและแนวทางในการ 
ศึกษาพร&อมท้ังคําช้ีแจง 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วน
ได&เสีย พร&อมท้ังความคิดเห็น และคําช้ีแจงของหน<วยงาน 
เจ&าของโครงการหรือกิจการ พร&อมส<งให&หน<วยงาน 
ท่ีเก่ียวข&อง ตลอดจนประชาชนได&ทราบภายใน 15 วัน 
หลังการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น 

3.  การสํารวจ สัมภาษณ1ความคิดเห็นของผู�มีส;วนเกี่ยวข�อง (ดําเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 
3.1. ส<งหนังสือขอเข&าพบเพ่ือสัมภาษณ�ความ

คิดเห็น ตัวแทนหน<วยงานราชการ 
เมษายน 2561 - เพ่ือประสานงานขอเข&าพบเพ่ือสัมภาษณ� ความคิดเห็น

หน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
-  ส<งหนังสือขอเข&าพบ เ พ่ือสัมภาษณ�ความคิดเห็นต<อ

โครงการจากหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
3.2 สัมภาษณ�ความคิดเห็นตัวแทนหน<วยงาน

ราชการ 
3-6 พฤษภาคม 2561 - เพ่ือสอบถามและรับฟAงความคิดเห็นของผู&แทนหน<วยงาน

ท่ีเก่ียวข&องต<อการดําเนินโครงการ 
-  เข&าพบหัวหน&าหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&องหรือตัวแทน

เพ่ือสัมภาษณ�ประเด็นความคิดเห็น ข&อเสนอแนะ และข&อ
วิตกกังวลต<อการดําเนินโครงการ 

3.3  สัมภาษณ�ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู& นํา
ชุมชน 

3-6 พฤษภาคม 2561 - เพ่ือเปนการสํารวจและรับฟAงความคิดเห็นในข้ันตอนการ
ประเมินและการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม เพ่ือสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

-  การสํารวจและรับฟAงความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
(Attitude  survey) ด&วยแบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 4-1 (ต;อ) กระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 
รายละเอียด ช;วงเวลา วัตถุประสงค1 รูปแบบ/วิธีการ 

4.  ก;อนการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 (ดําเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 
4.1 ส<งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 2  4-7 มิถุนายน 2561 - เชิญกลุ<มเป:าหมายเข&าร<วมประชุมรับฟAงความคิดเห็น - ส<งหนังสือเชิญผ<านผู&นําชุมชนและประสานงานให&ผู&นํา

ชุมชนประชาสัมพันธ�ให&ลูกบ&านรับทราบ 
- ส<งหนังสือเชิญผู&มีส<วนได&เสีย และหน<วยงานราชการท่ี

เก่ียวข&อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข&าร<วมประชุมใน

สถานท่ีต<าง ๆ เช<น หน<วยงานราชการ บอร�ดประชาสัมพันธ� 
เปนต&น  

4.2  ติดประกาศเผยแพร<ร<างมาตรการป:องกัน
และแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมต<อสาธารณะ 

4-7 มิถุนายน 2561 -  เพ่ือเผยแพร<ร<างมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมให&ประชาชน ผู&มีส<วนได&เสีย และหน<วยงานท่ี
เก่ียวข&องรับทราบข&อมูล 

- นําร<างมาตรการฯ เผยแพร<ให&สาธารณะชน และผู&มีส<วนได&
เสียได&รับทราบ โดยการติดประกาศและวางเอกสารท่ี
หน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง และท่ีทําการผู&นําชุมชนใน
พ้ืนท่ีศึกษา 

5.  การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 2 (ดําเนินการโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 
5.1 การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น (ครั้งท่ี 2) 

ต<อร<างรายงานและมาตรการป:องกันและ
แก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม 

11 กรกฎาคม 2561 - เพ่ือให&ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน ฯ และมาตรการฯ 
ท้ังน้ี ข&อคิดเห็นและข&อเสนอแนะท่ีได&จากการรับฟAงความ
คิดเห็นให&นํามาปรับปรุงรายงาน ฯ และมาตรการฯ และ
จะต&องผนวกไว&เปนส<วนหน่ึงของรายงาน ฯ 

- จัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น (ครั้งท่ี 2) ต<อร<างรายงาน
และมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม 

5.2. ลงพ้ืนท่ีพบประผู&นําชุมชน ประชาชนและ
กลุ<มผู&คัดค&าน 

18-19 กรกฎาคม 2561 - เพ่ือสอบถามถึงข&อสงสัยและข&อห<วงกังวลท่ีมีต<อโครงการ - จัดประชุมลักษณะเวทีกลุ<มย<อยเพ่ือทําคความเข&าใจและ
ช้ีแจงข&อมูลโครงการเพ่ิมเติม 

5.3. ปnดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ท่ี 2  23-24 กรกฎาคม 
2561 

- นําความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วนได&เสียจากการ
จัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 2 โดยนําประเด็นห<วง
กังวลและข&อเสนอแนะท่ีมี ต<อร<างรายงานและมาตรการ
ป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อมมาผนวกรวมเปน
ส<วนหน่ึงของรายงานฯ และปnดประกาศให&หน<วยงานท่ี
เก่ียวข&องและประชาชนรับทราบ หลังการจัดประชุมรับฟAง
ความคิดเห็น 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วน 
ได&เสีย พร&อมท้ังความเห็นและคําช้ีแจงของหน<วยงานหรือ 
เจ&าของโครงการและมาตรการด&านสิ่งแวดล&อม พร&อมส<ง
ให&หน<วยงานท่ีเก่ียวข&องและประชาชนรับทราบ ภายใน 
15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 4-1 (ต;อ) กระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 
รายละเอียด ช;วงเวลา วัตถุประสงค1 รูปแบบ/วิธีการ 

6.  ก;อนการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (ดําเนินการโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล�อมไทย จํากัด) 
6.1 ส<งหนังสือขอเข&าพบหน<วยงานราชการเพ่ือ

ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียด
โครงการและสัมภาษณ�ความคิดเห็นต<อการ
ดําเนินโครงการ 

1-3 ธันวาคม 2564 - ประสานงานหน<วยงานราชการเพ่ือขอเข&าพบ - ส<งหนังสือขอเข&าพบหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 

6.2 ส<งหนังสือขอลงพ้ืนท่ีเ พ่ือแจกแผ<นพับ
ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียด
โครงการ ระดับครัวเรือน 

1-3 ธันวาคม 2564 - ขออนุญาตลงพ้ืนท่ีแจกแผ<นพับประชาสัมพันธ�ความ 
ก&าวหน&ารายละเอียดโครงการ 

- ส<งหนังสือขออนุญาตลงพ้ืนท่ียังผู&นําชุมชนและประสานงาน
ให&ผู&นําชุมชนประชาสัมพันธ�ให&ลูกบ&านรับทราบ 

6.3 ก า ร เ ข& า พ บ ห น< ว ย ง า น ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียด
โครงการและสัมภาษณ�ความคิดเห็นต<อ 
การดําเนินโครงการ 

13-15 ธันวาคม 2564 - ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียดโครงการ 
- สัมภาษณ�ความคิดเห็นต<อการดําเนินโครงการ 

- เข&าพบหน<วยงานราชการ ผู&มีส<วนได&เสียท่ีเก่ียวข&อง 

6.4  แจกแผ<นพับประชาสัมพันธ�รายละเอียด
โครงการ 

13-15 ธันวาคม 2564 - ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียดโครงการ - แจกแผ<นพับประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียด
โครงการระดับครัวเรือน ผู&มีส<วนได&เสียท่ีเก่ียวข&อง  

6.5 ประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการระดับ
ผู&นําชุมชน 

16 ธันวาคม 2564 - ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียดโครงการ - จัดประชุมลักษณะเวทีกลุ<มย<อยประชาสัมพันธ�ความ 
ก&าวหน&ารายละเอียดโครงการ 

6.6 สัมภาษณ�ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู&นําชุมชน 
และพ้ืนท่ีอ<อนไหว 

16-22 ธันวาคม 2564 - เพ่ือสํารวจสภาพสิ่งแวดล&อม สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของ
ชุมชนในปAจจุบัน ข&อคิดเห็น ข&อเสนอแนะและข&อห<วง
กังวลท่ีมีต<อโครงการ  

- การสํารวจและรับฟAงความคิดเห็นระดับครัวเรือน ผู&นํา
ชุมชน และพ้ืนท่ีอ<อนไหว ด&วยแบบสอบถาม 

6.7 จัดประชุมกลุ<มย<อย  21-27 กุมภาพันธ� 
2565 

- ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียดโครงการ - จัดประชุมลักษณะเวทีกลุ<มย<อยประชาสัมพันธ�ความ 
ก&าวหน&ารายละเอียดโครงการรายหมู<บ&าน 

6.8 หารือร<วมกับหน<วยงานราชการ (ท่ีว<าการ
อําเภอโพนพิสัย และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโพนพิสัย) 

11 มีนาคม 2565 - ขออนุญาตจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นฯ ครั้งท่ี 3 
- ปรึกษาหารือเก่ียวกับวัน เวลา สถานท่ีและรูปแบบการจัด

ประชุมรับฟAงความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
- ปรึกษาหารือเก่ียวกับมาตรการป:องกันโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา (COVID-19) 

- เข&าพบหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง 
- ส<งหนังสือให&กับหน<วยงานเพ่ือขออนุญาตจัดประชุมรับฟAง

ความคิดเห็น ฯ ครั้งท่ี 3 
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ตารางท่ี 4-1 (ต;อ) กระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 
รายละเอียด ช;วงเวลา วัตถุประสงค1 รูปแบบ/วิธีการ 

6.  ก;อนการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (ดําเนินการโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล�อมไทย จํากัด) (ต;อ) 
6.9 ส<งหนังสือเชิญประชุมครั้งท่ี 3 28 มีนาคม- 

1 เมษายน 2565 
- เชิญกลุ<มเป:าหมายเข&าร<วมประชุมรับฟAงความคิดเห็น - ส<งหนังสือเชิญผ<านผู&นําชุมชนและประสานงานให&ผู&นํา

ชุมชนประชาสัมพันธ�ให&ลูกบ&านรับทราบ 
- ส<งหนังสือเชิญผู&มีส<วนได&เสีย และหน<วยงานราชการท่ี

เก่ียวข&อง 
6.10 ติดประกาศประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข&า

ร< ว มประ ชุม ในสถาน ท่ี ต< า ง  ๆ  เ ช< น 
หน<วยงานราชการ บอร�ดประชาสัมพันธ� 
เปนต&น 

28 มีนาคม- 
1 เมษายน 2565 

-  เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และเผยแพร<มาตรการ
ป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมให&ประชาชน ผู&มี
ส<วนได&เสีย และหน<วยงานท่ีเก่ียวข&องรับทราบข&อมูล 

- ติดประกาศประชาสัมพันธ�เชิญชวนเข&าร<วมประชุมใน
สถานท่ีต<าง ๆ เช<น หน<วยงานราชการ บอร�ดประชาสัมพันธ� 
เปนต&น  

7.  การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น คร้ังท่ี 3 (ดําเนินการโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล�อมไทย จํากัด) 
7.1 การประชุมประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าใน

การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม (การประชุมรับฟAงความคิดเห็น 
ฯ ครั้งท่ี 3) 

6 พฤษภาคม 2565 - เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และเผยแพร<มาตรการ
ป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมให&ประชาชน ผู&มี
ส<วนได&เสีย และหน<วยงานท่ีเก่ียวข&องรับทราบข&อมูล 

- จัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น (ครั้งท่ี 3) การประชุม
ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานประเมนิ
กระทบสิ่งแวดล&อม 

7.2. ปnดประกาศสรุปผลการประชุมครัง้ท่ี 3 18-20 พฤษภาคม 
2565 

- เผยแพร<ความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วนได&เสีย 
จากการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 3 ตลอดจน 
นําข&อห<วงกังวลและข&อเสนอแนะท่ีมีต<อการศึกษาและ
มาตรการด&านสิ่งแวดล&อมของโครงการมาทบทวนในการ
กําหนดมาตรการด&านสิ่งแวดล&อมให&ครบถ&วน 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วน 
ได&เสีย พร&อมท้ังความเห็นและคําช้ีแจงของหน<วยงานหรือ 
เจ&าของโครงการและมาตรการด&านสิ่งแวดล&อม พร&อมส<ง
ให&หน<วยงานท่ีเก่ียวข&องและประชาชนรับทราบ ภายใน 
15 วัน หลังการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากดั, 2565 
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4.1 การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (ดําเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 

1) ข้ันตอนก;อนการดําเนินการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

  ก<อนการประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด (เจ&าของโครงการ) 
และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษา) ได&จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�หลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือให&กลุ<มผู&มีส<วนได&เสียได&รับทราบข&อมูลข<าวสารเก่ียวกับโครงการ รวมท้ังได&รับทราบกําหนดการและ
สถานท่ีจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น โดยดําเนินการเผยแพร<ก<อนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นไม<น&อยกว<า 
15 วัน ดําเนินการระหว<างวันท่ี 5-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เผยแพร<ผ<านช<องทางต<าง ๆ ได&แก< การส<งหนังสือ 
เชิญประชุมทุกกลุ<มเป:าหมาย และการติดประกาศประชาสัมพันธ� (A3) ท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ของท่ีทําการ
ชุมชนและหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง แสดงดังรูปท่ี 4.1-1 

  

  

การติดป:ายประชาสัมพันธ�การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 (เมื่อวันท่ี 5-7 มีนาคม 2561) 

  

การส<งหนังสือเชิญเข&าร<วมประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 (เมื่อวันท่ี 5-7 มีนาคม 2561) 
รูปท่ี 4.1-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
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 2) การดําเนินการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 

  การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 เปนการประชุมรับฟAงความคิดเห็นต<อร<างข&อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค�เพ่ือให&
ข&อมูลกับประชาชนและหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ&อม รวมท้ังขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ เพ่ือนํา
ข&อคิดเห็นและข&อเสนอแนะจากการรับฟAงความคิดเห็นมาใช&ประกอบการศึกษาและการจัดทํารายงานฯ  
ให&ครบถ&วน มีกําหนดจัดกิจกรรมเม่ือวันอังคารท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยแบ<งเปน 2 เวที ได&แก< เวทีท่ี 1 
ณ ศาลาวัดจอมนาง ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เวลา 08.30-12.00 น. และเวทีท่ี 2  
ณ ห&องประชุมองค�การบริหารส<วนตําบลกุดบง ตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เวลา 13.30-
17.00 น. มีผู&เข&าร<วมท้ังสิ้น จํานวน 262 คน รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.1-1  

  

  

  

เวทีท่ี 1 ณ ศาลาวัดจอมนาง ตําบลจุมพล เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น 
รูปท่ี 4.1-1 (ต;อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 



โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล  เอกสารประกอบการประชุมรับฟAงความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-84- 

  

  

  

เวทีท่ี 2 ห&องประชุมองค�การบริหารส<วนตาํบลกุดบง เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 26561 เวลา 13.30-17.00 น 
รูปท่ี 4.1-1 (ต;อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
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สรุปผลการประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 
รูปท่ี 4.1-1 (ต;อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
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4.2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส;วนได�เสีย (ครั้งท่ี 1) (ดําเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที 
(ประเทศไทย) จํากัด) 

  ภายหลังการประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทยจํากัด) จํากัด (บริษัท 
ท่ีปรึกษาเดิม) ได&ดําเนินการสํารวจและรับฟAงความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วนได&เสีย เปนการสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีต้ังโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ดําเนินการเม่ือวันท่ี 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยการสํารวจและรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน แบ<งเปน
การสัมภาษณ�หน<วยงานราชการ ผู&นําชุมชน และครัวเรือน รวมท้ังสิ้น 560 ตัวอย<าง รายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 

ตารางท่ี 4.2-1 สรุปจํานวนตัวอย<างสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการจําแนกตามกลุ<มเป:าหมาย 
ลําดับท่ี กลุ;มเป?าหมายในการสํารวจ จํานวนตัวอย;างท่ีสํารวจ (ราย) 

1 กลุ<มตัวแทนหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง  34 
2 กลุ<มพ้ืนท่ีอ<อนไหวและสถานท่ีสําคัญ 45 
3 กลุ<มผู&นําชุมชน/ผู&นําท&องถ่ิน 27 
4 กลุ<มประชาชนตัวแทนครัวเรือน 454 
 4.1 กลุ<มประชาชนตัวแทนครัวเรอืนรัศมี 0-3 กิโลเมตร 241 
 4.2 กลุ<มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมีมากกว<า 3-5 กิโลเมตร 213 

รวมกลุ;มเป?าหมายท้ังหมด 4 กลุ;ม 560 
ที่มา :   ดําเนินการสํารวจโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด, 2561 
 :   เรียบเรียงใหม<โดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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การสอบถามความคิดเห็นระดับผู&นําชุมชน  

  

  
การสอบถามความคิดเห็นระดับครัวเรือน 

รูปท่ี 4.2-1 (ต;อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 
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4.3  การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 (ดําเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 

1) ข้ันตอนก;อนการดําเนินการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 

   ก<อนการประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด (เจ&าของโครงการ) 
และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษาเดิม) ได&จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�หลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือให&กลุ<มผู&มีส<วนได&เสียได&รับทราบข&อมูลข<าวสารเก่ียวกับโครงการ รวมท้ังได&รับทราบกําหนดการ
และสถานท่ีจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น โดยดําเนินการเผยแพร<ก<อนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น 
ไม<น&อยกว<า 30 วัน ดําเนินการระหว<างวันท่ี 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เผยแพร<ผ<านช<องทางต<าง ๆ ได&แก<  
การส<งหนังสือเชิญประชุมทุกกลุ<มเป:าหมาย การติดป:ายไวนิลประชาสัมพันธ� และการติดประกาศ
ประชาสัมพันธ� (A3) ท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ของท่ีทําการชุมชนและหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง แสดงดังรูปท่ี 4.3-1 

  

  

  

การติดป:ายประชาสัมพันธ�การจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 (เมื่อวันท่ี 4-7 มิถุนายน 2561) 
รูปท่ี 4.3-1 การประชาสัมพันธ�การประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 
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ณ ศาลาวัดจอมนาง ตําบลจุมพล เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น 
รูปท่ี 4.1-2 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 
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สรุปผลการประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 
รูปท่ี 4.3-1 (ต;อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 
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4.4 การช้ีแจงข�อร�องเรียน  

 ภายหลังการประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 ของโครงการโรงงานผลิตน้ําตาลทราย 
(20,000 ตันอ&อย/วัน) และโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต�) ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร 
จํากัด พบว<า มีประชาชนในพ้ืนท่ีบางส<วนท่ียังมีข&อห<วงกังวลและข&อสงสัยต<อโครงการ ทางโครงการจึงได&มีการ
ลงพ้ืนท่ีพบปะผู&นําชุมชน ชาวบ&าน และกลุ<มผู&คัดค&าน เพ่ือสอบถามถึงข&อสงสัย และข&อห<วงกังวลต<าง ๆ ท่ีมีต<อ
โครงการ โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2561 ณ แปลงสาธิตการปลูกอ&อย พ้ืนท่ีโครงการโรงงาน
ผลิตน้ําตาลทราย ท้ังนี้ ทางโครงการได&ทําความเข&าใจและชี้แจงข&อมูลโครงการเพ่ิมเติมท่ีถูกต&องเก่ียวกับ
รายละเอียดโครงการและการจัดการด&านสิ่งแวดล&อมเรียบร&อยแล&ว เพ่ือให&ประชาชนผู&มีส<วนได&เสียได&ไขข&อ
สงสัย และคลายความห<วงกังวล รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.4-1 

  

รูปท่ี 4.4-1 บรรยากาศการลงพ้ืนท่ีชี้แจงรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมและข&อกังวลท่ีมีต<อโครงการ  
(เม่ือวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2561) 

 

4.5 ก;อนดําเนินการจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 (ดําเนินการโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย 
จํากัด) 

 1)  การเข�าพบเพ่ือประชาสัมพันธ1ความก�าวหน�ารายละเอียดโครงการในการจัดทํารายงานฯ 

  การเข&าพบเพ่ือให&ข&อมูลและชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประกอบด&วย การเข&าพบตัวแทน
หน<วยงานราชการและหน<วยงานท่ีเก่ียวข&อง ระดับจังหวัด อําเภอ และท&องถ่ินในพ้ืนท่ีศึกษา มีวัตถุประสงค�
เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียดโครงการในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
เพ่ือสร&างความรู&ความเข&าใจในการดําเนินงานเบ้ืองต&นของโครงการ รวมถึงการประสานขอความร<วมมือและ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับรูปแบบในกระบวนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วนได&เสียใน
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม เช<น ผู&ว<าราชการจังหวัดหนองคาย อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
ผู&อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมจังหวัดหนองคาย นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย และปลัดอาวุโสอําเภอโพนพิสัย เปนต&น ดําเนินการระหว<างวันท่ี 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2564 
ภาพถ<ายการเข&าพบหน<วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ�ข&อมูล แสดงดังรูปท่ี 4.5-1 
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2) การประชาสัมพันธ1ระดับครัวเรือน  

 บริษัทท่ีปรึกษาได&จัดทําแผ<นพับขนาด A3 จํานวน 2 หน&า เพ่ือประชาสัมพันธ�ข&อมูลโครงการต<อ
กลุ<มตัวแทนผู&นําชุมชน/ผู&นําท&องถ่ิน และกลุ<มประชาชนระดับครัวเรือน โดยบริษัทท่ีปรึกษาทําการเตรียมแผ<น
พับท้ังสิ้นจํานวน 3,000 ชุด แจกจ<ายให&ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา ก<อนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น ครั้งท่ี 
3 โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2564 ภาพถ<ายการลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ�ข&อมูลโครงการ
ระดับครัวเรือน แสดงดังรูปท่ี 4.5-1 

3) การประชุมประชาสัมพันธ1ระดับผู�นําชุมชน 

 บริษัทฯ และบริษัทท่ีปรึกษา ได&จัดเวทีประชุมในลักษณะกลุ<มย<อยระดับผู&นําชุมชน มีวัตถุประสงค�
เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&ารายละเอียดโครงการในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
รวมท้ังสร&างความเข&าใจในการสื่อสารต<อไปยังลูกบ&านของตน โดยได&แจ&งให&ผู&นําชุมชนตามกลุ<มเป:าหมาย 
ท่ีกําหนดไว&รับทราบถึงกําหนดการจัดกิจกรรม ผ<านการส<งหนังสือเชิญเข&าร<วมกิจกรรมอย<างเปนทางการ 
เม่ือวันท่ี 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กําหนดจัดกิจกรรมเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมแบ<ง
ออกเปน 2 เวที ได&แก< เวทีท่ี 1 ณ องค�การบริหารส<วนตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย เวลา 08.00-12.00 น. 
และเวทีท่ี 2 ณ องค�การบริหารส<วนตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย เวลา 13.30-17.00 น. รายละเอียดแสดงดัง
รูปท่ี 4.5-1 
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การประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการ ระดับหน<วยงานราชการ 

   

  

การประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการ ระดับครัวเรือน 
รูปท่ี 4.5-1 การประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการ 
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การประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการ ระดับผู&นําชุมชน (เวทีท่ี 1 ณ องค�การบริหารส<วนจุมพล) 

   

  

การประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการ ระดับผู&นําชุมชน (เวทีท่ี 2 ณ องค�การบริหารส<วนกุดบง) 
รูปท่ี 4.5-1 (ต;อ) การประชาสัมพันธ�รายละเอียดโครงการ 
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4.6 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส;วนได�เสีย (ครั้งท่ี 2) (ดําเนินการโดยบริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล&อมไทย จํากัด) 

 เนื่องจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรก ได&ดําเนินการมาต้ังแต<วันท่ี 3-6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงข&อมูลในด&านต<าง ๆ ให&เปนปAจจุบัน อีกท้ังเปนการประชาสัมพันธ�ข&อมูล
ข<าวสารความก&าวหน&าของการศึกษาจัดทําร<างรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และรายละเอียดด&าน
ต<าง ๆ ของโครงการ ซ่ึงจะนําไปสู<การจัดทํามาตรการป:องกัน แก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อมให&เหมาะสม สอดคล&องกับสภาพพ้ืนท่ี บริษัทฯ และบริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล&อมไทย จํากัด (บริษัทท่ีปรึกษา) จึงดําเนินการประชาสัมพันธ�และสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
และผู&มีส<วนได&เสียอีกครั้ง เม่ือวันท่ี 16-22 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีข้ันตอนดังนี้ 

1) การประสานงาน และสํารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต�น : เปนการเข&าพบ หารือหัวหน&าหรือตัวแทนหน<วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข&องในพ้ืนท่ีศึกษา ผู&นําชุมชน พร&อมสํารวจข&อมูลในภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีศึกษา ลักษณะของกลุ<มเป:าหมาย ลักษะการต้ังบ&านเรือน ตลอดจนสร&างความรู& ความเข&าใจและสอบถาม
ความคิดเห็นเบ้ืองต&นจากผู&นําชุมชน ตัวแทนหน<วยงานราชการ ท่ีเก่ียวข&อง ผลท่ีได&นํามากําหนดประเด็นเพ่ือ
วางแผนและจัดทําเครื่องมือในการสํารวจ 

2) การกําหนดกลุ;มเป?าหมาย และจํานวนตัวอย;าง : กําหนดกลุ<มเป:าหมายในการสํารวจ 
โดยจําแนกตามลักษณะของกลุ<มเป:าหมาย และผลกระทบท่ีอาจได&รับจากโครงการ ออกเปน 4 กลุ<ม ดังนี้ 

(1) การสํารวจความคิดเห็นตัวแทนหน<วยงานราชการ ได&เลือกใช&วิธีการสัมภาษณ� โดยเลือก
หน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาโครงการ เช<น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท่ีทําการปกครองอําเภอ 
องค�การบริหารส<วนตําบล เปนต&น ท่ีรับผิดชอบและต้ังอยู<บริเวณท่ีต้ังโครงการ โดยสอบถามเก่ียวกับข&อมูล
พ้ืนฐานของหน<วยงาน ข&อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข&อห<วงกังวล ข&อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นท่ีมีต<อการพัฒนา
โครงการในภาพรวม 

(2) การสํารวจความคิดเห็นกลุ<มพ้ืนท่ีอ<อนไหว หมายถึง สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา และ
โรงพยาบาลส<งเสริมสุขภาพตําบล ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ ดําเนินการสัมภาษณ� ผู&บริหารหรือผู&
ท่ีได&รับมอบหมายโดยใช&แบบสอบถาม เปนเครื่องมือดําเนินการตามหลักวิชาการด&านสังคมศาสตร� เพ่ือใช&ใน
การรวบรวมความคิดเห็นและข&อเสนอแนะต<อโครงการของตัวแทนสถานประกอบการ หัวข&อในแบบสอบถาม 
ประกอบด&วย ข&อมูลท่ัวไป ข&อมูลการดําเนินการท่ีผ<านมาและนโยบายของหน<วยงาน ความคิดเห็นต<อโครงการ 
และข&อเสนอแนะต<อการพัฒนาโครงการ 

(3)  การสํารวจความคิดเห็นกลุ<มผู&นําชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา โดยบริษัทท่ีปรึกษาใช&วิธีการเลือก
ตัวอย<างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงกําหนดเปนผู&นําชุมชน หรือผู&ท่ีเก่ียวข&องท่ีมีบทบาท
หน&าท่ีทางสังคม โดยได&รับการยอมรับจากชุมชน ซ่ึงสามารถให&ข&อมูลท่ีสะท&อนความคิดเห็นในภาพรวมของ
ชุมชนได& ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 25 ชุมชน ใน 2 เขตการปกครองส<วนท&องถ่ิน (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี  
4.6-1) ได&แก< กํานัน ผู&ใหญ<บ&าน ผู&ช<วยผู&ใหญ<บ&าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู<บ&าน และ
กรรมการหมู<บ&าน เปนต&น ทําการรวบรวมข&อมูลโดยใช&แบบสอบถามเปนเครื่องมือ หัวข&อท่ีใช&ในการสัมภาษณ� 
เช<น ข&อมูลผู&ให&สัมภาษณ� ข&อมูลท่ัวไปของชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ข&อมูลด&านสุขภาพ/สาธารณสุขในชุมชน 
ข&อมูลการพัฒนาและปAญหาในชุมชน การรับรู&ข<าวสาร และความคิดเห็น ข&อเสนอแนะท่ีมีต<อการดําเนิน
โครงการ เปนต&น 
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  (4)  การสํารวจความคิดเห็นกลุ<มครัวเรือน ดําเนินการโดยการเลือกหมู<บ&านหรือชุมชนเป:าหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากหมู<บ&าน/ชุมชนท่ีอยู<ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ การกําหนดจํานวนตัวอย<างท่ีต&องสํารวจใช&การกําหนดขนาดตัวอย<างแบบง<าย (Simple Random 
Sampling) ตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (ท่ีมา : เทคนิคการสร&างเครื่องมือรวบรวมข&อมูลสําหรับ
การวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2534 หน&า 13-14) แบ<งกลุ<มประชากรตัวอย<างออกเปน 3 กลุ<ม  
ตามระยะห<างของท่ีตั้งชุมชนกับพ้ืนท่ีโครงการ คือ กลุ<มชุมชนท่ีอาศัยอยู<ในระยะประชิด กลุ<มชุมชนท่ีอาศัยอยู<
ในเขตรัศมี 3 กิโลเมตร และกลุ<มชุมชนท่ีอาศัยอยู<ในเขตรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพ้ืนท่ีโครงการ เม่ือได&จํานวน
ตัวอย<างจากการคํานวณโดยใช&สูตรของ Taro Yamane จะนํามากระจายสัดส<วนของประชากรแต<ละชุมชนใน
รัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให&ทุก ๆ หน<วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท<า ๆ กัน สําหรับการคํานวณขนาด
ตัวอย<างของประชากรบริษัทท่ีปรึกษาได&รับข&อมูลทะเบียนราษฎร� จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

  การสํารวจดําเนินการโดยสุ<มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา โดยมุ<งเน&นการสัมภาษณ�
หัวหน&าครัวเรือน หรือคู<สมรส และต&องเปนผู&ท่ีมีอายุ 18 ปJข้ึนไป เพราะถือเปนผู&ท่ีรู&และเข&าใจภาพรวมของ
ครอบครัวท้ังหมด ประเด็นการสอบถาม ประกอบด&วย ข&อมูลท่ัวไปของผู&ให&สัมภาษณ� ข&อมูลเศรษฐกิจ ข&อมูล
ด&านสาธารณสุข ข&อมูลด&านระบบสาธารณูปโภค สภาพสิ่งแวดล&อมปAจจุบัน การรับรู&ข<าวสาร ความคิดเห็นและ
ข&อเสนอแนะต<อโครงการ แสดงดังรูปท่ี 4.6-1 

ตารางท่ี 4.6-1 รายชื่อหมู<บ&านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 
ผู�ได�รับผลกระทบ หมู;บ�าน 

1) ผู&ได&รับผลกระทบในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 
 จากท่ีตั้งโครงการ 

1.1 องค�การบริหารส<วนตําบลจุมพล อําแภอโพนพิสัย 
1) หมู<ท่ี 3 บ&านเวิน  
2) หมู<ท่ี 4 บ&านเดื่อ 
3) หมู<ท่ี 5 บ&านร<องถ<อน 
4) หมู<ท่ี 7 บ&านห&วยเปลวเงือก 
5) หมู<ท่ี 8 บ&านนาเพียงใหญ< 
6) หมู<ท่ี 12 บ&านอยู<ดีมสีุข 
7) หมู<ท่ี 17 บ&านโปร<งเย็น 
8) หมู<ท่ี 22 บ&านนาเพียงใหม< 
9) หมู<ท่ี 23 บ&านนาเมือง 
10) หมู<ท่ี 24 บ&านตัวอย<าง 

1.2 องค�การบริหารส<วนตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย 
1) หมู<ท่ี 7 บ&านนาไม&เฮียว 
2) หมู<ท่ี 11 บ&านนิคมดงบัง 
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ตารางท่ี 4.6-1 (ต;อ) รายชื่อหมู<บ&านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 
ผู�ได�รับผลกระทบ หมู;บ�าน 

2) ผู&ได&รับผลกระทบในรัศมี 3-5 กิโลเมตร 
 จากท่ีตั้งโครงการ 

2.1 องค�การบริหารส<วนตําบลจุมพล อําแภอโพนพิสัย 
1) หมู<ท่ี 2 บ&านจอมนาง 
2) หมู<ท่ี 6 บ&านนาตาล 
3) หมู<ท่ี 14 บ&านดอนโพธ์ิ 
4) หมู<ท่ี 16 บ&านจอมนางเหนือ 
5) หมู<ท่ี 19 บ&านเสริมสุข 
6) หมู<ท่ี 20 บ&านหนองปลาไหล 

2.2 องค�การบริหารส<วนตําบลกุดบง อําเภอโพนพิสัย 
1) หมู<ท่ี 4 บ&านโนน 
2) หมู<ท่ี 5 บ&านกุดบง 
3) หมู<ท่ี 6 บ&านดงบัง 
4) หมู<ท่ี 8 บ&านโนนฤาษี 
5) หมู<ท่ี 9 บ&านโนนสวรรค� 
6) หมู<ท่ี 12 บ&านโนนฤาษีใหม< 
7) หมู<ท่ี 13 บ&านกุดบงใหม< 

ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 

1) เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา  

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใช&แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ประกอบการสัมภาษณ�เพ่ือเก็บรวบรวมข&อมูลจากกลุ<มตัวอย<างโดยข&อคําถามมีท้ังแบบปลายปnด (Close-
ended Questions) และแบบปลายเปnด (Open-ended Questions) โดยออกแบบแบบสอบถามไว&   
5 รูปแบบ จําแนกตามประเภทของกลุ<มเป:าหมาย โดยมีจํานวนกลุ<มเป:าหมายต<าง ๆ ท่ีสํารวจได& ดังนี้ 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.6-2 

ตารางท่ี 4.6-2 สรุปจํานวนตัวอย<างสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการจําแนกตามกลุ<มเป:าหมาย 
ลําดับท่ี กลุ;มเป?าหมายในการสํารวจ จํานวนตัวอย;างท่ีสํารวจ (ราย) 

1 กลุ<มตัวแทนหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง  18 
2 กลุ<มพ้ืนท่ีอ<อนไหวและสถานท่ีสําคัญ 45 
3 กลุ<มผู&นําชุมชน/ผู&นําท&องถ่ิน 75 
4 กลุ<มประชาชนตัวแทนครัวเรือน 390 
 4.1 กลุ<มประชาชนตัวแทนครัวเรอืนรัศมี 0-3 กิโลเมตร 233 
 4.2 กลุ<มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมีมากกว<า 3-5 กิโลเมตร 157 

รวมกลุ;มเป?าหมายท้ังหมด 4 กลุ;ม 528 
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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การสัมภาษณ�ความคิดเห็นระดับหน<วยงานราชการ 

  

  

การสอบถามความคิดเห็นกลุ<มพ้ืนท่ีอ<อนไหว 
รูปท่ี 4.6-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 

 

2021/12/18 
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การสอบถามความคิดเห็นระดับครัวเรือน 
รูปท่ี 4.6-1 (ต;อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส<วนร<วมของประชาชน 

 

2021/12/16 

2021/12/18 2021/12/18 

2021/12/19 2021/12/19 

2021/12/20 2021/12/21 
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4.7 ผลการสํารวจและรับฟ:งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส;วนได�เสีย 

จากการสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร สรุปสาระสําคัญได&ดังนี้  

1) สภาพปAญหาท่ีประสบอยู<ในปAจจุบัน โดยพิจารณาตามลักษณะของปAญหา ดังนี้ 

(1) ปAญหาสังคม ท่ีผู&ให&สัมภาษณ�ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว<าประสบอยู<ในปAจจุบันสูงสุด 3  
อันดับแรก คือปAญหายาเสพติด ร&อยละ 25.4 รองลงมาคือ ปAญหาการทะเลาะวิวาท ร&อยละ 10.5 และปAญหา
การลักขโมย ร&อยละ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-1 

(2) ปAญหาด&านเศรษฐกิจ ท่ีผู&ให&สัมภาษณ�ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว<าประสบอยู<ในปAจจุบันสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ปAญหารายได&ตํ่า/ราคาผลผลิตตกตํ่า ร&อยละ 15.1 รองลงมาคือ ปAญหาการว<างงาน/ 
การประกอบอาชีพ ร&อยละ 13.3 และปAญหาค<าครองชีพสูง ร&อยละ 11.8 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง 
รูปท่ี 4.7-1 

(3) ปAญหาด&านสิ่งแวดล&อม ผู&ให&สัมภาษณ�ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว<าประสบอยู<ในปAจจุบันสูงสุด 
3 อันดับแรก คือ ปAญหาฝุpนละออง ร&อยละ 20.8 รองลงมาคือ ปAญหาเขม<า/ควันร&อยละ 18.7 และปAญหาเสียง
ดังรบกวน ร&อยละ 17.7 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-1 
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รูปท่ี 4.7-1 ภาพรวมสภาพปAญหาท่ีประสบอยู<ในปAจจุบัน  

2) ความคิดเห็นที่มีต<อการดําเนินโครงการในภาพรวม ผู&ให&สัมภาษณ�ในรัศมี 5 กิโลเมตร ร&อยละ 
40.3 ทราบว<า บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด มีแผนจะดําเนินโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล โดยรับทราบ
ข<าวสารดังกล<าวผ<านแผ<นพับประชาสัมพันธ�โครงการมากท่ีสุด ร&อยละ 32.5 รองลงมาคือ รับทราบจากผู&นํา
ชุมชน ร&อยละ 27.9 และเพ่ือนบ&าน ร&อยละ 15.1 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-2  
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17.7
18.7
20.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

น้ําท;วมขัง/การระบายน้ํา
การสั่นสะเทือน

ขยะมูลฝอย
กลิ่นเหม็นรบกวน

น้ําเสีย
อุบัติเหตุจากการจราจร

เสียงดังรบกวน
เขม;า/ควัน
ฝุ̂นละออง

ป:ญหาสิ่งแวดล�อม

มี

ไม;มี
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รูปท่ี 4.7-2 การรับรู&ข&อมูลข<าวสารของโครงการ 

 

 

 

 

 

ไม;เคยทราบ 59.7

เคยทราบ 40.3

การรับรู�ข�อมูลข;าวสาร

1.6

2.6

4.6

4.6

4.9

6.2

15.1

27.9

32.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

เจ�าหน�าท่ีบริษัท วิวรรธน1การเกษตร จํากัด

วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/รถกระจายเสียง

ญาติพ่ีน�อง/สมาชิกในครัวเรือน

พนักงานสํารวจแบบสอบถาม

กิจกรรมการประชุมรับฟ:งความคิดเห็นท่ีผ;านมา

การประชุมกับโครงการ

เพ่ือนบ�าน

ทราบจากผู�นําชุมชน

แผ;นพับประชาสัมพันธ1โครงการ

ช;องทางการรับรู�ข;าวสาร
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เม่ือสอบถามเก่ียวกับความวิตกกังวลท่ีมีต<อการดําเนินโครงการ ร&อยละ 56.9 ระบุว<าไม<มีความ
วิตกกังวลต<อการดําเนินโครงการ สําหรับผู&ท่ีมีความวิตกกังวลต<อการดําเนินโครงการ ร&อยละ 43.1 ซ่ึงมีความ
วิตกกังวลเก่ียวกับมลพิษทางสิ่งแวดล&อม มลพิษทางอากาศ (ฝุpนละออง และเขม<าควัน) ผลกระทบต<อชุมชนใน
ทุกๆ ด&าน มลพิษทางเสียง ปAญหาน้ําเน<าเสีย อุบัติเหตุต<างๆ และผลกระทบต<อการทําเกษตรในพ้ืนท่ี เปนต&น 
รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-3 

เม่ือสอบถามถึงความคิดเห็นในภาพรวมท่ีมีต<อโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ 
ผู&ให&สัมภาษณ�ส<วนใหญ<คาดว<ามีผลเสียมากกว<าผลดี ร&อยละ 27.7 รองลงมาคือ ไม<มีผลใดๆ ร&อยละ 26.2 
และมีผลดีพอๆ กับผลเสีย ร&อยละ 18.2 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-3 

เม่ือสอบถามถึงความเชื่อม่ันในการจัดการสิ่งแวดล&อมของโครงการ ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากท่ีตั้งโครงการ ผู&ให&สัมภาษณ� ระบุว<า มีความเชื่อม่ันในการจัดการสิ่งแวดล&อมของโครงการ ร&อยละ 35.9 
รองลงมาคือ ไม<แน<ใจ ร&อยละ 32.6 และไม<เชื่อม่ัน ร&อยละ 31.5 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-3 
และเม่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต<อการดําเนินโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ ระบุว<า  
เห็นด&วยกับการดําเนินโครงการ ร&อยละ 47.7 รองลงมาคือ ไม<เห็นด&วยกับการดําเนินโครงการ ร&อยละ 33.8 
และไม<แสดงความคิดเห็น ร&อยละ 18.5 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-3 

 

รูปท่ี 4.7-3 ความคิดเห็นภาพรวมท่ีมีต<อโครงการ 
 

 

 

 

 

 

ไม;วิตกกังวล 56.9

วิตกกังวล 43.1

ความวิตกกังวลต;อโครงการ
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รูปท่ี 4.7-3 (ต;อ) ความคิดเห็นภาพรวมท่ีมีต<อโครงการ  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

มีผลดีมากกว;าผลเสีย

มีผลดี พอๆ กับผลเสีย

ไม;แสดงความคิดเห็น

ไม;มีผลใดๆ

มีผลเสียมากกว;าผลดี

ความคิดเห็นในภาพรวมต;อโครงการ

29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0

ไม;เชื่อมั่น

ไม;แน;ใจ

เชื่อมั่น

ความเช่ือม่ันต;อโครงการ

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ไม;แสดงความคิดเห็น

ไม;เห็นด�วย

เห็นด�วย

ความคิดเห็นต;อโครงการ
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3)  การคาดการณ�ผลประโยชน�-ผลดี ผลกระทบ-ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ 

3.1)  ระยะก<อสร&าง : ด&านผลประโยชน�-ผลดี ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการโรงไฟฟ:า 
ชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ ผู&ให&สัมภาษณ� 
ระบุว<า เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน มีเงินหมุนเวียนจากการใช&สอยของคนงานก<อสร&าง ร&อยละ 37.7 และมีการ
จ&างงานคนในพ้ืนท่ี คนในพ้ืนท่ีมีงานทํา ร&อยละ 35.9  

 ด&านผลกระทบ-ผลเสีย ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการในภาพรวม ผู&ให&สัมภาษณ�  
ระบุว<า ปAญหาการระบายน้ําเสียจากการก<อสร&างและคนงานก<อสร&าง มีสัดส<วนสูงสุด ร&อยละ 48.2 รองลงมา
คือ ปAญหาเสียงดังจากกิจกรรมการก<อสร&าง ร&อยละ 47.2 และปAญหาการจราจรแออัดและอุบัติเหตุจากการ
ขนส<งวัสดุอุปกรณ�ก<อสร&าง ร&อยละ 46.7 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-4 

 
ผลประโยชน1-ผลดี ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ  

 
ผลกระทบ-ผลเสีย ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ  

รูปท่ี 4.7-4 ผลประโยชน�-ผลกระทบ ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ ระยะก;อสร�าง 
 

64.1

62.3

35.9

37.7

0 10 20 30 40 50 60 70

มีการจ�างแรงงานในพ้ืนท่ี คนในพ้ืนท่ีมีงานทํา

สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท�องถิ่นดีขึ้น

มี

ไม;มี

53.8

52.8

51.8

53.3

56.7

54.9

56.7

43.3

43.3

45.1

46.2

46.7

47.2

48.2

0 10 20 30 40 50 60

ป:ญหาแรงสั่นสะเทือน

การกีดขวางทางเข�า-ออกพ้ืนท่ีชุมชน

ป:ญหาสังคมเพ่ิมขึ้น 

ป:ญหาฝุ̂นละออง

ป:ญหาการจราจรแออัดและอุบัติเหตุ

ป:ญหาเสียงดัง

ป:ญหาการระบายน้ําเสีย

มี

ไม;มี
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3.2) ระยะดําเนินการ : ด&านผลประโยชน�-ผลดี ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ
โรงไฟฟ:าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ ผู&ให&
สัมภาษณ� ระบุว<า ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน มีสัดส<วนสูงสุด ร&อยละ 44.4 รองลงมาคือ คนในพ้ืนท่ีมี
รายได&เสริมจากการค&าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท&องถ่ินดีข้ึน ในสัดส<วนท่ีเท<ากัน
ร&อยละ 43.8 และมีรายได&จากภาษีให&กับท&องถ่ิน ร&อยละ 43.6 ตามลําดับ 

  ด&านผลกระทบ-ผลเสีย ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการในภาพรวม ผู&ให&สัมภาษณ� 
ระบุว<า ปAญหาน้ําเสีย การระบายน้ําเสียจากโครงการ ลงสู<แหล<งน้ําธรรมชาติ มีสัดส<วนสูงท่ีสุด ร&อยละ 54.6 
รองลงมาคือ ปAญหาฝุpนละออง เขม<า/ควัน ร&อยละ 53.6 และปAญหาการแย<งใช&น้ําจากแหล<งน้ําธรรมชาติ  
ร&อยละ 53.1 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 4.7-5 

 
ผลประโยชน1-ผลดี ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ  

 
ผลกระทบ-ผลเสีย ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ  

รูปท่ี 4.7-5 ผลประโยชน�-ผลกระทบ ท่ีคาดว<าจะได&รับจากการดําเนินโครงการ ระยะดําเนินการ 

56.7

56.2

56.2

57.2

56.4

55.6

42.8

43.3

43.6

43.8

43.8

44.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

มีการส;งเสริมกิจกรรม และพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ฯลฯ

มีการจ�างงานในพ้ืนท่ี ลูกหลานมีงานทําใกล�บ�าน

มีรายได�จากภาษีให�กับท�องถ่ิน

คนในพ้ืนท่ีมีรายได�เสริมจากการค�าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ

สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท�องถ่ินดีข้ึน

ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน

มี

ไม;มี

55.6

51.3

50

46.4

45.4

46.9

50.5

49.7

49.5

49

50.8

44.4

48.7

49.2

49.5

50.0

50.3

50.5

51.0

53.1

53.6

54.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

การแย;งใช�สาธารณูปโภคและบริการชุมชน

มีผลกระทบต;อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน

ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพลดลง … 

ป:ญหาเสียงดังจากการดําเนินกิจกรรม/การผลิตของ… 

ป:ญหากลิ่นรบกวน

ป:ญหาการจราจรแออัด อุบัติเหตุ ความไม;สะดวกในการ… 

ป:ญหาขยะมูลฝอย กากของเสีย

ป:ญหาสังคม เช;น ยาเสพติด ลักขโมยประชากรแฝง ฯลฯ

ป:ญหาการแย;งใช�น้ําจากแหล;งน้ําธรรมชาติ

ป:ญหาฝุ̂นละออง เขม;า/ควัน

ป:ญหาน้ําเสีย การระบายน้ําเสียจากโครงการ ลงสู;แหล;ง… 

มี

ไม;มี
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4.8  การจัดประชุมกลุ;มย;อยประชาสัมพันธ1ความก�าวหน�าในการจัดทํารายงานฯ รายชุมชน 

 วัตถุประสงค�เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
เนื่องจากผลการสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน พบว<าร&อยละ 59.7 ไม<เคยทราบข&อมูลรายละเอียด
โครงการ ดังนั้น เพ่ือประชาสัมพันธ�และเปนการให&ข&อมูลรายละเอียดโครงการท่ีมีการทบทวน/เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม โครงการจึงจัดให&มีการประชาสัมพันธ�ข&อมูลเพ่ือเพ่ิมการรับรู&/รับทราบต<อโครงการ โดยรูปแบบ
ของกิจกรรมเปนการจัดประชุมลักษณะเวทีกลุ<มย<อย จัดข้ึน ณ ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหรือศาลาเอนกประสงค�
ของหมู<บ&าน ในพ้ืนท่ีศึกษา 5 กิโลเมตร จากท่ีต้ังโครงการ ดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี 21-27 กุมภาพันธ�  
พ.ศ. 2565 โดยจัดกิจกรรมท้ังหมด 24 เวที ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา มีจํานวนผู&เข&าร<วมประชุมรวมท้ังสิ้น  
925 คน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4.8-1 และภาพตัวอย<างบรรยากาศของกิจกรรมแสดงดังรูปท่ี 4.8-1 

ตารางท่ี 4.8-1 รายละเอียดกิจกรรมประชุมกลุ<มย<อย รายชุมชน 

เวที วัน/เดือน/ป� กลุ;มเป?าหมาย สถานท่ีจัดกิจกรรม 
จํานวน

ผู�เข�าร;วม (คน) 
1 

21 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 6 บ&านนาตาล ตําบลจุมพล ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 6  
บ&านนาตาล 

30 

2 หมู<ท่ี 12 บ&านอยู<ดีมีสุข ตําบลจุมพล ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 12  
บ&านอยู<ดีมสีุข 

37 

3 หมู<ท่ี 24 บ&านตัวอย<าง ตําบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 24  
บ&านตัวอย<าง 

37 

4 หมู<ท่ี 7 บ&านห&วยเปลวเงือก  
ตําบลจุมพล 

ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 7  
บ&านห&วยเปลวเงือก 

34 

5 

22 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 2 บ&านจอมนาง ตําบลจุมพล วัดจอมนาง ตําบลจุมพล 31 
6 หมู<ท่ี 16 บ&านจอมนางเหนือ  

ตําบลจุมพล 
ศาลาริมนํ้าโขง ตําบลจุมพล 36 

7 หมู<ท่ี 14 บ&านดอนโพธ์ิ ตําบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 14  
บ&านดอนโพธ์ิ 

25 

8 

23 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 19 บ&านอยู<ดีมีสุข ตําบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 19  
บ&านอยู<ดีมีสุข 

71 

9 หมู<ท่ี 8 บ&านนาเพียงใหญ<  
ตําบลจุมพล 

ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 8  
บ&านนาเพียงใหญ< 

69 

10 หมู<ท่ี 23 บ&านนาเมือง ตําบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 23  
บ&านนาเมือง 

33 

11 หมู<ท่ี 22 บ&านนาเพียงใหม<  
ตําบลจุมพล 

ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 22  
บ&านนาเพียงใหม< 

31 

12 

24 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 5 บ&านร<องถ<อน ตําบลจุมพล วัดร<องถ<อน ตําบลจุมพล 47 
13 หมู<ท่ี 3 บ&านเวิน ตําบลจุมพล วัดบ&านเวิน ตําบลจุมพล 83 
14 หมู<ท่ี 4 บ&านเดื่อ ตําบลจุมพล ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 4  

บ&านเดื่อ 
43 

15 หมู<ท่ี 17 บ&านโปร<งเย็น ตําบลจุมพล ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 17 
บ&านโปร<งเย็น 

25 
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ตารางท่ี 4.8-1 (ต;อ) รายละเอียดกิจกรรมประชุมกลุ<มย<อย รายชุมชน 

เวที วัน/เดือน/ป� กลุ;มเป?าหมาย สถานท่ีจัดกิจกรรม 
จํานวน

ผู�เข�าร;วม (คน) 
16 

25 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 5 บ&านกุดบง ตําบลกุดบง ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 5  
บ&านกุดบง 

25 

17 หมู<ท่ี 13 บ&านกุดบงใหม< ตําบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 13  
บ&านกุดบงใหม< 

36 

18 หมู<ท่ี 11 บ&านนิคมดงบัง ตําบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 11  
บ&านนิคมดงบัง 

25 

19 หมู<ท่ี 6 บ&านดงบัง ตําบลกุดบง ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 6  
บ&านดงบัง 

19 

20 

26 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 4 บ&านโนน ตําบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 9  
บ&านโนนสวรรค� 

53 
หมู<ท่ี 9 บ&านโนนสวรรค� ตําบลกุดบง 

21 หมู<ท่ี 8 บ&านโนนฤาษี ตําบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 12  
บ&านโนนฤาษีใหม< 

50 
หมู<ท่ี 12 บ&านโนนฤาษีใหม<  
ตําบลกุดบง 

22 

27 กุมภาพันธ� 2565 

หมู<ท่ี 3 บ&านใหม< ตําบลกุดบง วัดทุ<ง ตําบลกุดบง 10 
23 หมู<ท่ี 7 บ&านนาไม&เฮียว ตําบลกุดบง วัดประชาบาล ตําบลกุดบง 33 
24 หมู<ท่ี 20 บ&านหนองปลาไหล  

ตําบลจุมพล  
ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 20 
บ&านหนองปลาไหล 

42 

ผู�เข�าร;วมประชุมท้ังสิ้น 925 
ที่มา :  ดําเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 21-27 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2565 โดยบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 
 :  รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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ท่ีทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 6 บ&านนาตาล ตาํบลจุมพล 
ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 7 บ&านห&วยเปลวเงือก  

ตําบลจุมพล 

  
ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 20 บ&านหนองปลาไหล  

ตําบลจุมพล 
ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 24 บ&านตัวอย<าง ตําบลจุมพล 

  
ทําการผู&ใหญ<บ&านหมู<ท่ี 5 บ&านกุดบง ตําบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 8 บ&านโนนฤาษี ตําบลกุดบง 

  
ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 9 บ&านโนนสวรรค� ตําบลกุดบง ศาลาเอนกประสงค�หมู<ท่ี 11 บ&านนิคมดงบัง ตําบลกุดบง 

รูปท่ี 4.8-1 บรรยากาศการจัดประชุมกลุ<มย<อยรายหมู<บ&าน (เม่ือวันท่ี 21-27 กุมภาพันธ� 2565) 
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4.9 การจัดประชุมรับฟ:งความคิดเห็น ครั้งท่ี 3 เพ่ือประชาสัมพันธ1ความก�าวหน�าในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม  

 วัตถุประสงค�ของการรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 เพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และผลการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม รวมถึงประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล&อม เพ่ือให&ประชาชนมีความม่ันใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ท้ังนี้ ข&อคิดเห็นและ
ข&อเสนอแนะท่ีได&รับจากการรับฟAงความคิดเห็นให&นํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต&องผนวก
ไว&เปนส<วนหนึ่งของรายงานฯ ซ่ึงการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 ดําเนินการใน 
วันศุกร�ท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายใต&มาตรการป:องกันการแพร<ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน<า 2019 
(COVID-19) อย<างเคร<งครัด โดยโครงการได&ดําเนินการแจ&ง/ประชาสัมพันธ�หน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&องและ
กลุ<มผู&มีส<วนได&เสียให&ได&รับทราบล<วงหน&าอย<างน&อย 30 วัน ก<อนการจัดประชุม และภายหลังจากการ 
จัดประชุมจะนําความคิดเห็น ประเด็นห<วงกังวล และข&อเสนอแนะของประชาชน และผู&มีส<วนได&เสีย จากการ
จัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 มาผนวกรวมเปนส<วนหนึ่งของรายงาน และจัดทํา
รายงานสรุปผลความคิดเห็นของประชาชน และผู&มีส<วนได&เสีย พร&อมส<งให&หน<วยงานท่ีเก่ียวข&องรับทราบ
ภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม 

5. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

  การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ จะนําความคิดเห็นและ
ข&อเสนอแนะท่ีได&รับจากการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ท่ีผ<านมา รวมถึงการสํารวจ
และรับฟAงความคิดเห็นของประชาชนและผู&มีส<วนได&เสียได& เพ่ือนํามาพิจารณาร<วมกับรายละเอียดโครงการ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและกลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมต<างๆ เพ่ือทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
ตลอดจนมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม แสดงดังตารางท่ี 5-1 
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ตารางท่ี 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะ 
ภูมิประเทศ 

ในระยะก<อสร&าง มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการให&มี
ความเหมาะสมสําหรับการก<อสร&าง รวมถึงปรับระดับ
พ้ืนท่ีบริ เวณก<อสร&างอาคาร และก<อสร&างระบบ
สาธารณูปโภคต<างๆ โดยเปนการปรับระดับดิน คือ  
ไม<มีการย&ายดินออกจากพ้ืนท่ีเดิม โดยใช&ดินท่ีขุดได&มา
ปรับระดับพ้ืนท่ีในบริเวณโครงการ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
หลีกเลี่ยงไม<ได&ในการก<อสร&าง สําหรับระยะดําเนินการ 
ไม<มีกิจกรรมใด ๆ ท่ีส<งผลกระทบต<อลักษณะภูมิประเทศ 
เน่ืองจากเปนการผลิตโดยอาศัยเครื่องจักร/อุปกรณ�ท่ี
ติดตั้งไว&แล&ว อีกท้ังพ้ืนท่ีบริเวณดังกล<าวเปนพ้ืนท่ีว<าง
เปล<าซ่ึงไม<ได&มีการใช&ประโยชน�ใด จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะตั้งโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
ประเมินผลกระทบในรายละเ อียด  
ให&ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ<นดินไหว 

ไม<มี กิจกรรมใดๆ ท่ีส<งผลกระทบต<อลักษณะทาง
ธรณีวิทยาและแผ<นดินไหว เน่ืองจากท่ีตั้งโครงการ
ไม<ได&อยู< ใน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ<นดินไหว ตามท่ีกรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม แบ<งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ<นดินไหวในประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดล&อมท่ีไม<มีความเก่ียวข&อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก<อสร&างมีกิจกรรมท่ีส<งผลกระทบต<อทรพัยากร
ดินเน่ืองจากมีการก<อสร&างอาคารผลิตต<าง ๆ ติดตั้ง
เครื่องจักร เช<นหม&อไอนํ้า และเครื่องกําเนิดไฟฟ:า  
จึงมีกิจกรรมท่ีต&องมีการนําดินมาปรับระดับพ้ืนท่ีของ
โครงการ สําหรับระยะดําเนินโครงการไม<มีการใช&ดิน
เปนตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช<น การฝAงกลบ  
เปนต&น แต<อย<างไรก็ตาม โครงการมีการนํานํ้าท้ิงท่ีผ<าน
เกณฑ�มาตรฐานนํ้าท้ิงมาใช&ในการรดนํ้าพ้ืนท่ีสีเขียวใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

ประเด็นสิ่งแวดล&อมท่ีมีความเก่ียวข&อง
กับการดําเนินกิจกรรมโครงการ 

1.4 คุณภาพอากาศ โครงการมีกระบวนการเผาไหม&เช้ือเพลิงท่ีเกิดจากการ
เดินหม&อไอนํ้า จํานวน 3 ชุด จึงมีผลกระทบด&านมลพิษ 
อากาศจากการเผาไหม&เช้ือเพลิง ซ่ึงโรงไฟฟ:าจะทําการ 
ศึกษาผลกระทบต<อคุณภาพอากาศให&ครอบคลุมพ้ืนท่ี
รวมท้ังแหล<งกําเนิดมลพิษท่ีอยู<โดยรอบในพ้ืนท่ีศึกษา  

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห�ใน
รายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ ซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

1.5 อุทกวิทยาและ
คุณภาพนํ้าผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด&านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณา
ถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องในการจัดการนํ้าเสีย/นํ้าระบาย
ท้ิงของโครงการ การจัดการนํ้าท้ิง รวมถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนต<อคุณภาพนํ้าของแหล<งนํ้าท่ีอยู<ใกล&เคียง   

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห�ใน
รายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบจาก
การดํา เ นินโครงการ ซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต;อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพนํ้าใต&ดิน 

โครงการไม<มีการใช&นํ้าบาดาลแต<อย<างใด รวมท้ังได&มี
การพิจารณาการจัดการนํ้าท้ิง การนํานํ้าท้ิงท่ีผ<านการ
บําบัดแล&วมาใช&ในการรดนํ้าพ้ืนท่ีสีเขียว ฉีดพรมลาน
กองชานอ&อย ฉีดพรมลานกองเถ&าและลําเลียงเถ&า 
นอกจากน้ี การออกแบบระบบบําบัดให&มีระบบ lining 
โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห�ท่ีใต&พ้ืนระบบบําบัดด&วย
แผ<นวัสดุสังเคราะห� High density polyethylene : 
HDPE ความหนา 1.5 มิลลิเมตร เพ่ือป:องกันไม<ให& 
นํ้าท้ิงในระบบปนเปqrอนกับนํ้าใต&ดินและป:องกันการซึม
ของนํ้าจากภายนอกเข&าสู<ระบบ  

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห�ใน
รายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบจาก
การดํา เ นินโครงการ ซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

1.7 เสียง ในระยะก<อสร&าง แหล<งกําเนิดเสียงจากกิจกรรมการ
ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ� เช<น การติดตั้งเครื่องจักร 
และการทดลองเดินเครื่องจักร สําหรับระยะดําเนินการ
กิจกรรมการผลิตอาจก<อให&เกิดเสียงดัง จากเครื่องจักร
เช<น บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ:า บริเวณเครื่องกําเนิด
ไฟฟ:า และบริเวณหอหล<อเย็น ซ่ึงระดับเสียงท่ีเกิดข้ึน
อาจส<งผลกระทบต<อชุมชนท่ีอยู&ใกล&เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

1.8 กากของเสีย การจัดการเศษวัสดุจากการก<อสร&าง โครงการกําหนด
รายละเอียดไว&ในสัญญาว<าจ&างผู&รับเหมา เพ่ือควบคุม
การปฏิบัติงานของผู&รับเหมาก<อสร&าง ไม<นําเศษวัสดุ 
ท่ีเกิดจากการรื้อถอนไปท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือ
สถานท่ีท่ีอาจส<งผลกระทบต<อผู&พักอาศัยอยู<ในบริเวณ
น้ัน ๆ สําหรับระยะดําเนินการประเภทและการจัดการ
ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการจะดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&องโดยเฉพาะประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม<ใช&
แล&ว พ.ศ. 2548 นอกจากน้ีโครงการมีแนวคิดในการ
ลดของเสียตั้งแต<แหล<งกําเนิด และการป:องกันมลพิษ 
มาประยุกต�ใช&กับการจัดการของเสียของโครงการ  
รวมถึงกลยุทธ�ในการแยกของเสียหรือลดของเสียท่ี
แหล<งกําเนิด ซ่ึงมีการนําของเสียท่ีแยกได&กลับมาใช&
งานใหม<หรือกลับนําไปใช&ประโยชน�จึงช<วยลดต&นทุน
การผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบท่ีนํามาใช&
ได&อีกด&วย ในกรณีท่ีไม<สามารถหาวิธีการจัดการได&
อย<างเหมาะสม ก็จะทําการส<งไปยังหน<วยงานท่ีได&รับ
อนุญาตจากหน<วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต<อไป 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต;อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากร
ชีวภาพบนบก 

ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีศึกษาเปนระบบนิเวศเกษตร 
และพรรณพืชท่ีพบโดยท่ัวไปเปนพืชเกษตรและพืช
เศรษฐกิจ ได&แก< ยางพารา ข&าว เปนต&น การประเมิน 
ผลกระทบด&านทรัพยากรชีวภาพบนบกจะดําเนิน
การศึกษาสภาพปpาไม&และสัตว�ปpาในพ้ืนท่ี 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

2.2 ทรัพยากร
ชีวภาพในนํ้า 

กิจกรรมระยะดําเนินโครงการ อาจก<อให&เกิดผลกระทบ
ต<อทรัพยากรชีวภาพในนํ้า ซ่ึงจะมีผลทําให&เกิดการ
สูญเสียต<อทรัพยากรชีวภาพ เช<น แพลงก�ตอน  
(พืชและสัตว�) สัตว�หน&าดิน วัชพืชนํ้า และปลา เปนต&น 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

3. คุณค;าการใช�ประโยชน1ของมนุษย1   
3.1 การใช&ประโยชน�
ท่ีดิน 

โครงการตั้งอยู<ในพ้ืนท่ีกฎกระทรวงให&ใช&บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 ซ่ึงกําหนดไว&เปน 
สีเขียว ให&เปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือเกษตรกรรมหรือเก่ียวข&องกับ
เกษตรกรรม การอยู<อาศัย การสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติและการส<งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร 
สําหรับการใช&ประโยชน�ท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนให&เปนไป
ตามท่ีกําหนด ซ่ึงมิห&ามประกอบกิจการโรงงานลําดับท่ี 
88 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ:าจากพลังงานความร&อน 
ดังน้ัน การใช&ประโยชน�ท่ีดินของโครงการจึงไม<ขัดแย&ง
ต<อข&อกําหนดกฎกระทรวงให&ใช&บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 ท้ังน้ีต&องปฎิบัติให&
เปนไปตามกฏหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องด&วย  

ประเด็นสิ่ งแวดล&อมท่ีต&องประเมิน/
ตรวจสอบลักษณะสิ่งปลูกสร&างท่ีจะทํา 
การก<อสร&าง ซ่ึงต&องดําเนินการสอดคล&อง
กับข&อกําหนด 

3.2 คมนาคมขนส<ง โครงการใช&ชานอ&อยเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้าและ
ไฟฟ:า ซ่ึงท่ีตั้งโครงการอยู<ในพ้ืนท่ีโรงงานนํ้าตาล จึงมี
ความมั่นคงของแหล<งเช้ือเพลิงเพ่ือใช&ในการผลิต และ
ลดค<าใช&จ<ายในการขนส<งเช้ือเพลิงเข&าสู<พ้ืนท่ีเน่ืองจาก
การขนส<งชานอ&อยใช&ระบบสายพานลําเลียงเข&าสู< 
ลานเก็บเช้ือเพลิงชานอ&อยของโครงการเพ่ือใช&เปน
เช้ือเพลิงท่ีหม&อไอนํ้า 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

3.3 การใช&นํ้า แหล<งนํ้าดิบจะพิจารณารับนํ้าจากโรงงานผลิตนํ้าตาล
เน่ืองจากมีศักยภาพในการจัดสรรนํ้าดิบ มีบ<อกักเก็บ
นํ้าดิบ ซ่ึงโรงงานผลิตนํ้าตาลจะรวบรวมนํ้าฝนท่ีตกใน
พ้ืนท่ีโรงงานโดยไม<ได&ผันหรือสูบนํ้าจากแหล<งนํ้าใดๆ 
เข&ามาเก็บพักไว&ในบ<อพักนํ้าดิบก<อนส<งนํ้าดิบเข&าสู<
ระบบผลิตนํ้าของโรงไฟฟ:าชีวมวล เพ่ือผลิตเปนนํ้าใช&
ในกิจการโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียดเน่ืองจากมีผลกระทบ 
จากการดําเนินโครงการซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต;อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
3.4 การระบายนํ้า
และการป:องกัน 
นํ้าท<วม 

ผลกระทบต<อระบบระบายนํ้าฝนในพ้ืนท่ีศึกษาในแง<
ของผลกระทบท่ีอาจส<งเสริมให&พ้ืนท่ีได&รับปAญหา 
นํ้าท<วมขัง ซ่ึงพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวลตั้งอยู<ในพ้ืนท่ี 
ของโรงงานผลิตนํ้าตาลอยู<ในความรับผิดชอบของ
โรงงานผลิตนํ้าตาล โดยได&ออกแบบระบบระบาย
นํ้าฝนแยกออกจากระบบรวบรวมนํ้าเสีย โดยสามารถ
แบ<งระบบระบายนํ้าฝนออกเปน 2 ส<วน เพ่ือความ
เหมาะสมในการจัดการได&แก< ระบบระบายนํ้าฝนท่ี 
ไม<มีโอกาสปนเปqrอนและระบบระบายนํ้าฝนท่ีมีโอกาส
ปนเปqrอน โดยได&ทําการศึกษาสภาพต<าง ๆ ท่ีจะใช&ใน
การพิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และ
แนวทางการระบายนํ้าท่ีเหมาะสม และผนวกรวมพ้ืนท่ี
ส<วนท่ีเปนพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ:าไว&เรียบร&อยแล&ว 

ประเด็นสิ่งแวดล&อมท่ีมีความเก่ียวข&อง
กับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3.5 การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

พิจารณาข&อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว<า ประเด็น
นํ้าท้ิงจากโครงการไม<มีโอกาสท่ีจะส<งผลกระทบต<อ
เกษตรกรรม เน่ืองจากนํ้าท้ิงจากโครงการโดยส<วนใหญ<
เปนนํ้าท่ีผ<านการหล<อเย็นหม&อไอนํ้าจะถูกรวบรวมเข&า
สู<บ<อตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง (Inspection pit) และ
ทําการตรวจสอบค<า TDS ด&วยระบบ TDS Checker 
ในกรณีท่ีพบว<าค<า TDS เปนไปตามมาตรฐานจะสูบ
เข&าบ<อพักนํ้าท้ิง ในกรณีท่ีพบว<าค<า TDS ไม<เปนไป 
ตามมาตรฐาน จะรวบรวมเข&าบ<อ emergency และ
ติดต<อให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเข&ามารับไปกําจัด แต<อย<างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณารายละเอียดของโครงการ พบว<า กิจกรรม
ของโครงการท่ีอาจส<งผลกระทบต<อพืชผลทางด&าน
เกษตรกรรม คือ สารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก 
การเผาไหม&ของหม&อไอนํ้าท่ีใช&เปนเช้ือเพลิง ได&แก< 
ออกไซด�ของไนโตรเจน (NOx) กล<าวคือ หากใน
บรรยากาศมีความเข&มข&นของกtาซดังกล<าวสูงในระดับ
หน่ึงและมีระยะการสัมผัสท่ีมากพออาจส<งผลกระทบ
ต<อพืชโดยตรง นอกจากน้ี กtาซดังกล<าวอาจทําปฏิกิริยา
กับความช้ืนในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเปนกรด  
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต<อพืชได&เช<นกัน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียด เน่ืองจากมีผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ ซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 
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ตารางท่ี 5-1 (ต;อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล&อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากลั่นกรอง 
4. คุณค;าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงการเปนการเพ่ิมแหล<งงานให&กับ
ประชาชนในชุมชนในระดับแรงงานฝpายผลิต ท้ังน้ี 
โครงการจะพิจารณารับคนในท&องถ่ินเปนอันดับแรก 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ� และวุฒิ
การศึกษา ตามตําแหน<งท่ีต&องการ ซ่ึงการเพ่ิมอัตรา
การจ&างงานในโครงการ จะส<งผลดีต<อสภาพเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของชุมชนในท&องถ่ิน ได&แก< ส<งเสริมการ
ค&าขายและการบริการในชุมชน อันจะส<งผลกระทบ
เชิงบวกต<อสังคมในเรื่องการจ&างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียด เน่ืองจากมีผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ ซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

4.2 อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

โครงการ ได&กําหนดหลักเกณฑ�และมาตรการด&าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต<อพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังการจัดการให&มี
เครื่องป:องกันอันตรายส<วนบุคคลอย<างเพียงพอตาม
ลักษณะงาน การฝ¤กอบรมให&ความรู&แก<พนักงานในการ
ใช&เครื่องมือและเครื่องป:องกันอันตรายส<วนบุคคล
อย<างถูกต&องและเหมาะสมเพ่ือป:องกันอันตรายหรอืลด
ผลกระทบด&านสุขภาพ การซ<อมอุปกรณ�/การติดตั้ง
ป:ายเตือน การจัดให&มีการตรวจสุขภาพประจําปJให&กับ
พนักงานเพ่ือเปนการป:องกันผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียด เน่ืองจากมีผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ ซ่ึงต&องทําการ
วิเคราะห�ผลกระทบในรายละเอียดให&
ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการฯ ด&าน
สิ่งแวดล&อมต<อไป 

4.3 สุนทรียภาพ 
และการท<องเท่ียว 

ประเมินผลกระทบต<อแหล<งท<องเท่ียวและทัศนียภาพ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล<งธรรมชาติอันควรอนุรักษ� ของ
สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ (2531) และ
จากการตรวจสอบแหล<งโบราณสถาน จากทะเบียน
แหล<งโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของ
ฝpายทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล&อมท่ีไม<มีความเก่ียวข&อง
กับการดําเนินกิจกรรมของโครงการ  
 

4.4 สาธารณสุข 
และสุขภาพ 

ผลกระทบด&านการคมนาคมขนส<ง ท่ีมีปริมาณจราจร
เพ่ิมข้ึนและระดับเสียงจากการจราจร ฝุpนละอองจาก
การเผาไหม&เช้ือเพลิง/ลานกองชานอ&อยและฝุpนละออง
จากการขนส<งและเสียงดังจากการขนส<งและกิจกรรม 
การผลิตของโครงการ รวมท้ังนํ้าเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตอาจส<งผลต<อความวิตกกังวลหรือ
สภาวะความเครียดในการดํารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต&องวิเคราะห� 
ในรายละเอียด เน่ืองจากมีผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ ซ่ึงจะต&องทํา
การวิเคราะห�ผลกระทบฯ ในรายละเอียด
ให&ชัดเจนเพ่ือกําหนดมาตรการป:องกัน
และแก&ไขผลกระทบฯ เฉพาะท่ีเหมาะสม
ต<อไป 

ท่ีมา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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ผลกระทบสิ่งแวดล&อมเปนการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร&างและการทํางานของ
สภาพแวดล&อม ไม<ว<าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย�หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมต&องสามารถแสดงให&เห็นถึงทิศทางของผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ อีกท้ังยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได&ว<าอยู<ในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า จนถึงระดับท่ีไม<ส<งผลกระทบต<อสิ่งแวดล&อม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพแวดล&อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังระยะก<อสร&าง
และระยะดําเนินการ ซ่ึงมีแนวทางและเกณฑ�ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ รายละเอียด
ดังนี้  

1) การวิเคราะห1ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

  การวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในท่ีนี้ 
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีอาจก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส<งผลกระทบต<อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมในระดับท่ีแตกต<างกัน ซ่ึงการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
ท้ังในระยะก<อสร&างและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑ�ในการวิเคราะห�แสดงดังตารางท่ี 5-2 

ตารางท่ี 5-2 เกณฑ�และการให&ค<าคะแนนปAจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
0 ไม;มีผลกระทบ/ 

ไม;มีนัยสําคัญ 
- กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีไม<ก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส<งผลกระทบท้ัง

ทางตรงและทางอ&อมต<อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม โดยท่ีสภาพแวดล&อม
ดังกล<าวยังคงดํารงอยู<ได&ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก<อให&เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน�ต<อปAจจัยสิ่งแวดล&อมในช<วงระยะเวลาสั้นๆ  

- ขอบเขตของผลกระทบ ท่ีจํากัดอยู<ในบางบริเวณของพ้ืนท่ีโครงการเท<าน้ัน  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ท่ีเกิดผลกระทบจะเปนช<วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู<สภาพแวดล&อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได&ภายใต&ค<ามาตรฐาน 
หรือค<าเฉลี่ยตามปกติท่ียอมรับได&/ยังคงอยู<ในเกณฑ�หรือค<ามาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด อย<างไรก็ตาม อาจส<งผลกระทบต<อสภาพจิตใจของประชาชน เช<น การก<อให& 
เกิดความเดือดร&อน ซ่ึงอาจพิจารณาให&มีมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบให&
ลดลงหรือไม<มีการกําหนดเพ่ิมเติม 

2 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

- ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก<อให&เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน�ต<อปAจจัยสิ่งแวดล&อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ�มาตรฐาน 
(ยังคงอยู<ในเกณฑ�หรือค<ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปAจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล&อมหรือระบบนิเวศแต<ยังคงไม<มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร&าง 

- ขอบเขตของผลกระทบ พ้ืนท่ีท่ีได&รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค<อนข&าง
กว&าง แต<ยังคงจํากัดอยู<ภายในพ้ืนท่ีโครงการเท<าน้ัน  

- ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดข้ึนหลายช<วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เปนเวลานาน แต<ไม<เกิดผลกระทบอย<างถาวร (ช<วงเวลาปานปลาง เช<น 5-15 ปJ หรือ
คืนสภาพได&เมื่อเวลาผ<านไป) อาจมีกิจกรรมท่ีส<งผลต<อทรัพยากรและสุขภาพ 
ของประชาชนแต<ไม<รุนแรงจนถึงระดับท่ีเปนอันตรายถึงชีวิต ท้ังน้ี โครงการสามารถ
กําหนดมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบให&ลดลงได& 
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ตารางท่ี 5-2 (ต;อ) เกณฑ�และการให&ค<าคะแนนปAจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการท่ีก<อให&เกิดผลกระทบ 

หรือผลประโยชน�ต<อปAจจัยสิ่งแวดล&อมมากกว<าเกณฑ�ตามมาตรฐานกําหนด หรือ
ก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงต<อทรัพยากรสิ่งแวดล&อมอย<างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร&างของสภาพสิ่งแวดล&อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมท้ังระบบ 

- ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู<ประชาชนในระดับท่ีเปนอันตราย 
ถึงชีวิต แพร<กระจายเปนวงกว&าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม<สามารถกําหนดมาตรการป:องกัน
และแก&ไขผลกระทบดังกล<าวให&ลดลงหรือทําให&ทรัพยากรสิ่งแวดล&อมท่ีได&รับ
ผลกระทบกลับคืนสู<สภาพเดิมได&  ผลกระทบยังคงอยู<หลังจากปnดโครงการ  
(ช<วงเวลานานมากกว<า 15 ปJ หรือถาวรไม<สามารถฟqrนฟูได&) 

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

จากนั้นนําคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ�และการให&คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางท่ี 5-3 

ตารางท่ี 5-3 เกณฑ�การให&ค<าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า มีผลกระทบหรือก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน&อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก<อให&เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาซ่ึงต&องมีการจัดเตรียม

มาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมท่ีเข&มงวดและเคร<งครัด 
ท่ีมา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2564 

2) การวิเคราะห1ความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค<าของทรัพยากรและสิ่งแวดล&อมท่ีสูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช&ทรัพยากร เกณฑ�การให&คะแนนแสดงดังตารางท่ี 5-4  

ตารางท่ี 5-4 เกณฑ�การให&คะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค<าในเชิงอนุรักษ�เพียงเล็กน&อย  
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได&โดยท่ัวไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพ้ืนท่ีซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค<าในเชิงอนุรักษ�หรือเปนแหล<งทรัพยากร 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท&องถ่ิน/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพ้ืนท่ีเก<าแก</พ้ืนท่ีดั้งเดิมท่ีมีคุณค<าด&านการอนุรักษ�ท่ีสําคัญ การทําลาย
ของสายพันธุ�ท่ีหายากหรือใกล&สูญพันธุ� ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับ 
ประเทศ/นานาชาติ 

ท่ีมา :   ดั ด แ ป ล ง จ า ก  Nigel Rossouw  ( 2 0 0 3 )  A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT   
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3) การวิเคราะห1ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช&เกณฑ�ท่ีเหมาะสมกับโครงการ 
โดยใช& Matrix แสดงดังตารางท่ี 5-5 ซ่ึงพิจารณาผลการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
และความสําคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะนําไปสู<การวิเคราะห�
ความจําเปนในการกําหนดมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมแสดงดังตารางท่ี 5-6 

ตารางท่ี 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบด&านสิ่งแวดล&อมโดยใช& Matrix 

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

1 รบกวนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมหรือพ้ืนท่ีท่ัวไปซ่ึงมีคุณค<าในเชิงอนุรักษ�
เพียงเล็กน&อย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะของระบบนิเวศท่ีพบได&
โดยท่ัวไป 

1 
ตํ่า 

2 
ตํ่า 

3 
ตํ่า 

2 รบกวนพ้ืนท่ี ซ่ึงมี ศักยภาพสําหรับคุณค<าในเชิงอนุรักษ�หรือ 
เปนแหล<งทรัพยากร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในระดับท&องถ่ิน/
ภูมิภาค 

2 
ตํ่า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพ้ืนท่ีเก<าแก</พ้ืนท่ีดั้งเดิมท่ีมีคุณค<าด&านการอนุรักษ�ท่ีสําคัญ
การทําลายของสายพันธุ�ท่ีหายากหรือใกล&สูญพันธุ� ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ตํ่า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ท่ีมา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จาํกัด, 2565 
 

ตารางท่ี 5-6 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความสําคัญ รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่ํา ก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลดคุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการดําเนินงานหรือมาตรการ
ท่ัวไป 

4-6 มีผลกระทบระดับ 
ปานกลาง 

ก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจส<งผลกระทบต<อคุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม จําเปนต&องมีมาตรการในการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม
เพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก<อให&เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมารวมท้ังไม<สามารถป:องกันและ
แก&ไขด&วยมาตรการใดๆ ได&หรือทําได&ยากมากไม<เหมาะสม 

ท่ีมา :    ดั ด แ ป ล ง จ า ก  Nigel Rossouw  ( 2 0 0 3 )  A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT    
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 การดําเนินการในข้ันตอนการออกแบบได&กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวข&องเพ่ือให&การดําเนินการได&
มาตรฐานตามข&อกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการท่ีเก่ียวข&องท้ังในระยะก<อสร&างและระยะ
ดําเนินการ พิจารณาร<วมกับรายละเอียดข&อมูลโครงการ (บทท่ี 2) ข&อมูลสภาพสิ่งแวดล&อมปAจจุบัน (บทท่ี 3) 
รวมท้ังข&อเสนอแนะจากชุมชน/หน<วยงาน ในการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็น เพ่ือให&ครบถ&วนและสอดคล&อง
กับข&อเสนอแนะดังกล<าวท่ีจะนํามากําหนดมาตรการด&านสิ่งแวดล&อมท่ีเก่ียวข&องและเหมาะสมต<อไป  
แต<อย<างไรก็ตาม เอกสารชุดนี้เปนร<างรายงานฯ จัดทําข้ึนเพ่ือให&ผู&มีส<วนได&เสียท่ีเก่ียวข&องกับโครงการทุกภาค
ส<วนใช&ประกอบการประชุม เพ่ือให&ประชาชนมีความม่ันใจในร<างรายงานฯ และมาตรการฯ ท้ังนี้ ข&อคิดเห็น
และข&อเสนอแนะท่ีได&รับจากการรับฟAงความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการ
ให&มีความสูมบูรณ�ยิ่งข้ึน ซ่ึงมีหัวข&อในการประเมินดังนี้ 
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5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน 

1)  ระยะก;อสร�าง  

  โครงการต้ังอยู<ในพ้ืนท่ีของโรงงานผลิตน้ําตาล ซ่ึงจะดําเนินการก<อสร&างพร&อมกันโดยการปรับ
ระดับพ้ืนท่ีจะมีการขุดดินเพ่ือสร&างระบบสาธารณูปโภค โดยใช&ดินท่ีขุดได&มาปรับระดับพ้ืนท่ีภายในพ้ืนท่ีของ
โครงการ (โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล) และมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการให&มีความเหมาะสม
สําหรับการก<อสร&าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนท่ีบริเวณก<อสร&างอาคาร และก<อสร&างระบบสาธารณูปโภคต<าง ๆ 
โดยเปนการปรับระดับดิน คือ ไม<มีการย&ายดินออกจากพ้ืนท่ีเดิม โดยใช&ดินท่ีขุดได&มาปรับระดับพ้ืนท่ีในบริเวณ
โครงการ (บริเวณด&านหน&าโครงการมีระดับเดียวกับทางหลวงแผ<นดินหมายเลข นค. 3043) ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
หลีกเลี่ยงไม<ได&ในการก<อสร&าง อย<างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีดังกล<าวจะเกิดข้ึนในขอบเขตท่ีจํากัด
โดยเกิดข้ึนเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงจากการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  
(ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลด
คุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต<อทรัพยากรดินในระยะก<อสร&างคาดว<าเปน
ผลกระทบด&านลบในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

  ไม<มีการใช&ดินเปนตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช<น การฝAงกลบขยะมูลฝอยหรือกากของเสีย  
เปนต&น อย<างไรก็ตาม โครงการมีการนําน้ําท้ิงท่ีผ<านการบําบัดท่ีได&เกณฑ�มาตรฐานน้ําท้ิงมาใช&ในการรดพ้ืนท่ี 
สีเขียว โดยน้ําท้ิงท่ีนํามาใช&ในการรดพ้ืนท่ีสีเขียวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
โดยทําการตรวจวัดคุณภาพดินท่ีระดับดินต้ืน ความลึกไม<เกิน 0.3 เมตร จํานวน 2 จุด ได&แก< พ้ืนท่ีสีเขียว
บริเวณท่ีติดต<อกับโรงงานผลิตน้ําตาล (S1) และพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณลานกองชานอ&อย (S2) โดยทําการวิเคราะห�
ค<าความเปนกรด-ด<าง (pH) ความชื้น (Moisture) สัดส<วนปริมาณคาร�บอนต<อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) 
นิกเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) และสังกะสี (Zn) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินดังกล<าวท้ัง 2 จุด กับ
ค<ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
ท้ัง 2 ประเภท ได&แก< ประเภทท่ี 1 คุณภาพดินท่ีใช&ประโยชน�เพ่ือการอยู<อาศัย ประเภทท่ี 2 คุณภาพดินท่ีใช&
ประโยชน�เพ่ือการค&าขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
เกณฑ�การปนเปqrอนในดินและน้ําใต&ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต&ดิน การแจ&งข&อมูลรวมท้ังการจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต&ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการ
ปนเปqrอนในดินและน้ําใต&ดิน (พ.ศ. 2559) เพ่ือทําการศึกษาพร&อมท้ังเฝ:าระวังการปนเปqrอนและการสะสมตัว
ของโลหะหนักในดิน โดยกําหนดให&มีการวิเคราะห�ค<าโลหะหนักในดินของพ้ืนท่ีท่ีจะนําน้ําภายหลังการบําบัดของ
โครงการไปใช&รดพ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน โดยกําหนดให&วิเคราะห�ก<อนโครงการเปnดดําเนินการ (ก<อนนําน้ําท้ิง
ภายหลังการบําบัดไปใช&) ซ่ึงจากการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ 
ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลดคุณค<าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ัวไป ดังนั้นจึงคาดว<าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก<อสร&างจะก<อให&เกิดผลกระทบด&าน
ลบต<อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 
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5.2   ผลการศึกษาด�านคุณภาพอากาศ 

 แนวความคิดในการศึกษาผลกระทบด&านคุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบด&านคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจากแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ จะใช&แบบจําลองทางคณิตศาสตร�แบบ Steady-
state plume dispersion ท่ี US.EPA กําหนดให&เปน Preferred regulation model ท่ีใช&ในการประเมิน 
ผลกระทบด&านคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการเคลื่อนท่ีและกระจายตัวของมลพิษจากแหล<งกําเนิดมลพิษ 
(Near-field) ในทุกสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะอุตุนิยมวิทยา ท้ังนี้ การประยุกต�ใช&งานแบบจําลองฯ จะดําเนินการ
ตามแนวทางการใช&แบบจําลองเพ่ือประเมิน การแพร<กระจายมลพิษทางอากาศ ท่ีจัดทําโดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (สผ.) โดยผลกระทบด&านคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีเกิดจาก
การดําเนินโครงการจะต&องมีค<าความเข&มข&นไม<เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีกําหนดไว&สําหรับ
มลพิษนั้น ๆ  

 ประเภทของแบบจําลองทางคณิตศาสตร� (Model Selection) บริษัทท่ีปรึกษาเลือกใช&แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร� AERMOD มาใช&เปนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบด&านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดย
แบบจําลอง AERMOD (The American Meteorological Society/Environmental Protection Agency 
Regulatory Model Improvement Committee’s Dispersion Model) เปนแบบจําลองท่ีถูกพัฒนาข้ึน
โดยคาดหมายว<าจะนํามาใช&แทนแบบจําลอง ISC  

 ข&อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information) ข&อมูลอุตุนิยมวิทยาเปนข&อมูลสําคัญท่ีใช& 
ในการ ศึกษาการแพร<กระจายของมลพิษทางอากาศ ประกอบด&วย ข&อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน (Surface 
Meteorological Data) ข&อ มูล อุตุนิยมวิทยาระดับสู ง (Upper Air Meteorological Data) และข&อมูล
ลักษณะผิวพ้ืน (Surface Data) ซ่ึงข&อมูลอุตุนิยมวิทยาดังกล<าวจะต&องมีการจัดเตรียมและประมวลผลโดย
แบบจําลองทางคณิตศาสตร� AERMET เวอร�ชั่นล<าสุด ก<อนนําไปใช&ในการประเมินการแพร<กระจายของ
แบบจําลอง AERMOD  

 1)  ผลการศึกษาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร1ระยะก;อสร�าง 

  - กรณีท่ี 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการปรับพ้ืนท่ีขุดบ<อน้ําและถมดิน
บดอัด 

 (1)  ฝุ̂นละอองรวม (TSP) 

 ความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 180.63 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 302250E 1998000N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล 
สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศ 
มีค<าระหว<าง 193.89-234.17 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<า 
ไม<เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด 
ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 70.96 ของค<ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 5.2-1  
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  - กรณีท่ี 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรท่ีใช&ในกิจกรรมก<อสร&าง 

(1)  ฝุ̂นละอองขนาดไม;เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความ
เข&มข&นสูงสุดประมาณ 28.59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E  1997750N บริเวณภายใน
พ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานใน
บรรยากาศมีค<าระหว<าง 93.29-98.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนด 
ค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 
10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 82.48 ของค<ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 5.2-1 

(2)  ฝุ̂นละอองขนาดไม;เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

  ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุด
ประมาณ 28.00 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า 
สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 0.29-5.86 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร  
เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ 
ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
ซ่ึงกําหนดให&ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.05 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก�เมตร (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 56.00 
ของค<ามาตรฐาน ท้ังนี้ ไม<มีค<าความเข&มข&นพ้ืนฐาน (Base line) ของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน  
(PM-2.5) เวลา 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ เนื่องจากไม<มีการตรวจวัดดัชนีดังกล<าว แสดงดังตารางท่ี 5.2-1  

(3)  กtาซซัลเฟอร1ไดออกไซด1 (SO2) 

  ความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
3.84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 
31.45-32.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซซัลเฟอร� 
ไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ใน
เกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 4.16 ของค<ามาตรฐาน  

 ความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
0.51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 
13.11-13.21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� เฉลี่ย 24 
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ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�
มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 4.40 ของค<ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 5.2-1  

 (4) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด1 (NO2) 

  ความเข&มข&นของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
281.81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E 1997500N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 
71.27-195.28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานกtาซไนโตรเจน
ไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซออกไซด�ของไนโตรเจนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มีค<าไม<เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน
กําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 88.06 ของค<ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 5.2-1  

 (5) กtาซคาร1บอนมอนอกไซด1 (CO)  

   ความเข&มข&นของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
1,068.21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E 1997500N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับ
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 29.34-505.93 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ท้ังนี้ 
เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความ
เข&มข&นของกtาซคาร�บอนไดออกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (34,200 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 3.12 ของค<ามาตรฐาน 

   ความเข&มข&นของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด�เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
559.06 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกัด 301750E 1997750N บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับ 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 9.69-160.29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ท้ังนี้  
เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความ
เข&มข&นของกtาซคาร�บอนไดออกไซด�เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 10.26 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (10,260 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 5.45 ของค<ามาตรฐาน 
แสดงดังตารางท่ี 5.2-1 
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ตารางท่ี 5.2-1 ผลการศึกษาการแพร<กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก<อสร&าง 

รายละเอียด 

ความเข�มข�นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 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
เข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบ 
จําลองฯ 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบ 
จําลองฯ 

แบบ 
จําลองฯ 

ความเข�มข�นสูงสุด 180.63 - 1/ 28.59 - 1/ 28.00 3.84 - 1/ 0.51 - 1/ 281.81 - 1/ 1,068.21 559.06 
พิกัด 

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

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

1997500N 
301750E  

1997750N 
บริเวณ ภายในพ้ืนท่ีโรงงาน

นํ้าตาล 
ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า 

ภายในพ้ืนท่ี
โรงไฟฟ:า 

ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า 
ภายในพ้ืนท่ี
โรงไฟฟ:า 

ภายในพ้ืนท่ี
โรงไฟฟ:า 

จุดสังเกต              
1: วัดปpาแสงมณี (A1) 42.17 234.17 5.98 98.98 5.86 1.07 32.47 0.11 13.21 136.98 195.28 505.93 160.29 
2: วัดร<องถ<อน (A2) 2.04 194.04 0.58 93.58 0.57 0.11 31.51 0.01 13.11 30.62 88.92 58.79 16.24 
3: โรงเรยีนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) 2.82 194.82 0.59 93.59 0.58 0.09 31.49 0.01 13.11 24.05 82.35 44.93 16.23 
4. โรงเรียนบ&านนาไม&เฮียว 1.89 193.89 0.29 93.29 0.29 0.05 31.45 0.01 13.11 12.97 71.27 29.34 9.69 

มาตรฐาน 330 2/ 120 2/ 50 3/ 780 4/ 300 2/ 320 5/ 34,200 6/ 10,260 6/ 
หมายเหตุ : 1/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด เปนผลตรวจวัดจากจุดสังเกตภายนอกพืน้ท่ีโครงการ จึงพิจารณาไม<นํามารวมกบัค<าความเข&มข&นสูงสุดท่ีได&จากแบบจําลองฯ AERMOD เน่ืองจากค<าความเข&มข&นสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณ

ภายในพื้นท่ีโครงการ 
  2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน  �ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 4/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 
 5/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 6/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ท่ีมา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จาํกัด, 2565
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 2) ผลการศึกษาโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร1ระยะดําเนินการ 

  มลพิษทางอากาศของโครงการจําแนกได&เปน 2 ส<วน ประกอบด&วย แหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศ
จากปล<อง และแหล<งกําเนิดมลพิษอากาศจากแหล<งอ่ืน โดยแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากปล<อง เกิดจาก
การเดินเครื่องหม&อไอน้ําซ่ึงใช&ชานอ&อยเปนเชื้อเพลิง โครงการจะดําเนินการติดต้ังหม&อไอน้ําท้ังหมด 3 ชุด 
ได&แก< หม&อไอน้ําขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 200 
ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด แสดงดังตารางท่ี 5.2-2 ท้ังนี้ โครงการได&พิจารณาเลือกใช&อุปกรณ�บําบัดมลพิษ 
ทางอากาศ 2 ระบบ ดําเนินการต<ออนุกรมกัน ได&แก< ระบบดักจับฝุpนแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และ
ระบบดักจับฝุpนด&วยไฟฟ:าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) สําหรับหม&อไอน้ําทุกชุด สําหรับหม&อไอน้ํา
ทุกชุด ท้ังนี้ ยังมีแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากแหล<งอ่ืน เช<น การฟุ:งกระจายของฝุpนจากการลําเลียง
เชื้อเพลิง การลําเลียงเถ&าจากห&องเผาไหม&และการลําเลียงเถ&าไปยังบ<อเก็บเถ&า ฝุpนละอองจากพ้ืนท่ีลานกอง
ชานอ&อย ลานกองข้ีเถ&า รวมท้ังจากรถบรรทุกอ&อย และแหล<งกําเนิดแบบพ้ืนท่ี 

  กําหนดกรณีศึกษาไว& 4 กรณี ตามรายละเอียดแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ี 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการร<วมกับแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงฤดูหีบอ&อย (120 วัน) 

(2) กรณีท่ี 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการร<วมกับแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงละลายน้ําตาล (150 วัน)  

(3) กรณีท่ี 3 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการร<วมกับแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงฤดูหีบอ&อย กรณีระบบบําบัดมลพิษ
ทางอากาศของขัดข&องท้ังหมด 

(4) กรณีท่ี 4 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของ
โครงการร<วมกับแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงละลายน้ําตาล กรณีระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศของขัดข&องท้ังหมด 

  ท้ังนี้ คาดว<าผลการคาดการณ�ผลกระทบจากโครงการ กรณีท่ี 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพ
อากาศจากแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการร<วมกับแหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
ศึกษาในช<วงฤดูหีบอ&อยมากท่ีสุด แสดงดังตารางท่ี 5.2-3 และรูปท่ี 5.2-1 มีรายละเอียดดังนี้  

 2.1) ฝุ̂นละอองรวม (TSP) 

  ความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 192.82 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ 
จุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 193.66-220.55 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<ามีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 66.83 ของค<า
มาตรฐาน 
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  ความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมเฉลี่ย 1 ปJ มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 50 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติม
มีค<าระหว<าง 0.05-1.82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวมเฉลี่ย 1 ปJ มีค<าไม<เกิน 
0.10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด  
ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 50.0 ของค<ามาตรฐาน 

 2.2) ฝุ̂นละอองขนาดเล็กกว;า 10 ไมครอน (PM-10) 

  ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&น
สูงสุดประมาณ 51.81 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 93.74-
103.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
มีค<าไม<เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน
กําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 86.0 ของค<ามาตรฐาน 

  ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 10 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปJ มีค<าความเข&มข&นสูงสุด
ประมาณ 12.74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 0.03-0.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ความเข&มข&นของฝุpนละออง
ขนาดเล็กกว<า 10 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปJ มีค<าไม<เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 25.48 ของค<ามาตรฐาน 

 2.3) ฝุ̂นละอองขนาดเล็กกว;า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

  ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&น
สูงสุดประมาณ 46.15 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 0.68-9.99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบ 
กับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 36  
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&
ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�
เมตร (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 92.3 ของค<า
มาตรฐาน ท้ังนี้ ไม<มีค<าความเข&มข&นพ้ืนฐาน (Base line) ของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
เวลา 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ เนื่องจากไม<มีการตรวจวัดดัชนีดังกล<าว 
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  ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปJ มีค<าความเข&มข&นสูงสุด
ประมาณ 4.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ยางพารา) ทางทิศตะวันตก  
มีระยะทางประมาณ 200 เมตร สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 0.03-
0.43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 
2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ความเข&มข&นของฝุpนละอองขนาดเล็กกว<า 2.5 ไมครอน 
เฉลี่ย 1 ปJ มีค<าไม<เกิน 0.025 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�
มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 18.56 ของค<ามาตรฐาน 

 2.4)  กtาซซัลเฟอร1ไดออกไซด1 (SO2) 

  ความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
38.09 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ 
จุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 35.47-53.48 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<า 
ไม<เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน
กําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 6.86 ของค<ามาตรฐาน 

  ความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
6.45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
และจุดสังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 13.51-15.30 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 
0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด  
ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 5.10 ของค<ามาตรฐาน 

  ความเข&มข&นของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�เฉลี่ย 1 ปJ มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 0.14 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ 
จุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 0.01-0.06 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับ 
ค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติฉบับท่ี 24  
(พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&น
ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (100 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 0.14 ของค<ามาตรฐาน 
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 2.5)  กtาซไนโตรเจนไดออกไซด1 (NO2) 

  ค<าความเข&มข&นเฉลี่ยของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�เฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุดประมาณ 
56.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุด
สังเกตเพ่ิมเติมเม่ือรวมกับค<าความเข&มข&นพ้ืนฐานในบรรยากาศมีค<าระหว<าง 64.19-85.63 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก�เมตร เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซออกไซด�ของไนโตรเจนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 
0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด  
ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 26.76 ของค<ามาตรฐาน 

  ค<าความเข&มข&นเฉลี่ยของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�เฉลี่ยในเวลา 1 ปJ สูงสุดประมาณ 0.38 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร บริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร 
สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าระหว<าง 0.02-0.10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ 
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค<ามาตรฐานกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนด 
ให&ค<าความเข&มข&นของกtาซออกไซด�ของไนโตรเจนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 0.057 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
(57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 0.67 ของค<า
มาตรฐาน 

 2.6) กtาซคาร1บอนมอนอกไซด1 (CO)  

   ความเข&มข&นของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
1.77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
จุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าน&อยกว<า 0.01-0.21 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซาร�บอนได
ออกไซด�เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (34,200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) พบว<า 
มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 0.01 ของค<ามาตรฐาน 

   ความเข&มข&นของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด�เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค<าความเข&มข&นสูงสุดประมาณ 
0.96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล สําหรับจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ 
จุดสังเกตเพ่ิมเติมมีค<าน&อยกว<า 0.01-0.04 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให&ค<าความเข&มข&นของกtาซคาร�บอนได 
ออกไซด�เฉลี่ย 8 ชั่วโมง มีค<าไม<เกิน 10.26 มิลลิกรัม/ลูกบาศก�เมตร (10,260 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) 
พบว<า มีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐานกําหนด ซ่ึงคิดเปนร&อยละ 0.01 ของค<ามาตรฐาน
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ตารางท่ี 5.2-2 แหล<งกําเนิดและค<าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล<งกําเนิดของโรงไฟฟ:าชีวมวล 

หมายเหตุ :  1/ ข&อมูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
  2/ US.EPA, AP42 “APPENDIX B.2 : GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” แบบ Electrostatic Precipitator – hi-efficiency 
  3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล<อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ:าใหม< พ.ศ. 2553 (โรงไฟฟ:าท่ีใช&เช้ือเพลิงชีวมวลเปนเช้ือเพลิง) 

4/ กําหนดให&ระบบดักจับฝุpนแบบ Multi-Cyclone และ ESP ของหม&อไอนํ้าขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง หม&อไอนํ้า ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง และหม&อไอนํ้า ขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง ไม<สามารถใช&งานได&ท้ังระบบ 
ท่ีมา :  บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 

 

 

แหล;งกําเนิด 
ระบบบําบัด 

มลพิษทางอากาศ 

ข�อมูลของปล;องระบาย ข�อมูลของอากาศท่ีระบายออกจากปล;องระบาย 
เส�นผ;าน 
ศูนย1กลาง 

(m) 

ความสูง 
(m) 

อุณหภูมิ 1/ 
ความเร็ว 2/ 

(m/s) 
อัตราการไหล 1 

(Nm3/s) (K) (Co) 

1. หม�อไอน้ําชุดท่ี 1 (ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง) 
 - กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

3.5 40.00 413.00 140.00 15.9 110.4 
 - กรณีพ<นเขม<า 3.5 40.00 413.00 140.00 15.9 110.4 
 - ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศขัดข&อง 4/ 3.5 40.00 413.00 140.00 15.9 110.4 

2. หม�อไอน้ําชุดท่ี 2 (ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง) 
 - กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

2.5 40.00 413.00 140.00 12.5 44.1 
 - กรณีพ<นเขม<า 2.5 40.00 413.00 140.00 12.5 44.1 
 - ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศขัดข&อง 4/ 2.5 40.00 413.00 140.00 12.5 44.1 

3. หม�อไอน้ําชุดท่ี 3 (ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง) 
 - กรณีเดินเครื่องปกต ิ

Multi-Cyclone+ 
ESP 

3.0 40.00 413.00 140.00 12.1 61.9 
 - กรณีพ<นเขม<า 3.0 40.00 413.00 140.00 12.1 61.9 
 - ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศขัดข&อง 4/ 3.0 40.00 413.00 140.00 12.1 61.9 
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ตารางท่ี 5.2-2 (ต;อ) แหล<งกําเนิดและค<าการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล<งกําเนิดของโรงไฟฟ:าชีวมวล 

แหล;งกําเนิด 

ข�อมูลของอากาศท่ีระบายออกจากปล;องระบาย 
อัตราการระบาย 

ลักษณะ  
ปลายปล;อง 

ความเข�มข�นสารมลพิษทางอากาศ 
TSP 1/ SO2 1/ NOx 1/ TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NOx 

(mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (ppm) (mg/Nm3) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) (g/s) 
1. หม�อไอน้ําชุดท่ี 1 (ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง) 

- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 95.00 30.00 78.53 75.00 141.10 4.1951 3.5600 3.4400 3.4677 6.2310 
ตรง  

(ไม<มีหมวกกันฝน) 
- กรณีพ<นเขม<า 115.00 - - - - 5.0783 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศขัดข&อง 4/ 1,758.80 - - - - 77.6666 - - - - 

2. หม�อไอน้ําชุดท่ี 2 (ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 95.00 30.00 78.53 75.00 141.10 4.1951 3.5600 3.4400 3.4677 6.2310 

ตรง  
(ไม<มีหมวกกันฝน) 

- กรณีพ<นเขม<า 115.00 - - - - 5.0783 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศขัดข&อง 4/ 1,758.80 - - - - 77.6666 - - - - 

3. หม�อไอน้ําชุดท่ี 3 (ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง) 
- กรณีเดินเครื่องปกต ิ 95.00 30.00 78.53 75.00 141.10 5.8786 4.9900 4.8300 4.8593 8.7315 

ตรง  
(ไม<มีหมวกกันฝน) 

- กรณีพ<นเขม<า 115.00 - - - - 7.1162 - - - - 
- ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศขัดข&อง 4/ 1,758.80 - - - - 108.8347 - - - - 

ค;ามาตรฐาน 3/ 120 60 157.05 200 376.27 - - - - -  
หมายเหตุ :  1/ ข&อมูลจากรายการคํานวณระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโครงการ 
  2/ US.EPA, AP42 “APPENDIX B.2 : GENERALIZED PARTICLE SIZE DISTRIBUTIONS” แบบ Electrostatic Precipitator – hi-efficiency 
  3/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล<อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ:าใหม< พ.ศ. 2553 (โรงไฟฟ:าท่ีใช&เช้ือเพลิงชีวมวลเปนเช้ือเพลิง) 

 4/ กําหนดให&ระบบดักจับฝุpนแบบ Multi-Cyclone และ ESP ของหม&อไอนํ้าขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง หม&อไอนํ้า ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง และหม&อไอนํ้า ขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง ไม<สามารถใช&งานได&ท้ังระบบ 
ท่ีมา :  บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด, 2565 
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ตารางท่ี 5.2-3 ผลการศึกษาการแพร<กระจายของมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงฤดูหีบอ&อย 

รายละเอียด 

ความเข�มข�นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
TSP PM10 PM2.5 

24 ชั่วโมง 1 ป� 24 ชั่วโมง 1 ป� 24 ชั่วโมง 1 ป� 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 

เข�มข�นพ้ืนฐาน 
แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

รวมกับความ 
เข�มข�นพ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข�มข�นสูงสุด 192.82 - 2/ 50.00 51.81 - 2/ 12.74 46.15 4.64 
พิกัด 

301900E  1998000N 
302300E  
1998100N 

301900E  1998100N 302300E  1998100N 
302100E  
1997900N 

301600E  1997400N 

บริเวณ 
ภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ภายในพ้ืนท่ีโรงงาน 
ผลิตนํ้าตาล 

ภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาล 
ภายในพ้ืนท่ีโรงงาน 

ผลิตนํ้าตาล 
ภายในพ้ืนท่ี

โรงงานผลิตนํ้าตาล 

บริเวณพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
(ยางพารา) ทางทิศตะวันตก 

ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
A1: วัดปpาแสงมณี 28.55 220.55 1.82 10.02 103.02 0.64 9.99 0.39 
A2: วัดร<องถ<อน 16.37 208.37 1.10 6.71 99.71 0.49 5.59 0.43 
A3: โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง 3.61 195.61 0.14 1.94 94.94 0.09 1.88 0.08 
A4: วัดโปร<งเย็น 10.27 202.27 0.36 4.20 97.20 0.16 3.49 0.14 
จุดสังเกต         
5: โรงเรียนบ&านนาไม&เฮียว 9.17 201.17 0.16 3.76 96.76 0.06 3.25 0.05 
6. บ&านโนนฤาษี 1.66 193.66 0.05 0.74 93.74 0.03 0.68 0.03 
7: บ&านนาตาล 3.37 195.37 0.16 1.49 94.49 0.10 1.47 0.09 
8: วัดทรงธรรมวนาวาส 5.64 197.64 0.09 2.39 95.39 0.05 2.09 0.05 
9: วัดปpาสร&างฤาษี 10.02 202.02 0.38 4.26 97.26 0.18 3.73 0.16 
10: โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 5.28 197.28 0.41 2.16 95.16 0.20 2.00 0.18 
11: วัดอรัญวาสี 5.30 197.30 0.19 2.35 95.35 0.09 2.16 0.07 
12. วัดโน<นสว<าง 4.05 196.05 0.10 1.57 94.57 0.05 1.21 0.04 

มาตรฐาน 330 3/ 100 3/ 120 3/ 50 3/ 50 4/ 25 4/ 
หมายเหตุ : 1/ ช<วงฤดูหีบอ&อย มีการเดินหม&อไอนํ้าท้ังหมด 3 ชุด ได&แก< หม&อไอนํ้าขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง หม&อไอนํ้าขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง ละหม&อไอนํ้าขนาด 20 ตัน/ช่ัวโมง ในช<วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคมของปJถัดไป (120 วัน)  
  2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสดุ เปนผลตรวจวัดภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ จึงไม<นํามารวมกับค<าความเข&มข&นสูงสุดท่ีได&จากแบบจําลองฯ AERMOD เน่ืองจากค<าความเข&มข&นสูงสุดเกิดข้ึนบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
  4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน  �ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ท่ีมา :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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ตารางท่ี 5.2-3 (ต;อ) ผลการศึกษาการแพร<กระจายของมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงฤดูหีบอ&อย 

รายละเอียด 

ความเข�มข�นของมลพิษทางอากาศ (มคก./ลบ.ม.) 
SO2 NO2 CO 

1 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 1 ป� 1 ช่ัวโมง 1 ป� 1 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับ 

ความเข�มข�น
พ้ืนฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข�มข�นสูงสุด 38.09 - 2/ 6.45 - 2/ 0.14 56.27 - 2/ 0.38 1.77 0.96 
พิกัด 

301900E 1997800N 301600E 1997900N 
302300E  
1998200N 

301900E  1997800N 
302300E  
1998200N 

302300E  
1998200N 

302300E  
1998200N 

บริเวณ 
ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ:า 

ภายในพ้ืนที่โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

ภายในพ้ืนที่โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ:า 
ภายในพ้ืนที่โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
ภายในพ้ืนที่โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
ภายในพ้ืนที่โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ           
A1: วัดปpาแสงมณี 22.08 53.48 2.20 15.30 0.05 27.33 85.63 0.08 0.21 0.04 
A2: วัดร<องถ<อน 9.82 41.22 1.82 14.92 0.06 15.19 73.49 0.09 0.04 0.01 
A3: โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง 7.39 38.79 1.88 14.98 0.06 11.93 70.23 0.10 0.01 <0.01 
A4: วัดโปร<งเย็น 6.33 37.73 0.83 13.93 0.02 9.10 67.40 0.03 0.01 <0.01 
จุดสังเกต           
5: โรงเรียนบ&านนาไม&เฮียว 6.68 38.08 0.70 13.80 0.01 8.44 66.74 0.02 0.03 0.01 
6. บ&านโนนฤาษี 4.62 36.02 0.65 13.75 0.02 7.37 65.67 0.03 <0.01 <0.01 
7: บ&านนาตาล 5.23 36.63 1.38 14.48 0.06 8.31 66.61 0.10 0.01 <0.01 
8: วัดทรงธรรมวนาวาส 4.73 36.13 0.99 14.09 0.02 5.89 64.19 0.04 0.01 <0.01 
9: วัดปpาสร&างฤาษี 5.37 36.77 0.72 13.82 0.02 8.50 66.80 0.04 0.01 <0.01 
10: โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 5.21 36.61 0.89 13.99 0.05 8.40 66.70 0.08 0.02 <0.01 
11: วัดอรัญวาสี 6.11 37.51 0.52 13.62 0.02 9.17 67.47 0.03 0.01 <0.01 
12. วัดโน<นสว<าง 4.07 35.47 0.41 13.51 0.01 6.38 64.68 0.02 0.01 <0.01 

มาตรฐาน 780 3/ 300 4/ 100 4/ 320 5/ 57 5/ 34,200 6/ 10,260 6/ 
หมายเหตุ : 1/ ช<วงฤดูหีบอ&อย มีการเดินหม&อไอนํ้าท้ังหมด 3 ชุด ได&แก< หม&อไอนํ้าขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง หม&อไอนํ้าขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง ละหม&อไอนํ้าขนาด 20 ตัน/ช่ัวโมง ในช<วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคมของปJถัดไป (120 วัน) 
  2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสดุ เปนผลตรวจวัดภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ จึงไม<นํามารวมกับค<าความเข&มข&นสูงสุดท่ีได&จากแบบจําลองฯ AERMOD เน่ืองจากค<าความเข&มข&นสูงสุดเกิดข้ึนบริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 
  4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
  5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค<ากtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
 6/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ท่ีมา :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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เส&นระดับความเข&มข&นเท<าของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

 

เส&นระดับความเข&มข&นเท<าของ PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
รูปท่ี 5.2-1 ตําแหน<งความเข&มข&นสูงสุดจากการคาดการณ�ผลกระทบของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
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เส&นระดับความเข&มข&นเท<าของ PM-2.5 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

 

เส&นระดับความเข&มข&นเท<าของ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
รูปท่ี 5.2-1 (ต;อ) ตําแหน<งความเข&มข&นสูงสุดจากการคาดการณ�ผลกระทบของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
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เส&นระดับความเข&มข&นเท<าของ NO2 เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

 

เส&นระดับความเข&มข&นเท<าของ NO2 เฉลี่ย 1 ปJ 
รูปท่ี 5.2-1 (ต;อ) ตําแหน<งความเข&มข&นสูงสุดจากการคาดการณ�ผลกระทบของโครงการ 

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId80 was not found in the file.
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5.3  ผลการศึกษาด�านระดับเสียง  

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต<อชุมชนจากการดําเนินโครงการในท่ีนี้เปนการคํานึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจากแหล<งกําเนิดเสียง อีกท้ังได&คํานึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนท่ีมีอยู<ในปAจจุบัน 
ร<วมด&วย (ก<อนการก<อสร&างโครงการ) สําหรับการประเมินผลกระทบด&านระดับเสียงมุ<งเน&นศึกษาท่ีชุมชนซ่ึงอยู<
ใกล&กับพ้ืนท่ีของโครงการมากท่ีสุด คือ วัดปpาแสงมณี (N1) อยู<ห<างจากขอบเขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวลและ 
โรงงานผลิตน้ําตาล (โครงการต้ังอยู<ในพ้ืนท่ีเดียวกัน) ทางทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร ซ่ึงการประเมิน 
ผลกระทบครั้งนี้ บริษัทท่ีปรึกษาได&ประเมินผลกระทบด&านเสียง โดยใช&ผลการตรวจวัดระดับเสียงเม่ือวันท่ี  
19-26 มกราคม พ.ศ. 2565 สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว<า ระดับเสียงโดยท่ัวไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) มีค<าเฉลี่ยอยู<ในช<วง 47.2-49.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ค<าเฉลี่ยอยู<ในช<วง  
69.1-82.6 เดซิเบลเอ ซ่ึงมีค<าไม<เกินเกณฑ�มาตรฐานกําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ท่ีกําหนดค<าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม<เกิน 115 เดซิเบลเอ สําหรับการประเมิน 
ผลกระทบด&านเสียงแบ<งเปน 2 ระยะ คือ ระยะก<อสร&างและระยะดําเนินการ ซ่ึงผลการประเมินสามารถสรุป
ได&ดังนี้ 

1)  ระยะก;อสร�าง พบว<า ระดับเสียงบริเวณวัดปpาแสงมณี ท่ีเกิดข้ึนในช<วงก<อสร&างมีค<าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง เท<ากับ 53.1 เดซิเบลเอ (เพ่ิมข้ึน 3.3 เดซิเบลเอ) ซ่ึงมีค<าไม<เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปท่ีกําหนดค<าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ ส<วนการประเมินผลกระทบต<อระดับเสียงรบกวนในระยะ
ก<อสร&าง พบว<า มีค<าระดับเสียงรบกวนอยู<ในช<วง 1.8 – 8.6 เดซิเบลเอ ซ่ึงพบว<าระดับเสียงจากเครื่องจักร/
เครื่องมือท่ีใช&ในกิจกรรมการก<อสร&าง ไม<อยู<ในระดับท่ีไม<ก<อให&เกิดผลกระทบด&านเสียงรบกวนต<อพ้ืนท่ีอ<อนไหว
ท่ีอยู<ใกล&เคียงแนวการก<อสร&าง โดยมีระดับเสียงรบกวนมีค<าอยู<ในเกณฑ�ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวนท่ีกําหนดค<าระดับเสียงรบกวนไม<ให&เกิน 
10 เดซิเบลเอ อย<างไรก็ตาม กิจกรรมการก<อสร&างจะเกิดข้ึนในช<วงระยะเวลาสั้น ๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนเปนช<วง ๆ 
แบบไม<ต<อเนื่อง เม่ือก<อสร&างแล&วเสร็จผลกระทบดังกล<าวจะหมดไป รวมท้ังต&องควบคุมให&ผู&รับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อมในระยะก<อสร&างอย<างเคร<งครัด เพ่ือให&ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยู<
ในระดับตํ่า 

2)  ระยะดําเนินการ พบว<า ระดับเสียงท่ัวไป (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณวัดปpาแสงมณี จะได&รับเสียง
จากกิจกรรมระยะดําเนินการเท<ากับ 35.3 เดซิเบลเอ เม่ือรวมกับระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง สูงสุดจากผล
ตรวจวัดซ่ึงมีค<า 49.8 เดซิเบลเอ ซ่ึงไม<ส<งผลให&ระดับเสียงบริเวณพ้ืนท่ีอ<อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปAจจุบัน และระดับเสียงมีค<าอยู<ในเกณฑ�มาตรฐาน (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ ฉบับท่ี 15 
พ.ศ. 2540 กําหนดมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม<เกิน 70 เดซิเบลเอ ส<วนการประเมิน 
ผลกระทบต<อระดับเสียงรบกวน พบว<า ระดับเสียงรบกวนท้ังหมดไม<เกินเกณฑ�มาตรฐาน (มาตรฐานค<าระดับ
เสียงรบกวนกําหนดท่ี 10 เดซิเบลเอ) ท้ังนี้ โครงการได&กําหนดมาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของโครงการท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชนใกล&เคียงให&สอดคล&องกับระดับผลกระทบและเปนไปได&ในทาง
ปฏิบัติ แต<อย<างไรก็ตาม ในการดําเนินงานบริษัทฯ ได&กําหนดมาตรการในการควบคุมเสียงต้ังแต<การควบคุม
และลดระดับเสียงท่ีแหล<งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ<านของเสียง รวมท้ังการจัดให&มีอุปกรณ�
คุ&มครองความปลอดภัยส<วนบุคคล (PPE) ดังนี้ 
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(1)  ควบคุมเสียงท่ีแหล;งกําเนิดโดยหลักการด�านวิศวกรรม เพ่ือเปนการลดระดับเสียงท่ี
แหล<งกําเนิด โดยได&วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการ
กําหนดแผนการตรวจสอบและซ<อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ�อย<างสมํ่าเสมอ เพ่ือป:องกันมิให&เปนแหล<งกําเนิด
ของเสียงดัง และส<งผลกระทบต<อระบบการได&ยิน โดยโครงการจะจัดแผนการซ<อมบํารุงเครื่องจักรปJละ 1 ครั้ง 
ตามแผนการซ<อมบํารุงประจําปJ 

(2)  ด�านการบริหารจัดการทางผ;านของเสียง ได&แก< การดําเนินกิจกรรมการผลิตเฉพาะภายใน
อาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด&านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู<พ้ืนท่ีข&างเคียง หรือการจัดห&องควบคุม
ระบบปnดให&พนักงานเข&าไปพักระหว<างการทํางาน เปนต&น 

(3) การใช�อุปกรณ1คุ�มครองความปลอดภัยส;วนบุคคล ในกรณีท่ีการดําเนินกิจกรรมการผลิตยัง
ก<อให&เกิดผลกระทบด&านเสียง โดยไม<สามารถหลีกเลี่ยงได&โดยวิธีทางด&านวิศวกรรม หรือการบริหารจัดการ
ทางผ<านของเสียงได& จะทําการกําหนดให&พนักงานใช&อุปกรณ�ป:องกันเสียงดัง ได&แก< ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหู
ลดเสียงให&พนักงานทุกคน 

5.4   ผลการศึกษาด�านคุณภาพน้ํา 

 1)  ระยะก;อสร�าง น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนส<วนใหญ<มาจากห&องน้ํา-ห&องส&วมของคนงานก<อสร&าง และน้ําเสีย
จากกิจกรรมก<อสร&าง ซ่ึงจากการคาดการณ�ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก<อสร&างของโครงการท่ีมี
จํานวนคนงานสูงสุดประมาณ 600 คน โดยน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนคาดการณ�จากร&อยละ 80 ของน้ําใช& ซ่ึงมีประมาณ 
42 ลูกบาศก�เมตร/วัน บริษัทผู&รับเหมาต&องจัดเตรียมห&องสุขาแบบเคลื่อนท่ีชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตาม
สัดส<วนคนงานให&เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&องและให&มีการจัดเก็บสิ่งปฎิกูลทุกครั้งท่ีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูล
ใกล&เต็มความสามารถในการกักเก็บมีถังรองรับสิ่งปฏิกูลให&เพียงพอกับจํานวนคนงานก<อสร&างเพ่ือรองรับของ
เสียท่ีเกิดข้ึน ก<อนติดต<อให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตจากราชการรับไปกําจัดต<อไป สําหรับน้ําท้ิงจากกิจกรรม
ก<อสร&าง เช<น น้ําท่ีใช&ล&างทําความสะอาด เปนต&น ซ่ึงมีปริมาณน&อยและมีปริมาณท่ีไม<แน<นอน เนื่องจากการ
ก<อสร&างโครงการจะใช&คอนกรีตผสมเสร็จ น้ําท้ิงในส<วนนี้จะถูกปล<อยให&ซึมลงไปในพ้ืนดินบริเวณพ้ืนท่ีก<อสร&าง 
สําหรับน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีก<อสร&าง โครงการกําหนดให&บริษัทรับเหมาจัดทําและสร&างรางระบายน้ําชั่วคราวไว&
ในแนวเดียวกับท่ีจะสร&างรางระบายน้ําถาวร เพ่ือระบายน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการลงสู<บ<อเก็บน้ําดิบของ
โครงการต<อไป ดังนั้นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระยะก<อสร&างจึงก<อให&เกิดผลกระทบต<อคุณภาพน้ําผิวดินในระดับตํ่า 

 2) ระยะดําเนินการ การประเมินผลกระทบด&านคุณภาพน้ํามีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องใน
การจัดการน้ําเสีย/น้ําท้ิงของโครงการ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต<อคุณภาพน้ําของแหล<งน้ําท่ีอยู<ใกล&เคียง
พ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงน้ําท้ิงจะถูกรวบรวมเข&าสู<ระบบตามประเภทและลักษณะคุณสมบัติของน้ําเสียเปนระบบ 
ท<อแยกกับรางระบายน้ําฝน แหล<งกําเนิดน้ําเสีย/น้ําท้ิงจากกิจกรรมการผลิตไอน้ําและไฟฟ:าของโรงไฟฟ:า 
ชีวมวลส<วนใหญ<จะเกิดจากน้ําระบายท้ิงจากหม&อไอน้ําและหอหล<อเย็น รวมท้ังน้ําเสียจากกิจกรรมของ
พนักงาน ท้ังนี้โครงการได&ออกแบบระบบให&สามารถจัดการคุณภาพน้ําท้ิงให&สอดคล&องตามมาตรฐานน้ําท้ิง 
และเพ่ือป:องกันผลกระทบต<อคุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังนี้ โครงการจะไม<มีการระบายน้ําท้ิงลงสู< 
แหล<งน้ําผิวดิน แต<จะนําน้ําท้ิงดังกล<าวมาหมุนเวียนใช&ประโยชน�ท้ังหมด เช<น รดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว ลําเลียงเถ&า 
ฉีดพรมลานกองชานอ&อย และลานกองเถ&า มีรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1)  ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป (Septic tank) โครงการได&ออกแบบให&มีการติดต้ังระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอน สามารถรองรับน้ําเสียท่ีมี BOD ขาเข&าระบบประมาณ 250 
มิลลิกรัม/ลิตร และน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปจะมีค<า BOD ไม<เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

  2.2)  การจัดการน้ําเสียความสกปรกต่ํา (Low BOD) ประกอบด&วย น้ําระบายท้ิงจากหม&อ 
ไอน้ํา (Blowdown) น้ําระบายท้ิงจากระบบหล<อเย็นเครื่องจักรโรงไฟฟ:า น้ําระบายท้ิงจากระบบผลิตน้ํา RO 
(Reject water) และน้ําล&างกลับจากระบบผลิตน้ําประปา (Back wash water) โรงไฟฟ:าชีวมวลออกแบบ 
ให&มีบ<อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1 (Inspection pit 1) เพ่ือตรวจสอบค<าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS)  
ด&วยระบบ TDS Checker ในกรณีท่ีน้ําท้ิงมีคุณภาพไม<อยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด 
(TDS) สูงกว<า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิงฉุกเฉิน (Emergency pond) ท่ีมีระยะเวลา 
เก็บกักไม<น&อยกว<า 1 วัน และจะติดต<อให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข&ามารับไป
กําจัด แต<ในกรณีน้ําท้ิงมีคุณภาพอยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (TDS) ไม<เกิน 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร จะส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิง ขนาด 1,300 ลูกบาศก�เมตร ก<อนนําไปใช&ประโยชน�ต<อไป 

  2.3)  การจัดการน้ําเสียความสกปรกสูง (High BOD) ประกอบด&วย น้ําฝนปนเปqrอนจาก 
ลานกองต<างๆ (เชื้อเพลิงชานอ&อยและเถ&า) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเฉพาะวันท่ีฝนตก หรือในช<วงฤดูละลายน้ําตาล 
(เมษายน-สิงหาคม) และจะรวบรวมเข&าสู<บ<อตกตะกอนน้ําฝนปนเปqrอนภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวล โดยบ<อ
ตกตะกอนน้ําฝนปนเปqrอนจากลานกองชานอ&อยและเถ&า มีขนาด 2,300 และ 2,000 ลูกบาศก�เมตร ตามลําดับ 
จากนั้นจะส<งเข&าบ<อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 2 (Inspection pit 2) เพ่ือตรวจสอบค<าบีโอดี (BOD) ในน้ําท้ิงผ<าน
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอัตโนมัติ ในกรณีท่ีน้ําท้ิงมีคุณภาพไม<อยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าบีโอดี (BOD)  
สูงกว<า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะถูกส<งเข&าสู<ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล แต<ในกรณีน้ําท้ิงมีคุณภาพ
อยู<ในเกณฑ�ท่ีมาตรฐานค<าค<าบีโอดี (BOD) ไม<เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิงภายในพ้ืนท่ี
โรงไฟฟ:าชีวมวลท่ีมีขนาด 1,300 ลูกบาศก�เมตร ก<อนนําไปใช&ประโยชน�ต<อไป 

  ท้ังนี้ โครงการได&กําหนดให&มีการปูรองก&นและขอบบ<อด&วยแผ<นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนาไม<น&อยกว<า 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย<างน&อย 1 : 2 (แนวด่ิง : แนวราบ) ทุกบ<อ เพ่ือป:องกันปAญหา
การรั่วซึมและปนเปqrอนลงสู<แหล<งน้ําใต&ดิน และได&กําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล เช<น ตรวจสอบการ
ทํางานและอุปกรณ�ของระบบเปนประจํา มีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงอย<างต<อเนื่อง (Monitoring) 

  2.3)  การจัดการน้ําท้ิง น้ําท้ิงท่ีผ<านการบําบัดด&วยระบบบําบัดน้ําเสียจะต&องมีลักษณะสอดคล&อง
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงและสามารถระบายท้ิงลงแหล<งน้ําสาธารณะได& อย<างไรก็ตามโครงการจะไม<มีการ
ระบายน้ําท้ิงดังกล<าวออกสู<ภายนอกหรือแหล<งน้ําสาธารณะ 
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5.5 ผลการศึกษาด�านทรัพยากรชีวภาพบนบก 

จากผลการศึกษาพบว<า บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการมีการใช&ประโยชน�ท่ีดินส<วนใหญ<เปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมประเภทนาข&าว สวนยางพารา สวนปาล�มน้ํามัน ไร<มันสําปะหลัง เปนต&น สําหรับในพ้ืนท่ีโครงการ
เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบนท่ีเอกสารสิทธิ์เกือบท้ังหมดเปนสวนปาล�มน้ํามัน โดยมีสวนยางพารา และสวนยูคา
ลิปตัสแทรกสลับอยู<บ&าง สําหรับลักษณะของการทําการเกษตรกรรม ส<วนใหญ<เปนนาข&าว สวนปาล�มน้ํามัน 
และสวนยางพารา มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร< ได&แก< ไร<มันสําปะหลัง มีไร<อ&อยแทรกสลับอยู<บ&างแต<ค<อนข&างน&อย 
นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีสวนไม&ยืนต&น ได&แก< สวนยูคาลิปตัส และสวนปาล�มน้ํามันเปนแปลงปลูกขนาดเล็ก ระบบ
นิเวศเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีศึกษานอกจากจะเปนพ้ืนท่ีนาข&าว พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร< และสวนไม&ยืนต&นแล&ว ยังมี
ไม&ยืนต&นท้ังท่ีเปนไม&พ้ืนถ่ินและไม&ปลูกข้ึนตามหัวไร<ปลายนาข้ึนกระจายตัวห<างๆ ท่ัวไปในพ้ืนท่ี มีสระน้ํา  
บ<อน้ํา หนอง บึง กระจายตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แหล<งน้ําสําคัญ ได&แก< ห&วยเปลวเงือก ดังนั้นการทําการเกษตร
เหล<านี้เปนรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว โดยเฉพาะการทํานาข&าว และพืชไร<จะต&องมีการเตรียมพ้ืนท่ีด&วย
การไถพรวน ยกร<อง และการกําจัดวัชพืช จึงทําให&มีความหลากหลายในแปลงเพาะปลูกค<อนข&างตํ่า และใน
การพิจารณาเลือกชนิดพันธุ�ไม&ท่ีจะมาปลูกในพ้ืนท่ีสีเขียว ได&พิจารณาความเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีสีเขียว โดย
เลือกปลูกต&นไม&ท่ีสามารถเจริญเติบโตได&ในดินท่ีมีสภาพเปนดินกลางถึงระดับเปนด<างอ<อน โดยพิจารณาจาก
พรรณไม&ยืนต&น ได&แก< ต&นสนประดิพัทธิ์ ต&นอโศกอินเดีย ต&นประดู< และต&นพิกุล รวมถึงพรรณไม&ในพ้ืนท่ีประเภท
อ่ืน ๆ กรณีท่ีประเภทพรรณไม&ท่ีเลือกปลูกไม<เจริญเติบโต ซ่ึงการดําเนินการของโครงการมิได&มีการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปpาไม&แต<อย<างใด  

5.6  ผลการศึกษาด�านทรัพยากรชีวภาพในน้ํา 

 เม่ือพิจารณาและสํารวจท่ีต้ังของพ้ืนท่ีโครงการ พบว<า โรงไฟฟ:าชีวมวลต้ังอยู<ในโรงงานผลิตน้ําตาล  
ซ่ึงมีแหล<งน้ําผิวดินท่ีสําคัญ ได&แก< อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก ซ่ึงอยู<บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต&ของโครงการ 
ห<างจากพ้ืนท่ีโครงการประมาณ 1.2 กิโลเมตร อีกท้ังโครงการติดต้ังระบบผลิตน้ํา โดยรับน้ําดิบมาจากโรงงาน 
ผลิตน้ําตาล ซ่ึงโรงงานผลิตน้ําตาลไม<มีการสูบ/ผันน้ําจากแหล<งน้ําสาธารณะแต<อย<างใด แต<จะดําเนินการ
สะสมน้ําฝนท่ีตกภายในพ้ืนท่ีสําหรับกักเก็บไว&ในบ<อเก็บน้ําดิบเพ่ือใช&ในกิจกรรมของท้ังโรงงานน้ําตาลและ
โรงไฟฟ:าชีวมวล รวมท้ังไม<มีการระบายน้ําท้ิงออกนอกบริเวณพ้ืนท่ีโครงการแต<อย<างใด  

 โครงการจะทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงให&ได&ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม  
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง 
กําหนดคุณลักษณะของน้ําท่ีระบายออกจากโรงงาน แต<หากตรวจพบว<า มีค<าเกินมาตรฐานฯ ท่ีกําหนดจะ
ส<งไปยังบ<อพักน้ําท้ิงฉุกเฉิน (Emergency pond) ประมาณ 1,300 ลูกบาศก�เมตร ก<อนส<งให&หน<วยงานท่ีได&รับ
อนุญาตเข&ามารับไปกําจัดต<อไป  

 ท้ังนี้ เพ่ือเฝ:าระวังการปนเปqrอนในน้ําผิวดิน โครงการได&กําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน  
2 จุด ได&แก< อ<างเก็บน้ําห&วยเปลวเงือก (SW1) และห&วยมะเฮียว (SW2) โดยดัชนีท่ีทําการตรวจวัด ได&แก<  
ความเปนกรด-ด<าง (pH) ความขุ<น (Turbidity) สารแขวนลอยท้ังหมด (TSS) ของแข็งละลายท้ังหมด (TDS) 
ค<าออกซิเจนท่ีละลายน้ํา (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด&าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟตท้ังหมด (Total Phosphate) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท� (Cr6+) 
ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิคเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แบคทีเรีย
กลุ<มฟJคอลโคลิฟอร�ม (Fecal Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ<มโคลิฟอร�มท้ังหมด (Total Coliform 
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Bacteria) จากการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญ 
อยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลดคุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขด&วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังนั้น 
จึงคาดว<าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก<อให&เกิดผลกระทบด&านลบต<อทรัพยากร
ชีวภาพในน้ําในระดับตํ่า 

5.7   ผลการศึกษาด�านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด&านคมนาคมได&ทําการรวบรวมข&อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
212, 2092, 2096, 2230, 2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวงชนบท นค.3043 (ทางเข&าโครงการ) ท้ังนี้ 
การศึกษาปริมาณการจราจรของเส&นทางข&างต&นในปAจจุบัน (ก<อนเปnดดําเนินโครงการ) จะอ&างอิงตามข&อมูล
รายงานปริมาณจราจรบนทางหลวงของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ต้ังแต<ปJ พ.ศ. 2559-2563 
และและสํานักงานทางหลวงชนบทท่ี 12 (อุดรธานี) ต้ังแต< พ.ศ. 2560-2564 (ย&อนหลัง 5 ปJ) เนื่องจากมีการ
ตรวจนับปริมาณพาหนะท่ีใช&งานเส&นทางดังกล<าวอย<างต<อเนื่อง ท้ังนี้ เนื่องจากพาหนะแต<ละชนิดส<งผลกระทบ
ต<อสภาพจราจรแตกต<างกัน ดังนั้นการรวมปริมาณพาหนะท้ัง 12 ชนิด จึงต&องแปลงหน<วยปริมาณพาหนะ 
ให&อยู<ในหน<วยท่ีเทียบเท<ากันได&ท่ีเรียกว<า passenger car unit (PCU/วัน) ซ่ึงเปนหน<วยเทียบเท<ากับรถยนต� 
ส<วนบุคคล สําหรับการแปลงปริมาณพาหนะแต<ละชนิดจากหน<วย คัน/วัน มาเปนหน<วย PCU/วัน เปนการนํา
ปริมาณพาหนะแต<ละชนิดคูณด&วยตัวแปลงหน<วยท่ีเรียกว<า passenger car equivalents (PCEs) สําหรับ
ค<าตัวแปลงหน<วยของยานพาหนะแต<ละชนิดแสดงดังตารางท่ี 5.7-1 

ตารางท่ี 5.7-1 ตัวแปลงหน<วยหรือ passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต<ละชนิด 
ชนิดของยานพาหนะ passenger car equivalents (PCEs) 

1. รถจักรยานยนต�และรถสามล&อ 0.333 
2. รถจักรยาน 2 ล&อ และ 3 ล&อ 0.333 
3. รถยนต�น่ังส<วนบุคคลไม<เกิน 7 คน รถน่ังเกิน 7 คน และรถบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล&อ 1.0 
4. รถโดยสารขนาดเล็ก รถโดยสารขนาดกลาง  1.5 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล&อ และรถโดยสารขนาดใหญ< 2.1 
6. รถบรรทุกขนาด 10 ล&อ รถบรรทุกพ<วง และรถบรรทุกกึ่งพ<วง 2.5 

ท่ีมา :  รายงานการวิเคราะห�คํานวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน<นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง, 2560) 

สําหรับเกณฑ�บ<งชี้สภาพจราจรของแต<ละเส&นทางว<ามีความหนาแน<นหรือเบาบางเพียงใดจะอ&างอิง
จากค<าอัตราส<วนระหว<างวีต<อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส<วนระหว<างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส<วน
ระหว<างปริมาณพาหนะ (V; คัน/ชั่วโมง) หารด&วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต<ละเส&นทาง 
(C : คัน/ชั่วโมง) สําหรับเกณฑ�บ<งชี้สภาพจราจรแสดงดังตารางท่ี 5.7-2 และเกณฑ�การบ<งชี้ความสามารถ 
ในการรองรับปริมาณพาหนะของแต<ละเส&นทาง (Capacity; C) จะอ&างอิงตามรายงานการวิเคราะห�คํานวณ 
ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน<นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2563) โดย
ข้ึนอยู<กับปAจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง เช<น ความกว&างของช<องจราจร ความกว&างของไหล<ทาง สภาพท้ังสองข&างทาง 
ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต�หรือรถยนต�ขนาดใหญ< เปนต&น ท้ังนี้ จากการประเมินสภาพจราจรก<อนและ
หลังดําเนินโครงการ การคํานวณหาสัดส<วนค<าวีต<อซี (สภาพของถนน) ท้ังในช<วงท้ังในชั่วโมงเร<งด<วนและนอก
ชั่วโมงเร<งด<วนของเส&นทางหลวงหมายเลข 212, 2092, 2096, 2230, 2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวง
ชนบท นค.3043 สามารถสรุปได&ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.7-2 เกณฑ�บ<งชี้สภาพจราจรอ&างอิงตามค<า V/C Ratio 
ระดับ สภาพท่ีประเมินการจราจร V/C Ratio 

A ปริมาณจราจรต่ํา รถสามารถว่ิงด&วยความเร็วสูงสุดท่ีไม<ถูกจํากัด ปริมาณความหนาแน<นต่ํา 
และรถสามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระในกระแสจราจร ผู&ขับข่ีสามารถคงระดับความเรว็ตามท่ี
ต&องการได&โดยไม<เกิดความล<าช&า 

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต<ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน&อย ความล<าช&าท่ีเกิดข้ึน 
ไม<สร&างความลําบากและความเครียดต<อผู&ขับข่ี 

> 0.61-0.70 

C ปริมาณจราจรคงตัว แต<ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดมากข้ึนด&วยปริมาณการจราจร
ท่ีเพ่ิมข้ึน ความเร็วในการขับข่ียังอยู<ในระดับท่ีน<าพอใจ แต<สภาพบริเวณสัญญาณไฟหรือ 
ความยาวของแถวอาจก<อให&เกิดความล<าช&าได& 

> 0.70-0.80 

D ปริมาณการจราจรไม<คงตัว และถูกจํากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ีต&องการ 
ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพ่ิมข้ึนของปริมาณจราจรเพียงเล็กน&อยสามารถ
ก<อให&เกิดความล<าช&าได&มากข้ึน แต<ยังอยู<ในระดับท่ีพอใช& 

> 0.80-0.90 

E ปริมาณจราจรไม<คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเปนระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับข่ีถูกจํากัดเปน
ครึ่งหน่ึงหรือหน่ึงในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน<นของการจราจรสูงข้ึน ความยาว
ของแถวมีมากข้ึนซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีก<อให&เกิดความล<าช&า 

> 0.90-1.00 

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล<าช&าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดต่ําลงอย<างมาก 
และเกิดการหยุดชะงักเปนระยะเวลาสั้นหรือยาวเน่ืองจากเปนการจราจรก<อนท่ีจะติดขัด 

> 1.00 

ท่ีมา :  Highway Capacity Manual, 2000 

1)  ระยะก;อสร�าง 

(1) เม่ือพิจารณาสภาพจราจรช<วงนอกเวลาเร<งด<วนของ ปJ พ.ศ. 2566-2567 ในระยะก<อสร&าง 
พบว<า ทางหลวงหมายเลข 212 และทางหลวงชนบท นค.3043 ท่ีใช&เปนเส&นทางหลักในขนส<งวัสดุก<อสร&าง 
และคนงานก<อสร&าง มีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ 
(V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.08-0.20) และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนในช<วงระยะ
ก<อสร&าง พบว<า ช<วงระยะก<อสร&างไม<ทําให&สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย<างมีนัยสําคัญ กล<าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ (V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.09-0.21) 

(2) เม่ือพิจารณาสภาพจราจรช<วงเวลาเร<งด<วนของ ปJ พ.ศ. 2566-2567 ในระยะก<อสร&าง พบว<า 
ทางหลวงหมายเลข 212 และทางหลวงชนบท นค.3043 ท่ีใช&เปนเส&นทางหลักในการขนส<งวัสดุก<อสร&าง และ
คนงานก<อสร&าง มีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ 
(V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.10-0.26) และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนในช<วงระยะ
ก<อสร&าง พบว<า ช<วงระยะก<อสร&างไม<ทําให&สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย<างมีนัยสําคัญ กล<าวคือ ยังคงมีสภาพ
การจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ (V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.12-0.27)  

2) ระยะดําเนินการ 

(1) เม่ือพิจารณาสภาพจราจรช<วงนอกเวลาเร<งด<วนภายหลังเริ่มเปnดดําเนินโครงการในช<วงปJ  
พ.ศ. 2568-2570 พบว<า ก<อนเปnดดําเนินการโครงการเส&นทางหลวงหมายเลข 212, 2092, 2096, 2230, 
2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวงชนบท นค.3043 มีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า 
สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ (V/C Ratio อยู<ในช<วง0.08-0.45) และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากปริมาณ
จราจรท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังเริ่มเปnดดําเนินโครงการ พบว<า ภายหลังเปnดดําเนินการไม<ทําให&สภาพจราจร
เปลี่ยนแปลงไปอย<างมีนัยสําคัญ กล<าวคือ ส<วนใหญ<ยังคงมีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ A คือ มีปริมาณ 
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จราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ (V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.16-0.57) ยกเว&นทางหลวงหมายเลข 
2096 ช<วงหลักกิโลเมตรท่ี 53+100 (บ&านดุง-หนองกา) พบว<า มีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ C คือ มีปริมาณ
จราจรคงตัว แต<ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดมาก (V/C Ratio เท<ากับ 0.71) 

(2) เม่ือสภาพจราจรช<วงเวลาเร<งด<วนภายหลังเริ่มเปnดดําเนินโครงการในช<วงปJ พ.ศ. 2568-2570 
พบว<า ก<อนเปnดดําเนินการเส&นทางหลวงหมายเลข 212, 2092, 2096, 2230, 2267 และ 2329 รวมถึงทางหลวง
ชนบท นค.3043 มีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ 
(V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.11-0.52) และเม่ือพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลังเริ่ม 
เปnดดําเนินโครงการ พบว<า เส&นทางส<วนใหญ<ไม<ทําให&สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย<างมีนัยสําคัญ กล<าวคือ 
ยังคงมีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได&อย<างอิสระ (V/C Ratio 
อยู<ในช<วง 0.19-0.54) ยกเว&นทางหลวงหมายเลข 2267 ช<วงหลักกิโลเมตรท่ี 24+700 (โพนพิสัย-โนนต&อง)  
ทางหลวงหมายเลข 2230 ช<วงหลักกิโลเมตรท่ี 24+000 (บ&านปAก-เฝ:าไร<) และทางหลวงหมายเลข 2092  
ช<วงหลักกิโลเมตรท่ี 5+500 (เหล<าอุดม-ท<าห&วยหลัว) พบว<า มีสภาพการจราจรอยู<ในระดับ B คือ มีปริมาณ
จราจรคงตัว แต<ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน&อย (V/C Ratio อยู<ในช<วง 0.61-0.63) และ 
ทางหลวงหมายเลข 2096 ช<วงหลักกิโลเมตรท่ี 53+100 (บ&านดุง-หนองกา) พบว<า มีสภาพการจราจรอยู<ใน
ระดับ C คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต<ความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดมาก (V/C Ratio เท<ากับ 0.78) 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังจากมีโครงการจึงได&มีการกําหนดมาตรการ
ในการจํากัดความเร็วของยานพาหนะท่ีขนส<งวัสดุก<อสร&างในช<วงระยะก<อสร&างและการขนส<งสารเคมี และ
ผลิตภัณฑ� รวมถึงยานพาหนะของพนักงานท่ีวิ่งภายในโครงการในระยะดําเนินการ รวมท้ังมีมาตรการกวดขัน
พนักงานให&ใช&ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย<างเคร<งครัด เพ่ือเปนการป:องกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึนและหลีกเลี่ยงการขนส<งในช<วงเวลาเร<งด<วนเช&า-เย็น (07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.) 

5.8  ผลการศึกษาด�านการใช�น้ํา 

        1)  ระยะก;อสร�าง น้ําใช&ในช<วงก<อสร&างแบ<งตามลักษณะกิจกรรมการใช&ได& 2 ประเภท คือ น้ําใช&เพ่ือ
การอุปโภค-บริโภคของคนงานก<อสร&าง และน้ําใช&ในกิจกรรมการก<อสร&าง โดยการก<อสร&างของโครงการคาดว<า
มีคนงานสูงสุด (ในบางช<วง) ประมาณ 600 คน ซ่ึงจะมีความต&องการใช&น้ําสูงสุดในส<วนนี้ประมาณ 42 
ลูกบาศก�เมตร/วัน (คํานวณจากอัตราการใช&น้ํา 70 ลิตร/คน-วัน อ&างอิงจากเกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน�, 
การออกแบบระบบท<ออาคารและสิ่งแวดล&อมอาคาร, พ.ศ. 2537) สําหรับน้ําใช&ก<อสร&างนั้นมีปริมาณการใช&ใน
แต<ละวันข้ึนอยู<กับลักษณะกิจกรรมการก<อสร&าง ซ่ึงโครงการได&กําหนดให&บริษัทรับเหมาเปนผู&จัดเตรียมน้ําใช&
ในช<วงก<อสร&างท้ังหมดให&มีความเพียงพอ ส<วนน้ําด่ืมของคนงานก<อสร&างจะใช&น้ําด่ืมบรรจุขวดซ่ึงกําหนดให&
บริษัทรับเหมาเปนผู&จัดหามาใช&อย<างเพียงพอเช<นกัน ซ่ึงจะเห็นได&ว<าน้ําท่ีโครงการใช&ในช<วงก<อสร&างเปนคนละ
แหล<งกับน้ําใช&ชุมชน ซ่ึงชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาส<วนใหญ<จะใช&น้ําประปาจากการประปาส<วนภูมิภาค ดังนั้นคาดว<า
ผลกระทบต<อผู&ใช&น้ําในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาในช<วงก<อสร&างจะอยู<ในระดับท่ียอมรับได& 

 2)  ระยะดําเนินการ เนื่องจากพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:าชีวมวลต้ังอยู<ในพ้ืนท่ีของโรงงานน้ําตาลและมีการใช&
ระบบสาธารณูปโภคต<าง ๆ ร<วมกัน สําหรับในส<วนของแหล<งน้ําใช&ของโรงไฟฟ:าจะพิจารณาเลือกรับน้ําดิบมา
จากโรงงานผลิตน้ําตาลเนื่องจากมีศักยภาพในการจัดสรรน้ําดิบ มีบ<อกักเก็บน้ําดิบและและระบบผลิตน้ํา 
ท่ีสนับสนุนกิจการของโรงไฟฟ:าได& โดยโรงงานน้ําตาลไม<มีการนําน้ําจากแหล<งน้ําผิวดินท่ีอยู<ใกล&เคียงมาใช& 
แต<จะรวบรวมน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือสะสมน้ําฝนในบ<อเก็บน้ําดิบ โดยรวบรวมระบบระบายน้ําตาม
แนวรางระบายน้ําลงบ<อเก็บน้ําดิบ จํานวน 2 บ<อ ปริมาตรรวมประมาณ 1,532,000 ลูกบาศก�เมตร ก<อนนําเข&า
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สู<ระบบผลิตน้ําของโรงไฟฟ:าชีวมวล เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําให&เหมาะสมต<อการนําไปใช&ในกิจกรรมต<าง ๆ ท้ัง
โรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล  

  (1)  น้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการ โรงงานผลิตน้ําตาลจะทําการรวบรวมน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี
โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล เพ่ือสะสมน้ําฝนในบ<อเก็บน้ําดิบ จํานวน 2 บ<อ ขนาดประมาณ 
1,532,000 ลูกบาศก�เมตร ก<อนนเเข&าสู<ระบบผลิตน้ําของโรงไฟฟ:าชีวมวล เพ่ือผลิตเปนน้ําประปา น้ําอ<อน น้ํา 
RO และน้ํา EDI ก<อนนําไปใช&ในกิจกรรมต<าง ๆ ของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล โดยรวบรวม
ระบบระบายน้ําตามแนวรางระบายน้ําลงบ<อเก็บน้ําดิบก<อนนํามาปรับปรุงคุณภาพน้ําต<อไป 

   (2)  น้ําท้ิงท่ีผ;านการบําบัด โครงการได&จัดให&มีบ<อเก็บน้ําท้ิงหลังบําบัด (Holding pond) เพ่ือ
รองรับน้ําท้ิงท่ีผ<านการบําบัดด&วยระบบบําบัดน้ําเสียและจะต&องมีลักษณะสอดคล&องตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
(พ.ศ. 2560) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท่ีระบายออกจากโรงงาน ซ่ึงโครงการจะนําน้ําระบายท้ิงท่ีผ<าน
เกณฑ�มาตรฐานจากบ<อพักน้ําท้ิงมาใช&รดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว ฉีดพรมลานกองชานอ&อย รดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว ลําเลียง
เถ&า ฉีดพรมลานกองชานอ&อย และลานกองเถ&า ซ่ึงจากการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  
(ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลด
คุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังนั้น จึงคาดว<าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก<อให& 
เกิดผลกระทบด&านลบต<อการใช&น้ําในระดับตํ่า 

5.9 ผลการศึกษาด�านระบบระบายน้ําและป?องกันน้ําท;วม 

1) ระยะก;อสร�าง การก<อสร&างโครงการจะต&องมีการถมพ้ืนท่ีให&เหมาะสมสําหรับท่ีดินในแต<ละส<วน 
และมีความสอดคล&องกันกับระบบสาธารณูปโภคท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงโครงการวางแผนให&มีการก<อสร&างระบบถนน 
ระบบระบายน้ํา บ<อเก็บน้ําดิบ ตามท่ีออกแบบไว&เปนอันดับแรก ท้ังนี้ ก<อนการดําเนินการก<อสร&างโครงการจะ
จัดทําแนวทางการระบายน้ํา โดยใช&คูระบายน้ํารอบโครงการรองรับปริมาณน้ําท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณฝนใน
ระยะก<อสร&าง ให&สามารถระบายลงบ<อหน<วงน้ําก<อนการระบายน้ําลงสู<บ<อเก็บน้ําดิบ และหากมีพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ไหลบ<าของน้ําเนื่องจากปริมาณฝนท่ีรุนแรง ซ่ึงอาจส<งผลกระทบก<อให&เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน 
โครงการก็จะทําการปลูกหญ&าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีตชั่วคราว เพ่ือป:องกันการกัดเซาะและพังทลาย
ของดินลงสู<แหล<งน้ําธรรมชาติเดิม ซ่ึงจากการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) ความ 
สําคัญและระดับนัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลดคุณค<า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการดําเนินงาน
หรือมาตรการท่ัวไป ดังนั้นจึงคาดว<าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก<อสร&างจะก<อให&เกิดผลกระทบ
ต<อการระบายน้ําในระดับตํ่า 
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2)  ระยะดําเนินการ โรงงานผลิตน้ําตาลได&ออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกออกจากระบบรวบรวม
น้ําเสีย โดยสามารถแบ<งระบบระบายน้ําฝนออกเปน 2 ส<วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได&แก< ระบบ
ระบายน้ําฝนท่ีไม<มีโอกาสปนเปqrอน และระบบระบายน้ําฝนท่ีมีโอกาสปนเปqrอน โดยโรงงานผลิตน้ําตาลได&
ทําการศึกษาสภาพต<างๆ ท่ีจะใช&ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการระบายน้ําท่ี
เหมาะสมและผนวกรวมพ้ืนท่ีส<วนท่ีเปนพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ:าชีวมวลไว&เรียบร&อยแล&ว โดยในการประเมินระบบ
ระบายน้ําได&พิจาณาในภาพรวมของพ้ืนท่ี สามารถสรุปรายละเอียดได&ดังนี้  

(1)  ระบบระบายน้ําฝน การระบายน้ําภายในพ้ืนท่ีโครงการจะมีแหล<งท่ีมาของน้ําท่ีจะระบาย
ออก 2 ส<วน ได&แก< ผิวจราจร และพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวล ซ่ึงโครงการจะทําการสร&าง
แนวการระบายน้ําไปตามแนวถนนและพ้ืนท่ีส<วนต<าง ๆ เพ่ือให&การระบายน้ําไปในทิศทางเดียวกัน ทําให&
สะดวกต<อการรวบรวมและควบคุมอัตราการระบายน้ําของพ้ืนท่ีโครงการ ระบบระบายน้ําของโครงการจะใช&
เปนระบบแยกระหว<างการระบายน้ําฝนและน้ําเสียออกจากกัน (Separate System) ทําให&การควบคุมการ
ระบายน้ําฝนทําได&สะดวกมากข้ึน อย<างไรก็ตาม โครงการจะระบายน้ําฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนท่ีรับน้ํา 
โดยน้ําฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการจะระบายน้ําไปยังบ<อหน<วงน้ําหรือบ<อเก็บน้ําดิบท่ีมีการกําหนดไว&โดยไม<มีการ
ระบายน้ําฝนออกนอกโครงการ เนื่องจากจะทําการสะสมน้ําสําหรับการกักเก็บเปนน้ําดิบเพ่ือใช&ในโครงการ
ต<อไป สําหรับการระบายน้ําฝนของโครงการกําหนดให&เปนระบบการระบายน้ําแบบ Gravity Flow ซ่ึงไม<ต&อง
ติดต้ังเครื่องสูบน้ําระหว<างแนวของการระบายน้ํา มีลักษณะระบบการระบายน้ําเปนระบบรางเปnดหรือท<อ
ระบายน้ํา และอาจมีการวางท<อลอดถนนเปนบางช<วง เกณฑ�กําหนดการไหลของน้ําในรางระบายน้ําหรือท<อ
ระบายน้ํากําหนดให&มีความเร็วไม<น&อยกว<า 0.60 เมตร/วินาที และไม<เกิน 3.00 เมตร/วินาที เพ่ือป:องกันการ
ตกตะกอนท่ีอาจก<อให&เกิดปAญหาการขวางทางน้ํารางระบายน้ําและอุดตันภายในท<อหรือรางระบายน้ําได&  

(2)  ระบบบ;อหน;วงน้ํา จากผลการคํานวณมีปริมาตรน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากปAจจุบัน และภายหลังมี
โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ:าชีวมวลประมาณ 101,443 ลูกบาศก�เมตร โดยโรงงานผลิตน้ําตาลได&
จัดให&มีพ้ืนท่ีสําหรับบ<อหน<วงน้ําในภาพรวม ขนาดประมาณ 36,000 ลูกบาศก�เมตร มีลักษณะของบ<อหน<วงน้ํา
จะเปนบ<อท่ีก<อสร&างมีความลึก 6.0 เมตร โดยหากพิจารณาปริมาณน้ําฝนจากสภาพปAจจุบันก<อนท่ีจะมีการ
พัฒนาโครงการเกิดข้ึนในตําแหน<งนี้ท่ีรอบปJฝนออกแบบท่ี 10 ปJ พิจารณาพายุฝนตกเต็มท่ี ท่ี 3 ชั่วโมง จะมี
ปริมาณน้ําเท<ากับ 42,254 ลูกบาศก�เมตร เม่ือมีการพัฒนาโครงการแล&วจะมีปริมาตรเกิดข้ึนเปน 146,697 
ลูกบาศก�เมตร โดยสภาพการหน<วงน้ําจากโครงข<ายการระบายน้ําสําหรับบ<อหน<วงน้ําฝนนี้ ปริมาตรบ<อไม<
เพียงพอต<อการหน<วงน้ํา แต<สามารถหน<วงน้ําได&เพียงระยะเวลาสั้นๆ เท<านั้น ดังนั้น โครงการจะทําการระบาย
น้ําจากบ<อหน<วงน้ําของโครงการ ไปเก็บยังบ<อเก็บน้ําดิบ 1 และ 2 ต<อไป โดยไม<มีการระบายน้ําออกนอก
โครงการเพ่ือประโยชน�ในการสะสมน้ําดิบของโครงการ 

(3)  การศึกษาสภาพน้ําท;วม การศึกษาสภาพน้ําท<วมโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการได&ทําการศึกษาโดย
การรวบรวมข&อมูลสภาพน้ําท<วมแสดงเปนแผนท่ีน้ําท<วมในช<วงปJต<างๆ โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการจากข&อมูลสภาพ
น้ําท<วมของ GISTDA พบว<า พ้ืนท่ีโครงการไม<ได&อยู<ในพ้ืนท่ีแนวน้ําท<วม จากตําแหน<งท่ีต้ังของโครงการเม่ือ
พิจารณาค<าระดับจากข&อมูล พ้ืนผิวแสดงระดับความสูง (DEM: Digital Elevation Model) และตําแหน<ง
โครงการ ตามแนวตัดและค<าระดับ พบว<า ตําแหน<งโครงการมีค<าระดับประมาณ +180.00-185.00 ม.รทก. 
ส<วนบริเวณท่ีเกิดสภาพน้ําท<วมอยู<บ<อยครั้งนั้นจะอยู<ทางด&านเหนือ และด&านทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโครงการ 
ตามลําน้ําห&วยดินแดง และห&วยเป ตามลําดับ ส<วนพ้ืนท่ีราบท่ีน้ําท<วมถึงตามแนวลําน้ําห&วยดินแดงและห&วยเป 
จะมีค<าระดับเฉลี่ยประมาณ +156.00 ถึง +158.00 ม.รทก. โดยพ้ืนท่ีโครงการอยู<ในตําแหน<งท่ีสูงกว<าระดับน้ํา
ท<วมถึงมากพอสมควร ทําให&ปAญหาน้ําท<วมอันเนื่องมาจากน้ําหลากไม<ส<งผลกระทบต<อพ้ืนท่ีโครงการจากการ
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วิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลดคุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป 

5.10  ผลการศึกษาด�านการจัดการของเสีย 

 1)  ระยะก;อสร�าง มีแหล<งกําเนิดหลักจาก 2 แหล<ง ได&แก< ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการ
ก<อสร&าง และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก<อสร&าง โดยของเสียประเภทแรกจะทําการคัด
แยกของเสียท่ีสามารถนําไปจําหน<ายหรือนํากลับมาใช&ประโยชน�ใหม< ส<วนของเสียท่ีเหลือจากการคัดแยกจะ
ถูกเก็บรวบรวมไว&เพ่ือส<งให&หน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตมารับไปกําจัดต<อไป ในส<วนการจัดการเศษวัสดุจากการ
ก<อสร&าง/มูลฝอยจากการก<อสร&าง โครงการกําหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก<อสร&างไว&ใน
สัญญาว<าจ&างผู&รับเหมา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู&รับเหมาก<อสร&างในการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุ
ก<อสร&างต<าง ๆ ไม<นําเศษวัสดุท่ีเกิดจากการก<อสร&างไปท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีท่ีอาจส<งผลกระทบต<อ
ผู&พักอาศัยอยู<ในบริเวณนั้น ๆ ซ่ึงจากการวิเคราะห�ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของ
ผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลด
คุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนสามารถป:องกันและแก&ไขได&ง<ายด&วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังนั้น การดําเนินงานในระยะก<อสร&างคาดว<าจะส<งผลกระทบด&านลบต<อการ
จัดการของเสียอยูในระดับตํ่า 

 2)  ระยะดําเนินการ ประเภทและการจัดการของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ 
จะดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข&องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม<ใช&แล&ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียต้ังแต<แหล<งกําเนิด (waste 
minimization) และการป:องกันมลพิษ (pollution prevention) มาประยุกต�ใช&กับการจัดการของเสีย  
โดยกลยุทธ�ในการแยกของเสียหรือลดของเสียท่ีแหล<งกําเนิด ในกรณีท่ีไม<สามารถหาวิธีการจัดการได&อย<าง
เหมาะสม ก็จะทําการส<งไปยังหน<วยงานท่ีได&รับอนุญาตจากหน<วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต<อไป สําหรับ
รายละเอียดการจัดการของเสียแต<ละประเภทในระยะดําเนินการของโครงการ ซ่ึงแบ<งออกเปน 2 ประเภท 
ได&แก< ของเสียจากพนักงาน หรือของเสียจากอาคารสํานักงาน โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียท่ีมีฝา
ปnดมิดชิดแยกประเภทไว& 3 ประเภท คือ ของเสียท่ัวไป ของเสียรีไซเคิล และของเสียอันตราย โดยจะนําไปวาง
ตามสถานท่ีต<างๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการอย<างเพียงพอ และของเสียจากการผลิต โครงการจะปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการของเสียทุกประเภท โดยของเสียจะถูกรวบรวมใส<ภาชนะจัดเก็บท่ีมีลักษณะ
และขนาดตามความเหมาะสมกับของเสียท่ีแยกแต<ละประเภทพร&อมท้ังมีฝาปnดมิดชิด ก<อนติดต<อให&หน<วยงาน
ท่ีได&รับอนุญาตจากราชการนําไปกําจัดด&วยวิธีการท่ีเหมาะสม ท้ังนี้จะแจ&งรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ 
และชื่อผู&บําบัด พร&อมท้ังแสดงวิธีการกําจัดเพ่ือขออนุญาตและรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อีกท้ังจะจัดทําเอกสารกํากับการขนส<ง (manifest system) ให&กับผู&ขนส<งและผู&รับกําจัดก<อนท่ีจะนําของเสีย
ออกจากพ้ืนท่ี สําหรับกากของเสียจากกระบวนการผลิตดังกล<าวมาข&างต&นนี้ โครงการจะต&องปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนส<งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไม<ใช&แล&ว พ.ศ. 2548 และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม<ใช&แล&วของ 
ผู&ประกอบกิจการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม<ใช&แล&ว พ.ศ. 2550 ซ่ึงจากการวิเคราะห�ลักษณะหรือ
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ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ  
มีความรุนแรงอยู<ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู<ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่า 
ท่ีก<อให&เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม<ลดคุณค<าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
สามารถป:องกันและแก&ไขได&ด&วยการดําเนินงานหรือมาตรการท่ัวไป ดังนั้นจึงคาดว<าการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก<อสร&างและระยะดําเนินการจะก<อให&เกิดผลกระทบด&านลบต<อการจัดการของเสียในระดับตํ่า 

5.11 ผลการศึกษาต;อการประกอบอาชีพ  

จากการประเมินมลพิษทางอากาศจากปล<องระบายของหม&อไอน้ําของโครงการโดยมีมลพิษหลัก ได&แก< 
ฝุpนละอองรวม (TSP) กtาซออกไซด�ของไนโตรเจน (NO2) และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบท้ังในทางตรงและทางอ&อม กล<าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข&มข&นของกtาซดังกล<าวสูงในระดับ
หนึ่งและมีระยะการสัมผัสท่ีมากพอ อาจส<งผลกระทบต<อพืชโดยตรง นอกจากนี้ กtาซดังกล<าวอาจทําปฏิกิริยา
กับความชื้นในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเปนกรด ซ่ึงทําให&น้ําฝนมีสภาพเปนกรด หากมีกtาซข&างต&นในปริมาณ
สูงถึงระดับหนึ่ง อาจทําให&น้ําฝนมีสภาพความเปนกรดมากและมีผลกระทบต<อพืชได& มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การประเมินผลกระทบเนื่องจากกtาซไนโตรเจนไดออกไซด1  

การรวบรวมข&อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (อ&างอิง
ข&อมูลจาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA.) พบว<า ได&กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศเปน 2 ระดับ คือ 1) ค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศปฐมภูมิ (Primary standards) 
เปนค<ามาตรฐานสําหรับการปกป:องสุขภาพของมนุษย� รวมท้ังกลุ<มประชากรท่ีมีความอ<อนไหวต<อมลพิษ 
ทางอากาศ เช<น ผู&ปpวยโรคหอบหืด เด็ก และคนชรา เปนต&น และ 2) ค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศทุติยภูมิ 
(Secondary standards) เปนค<ามาตรฐานสําหรับการปกป:องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิดความเสียหาย
ต<อสัตว� พืช ผัก และสิ่งปลูกสร&าง ดังนั้นการประเมินผลกระทบเนื่องจากกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ท่ีเกิดข้ึน 
ต<อพืชผลทางการเกษตรโดยรอบท่ีต้ังโครงการ จะพิจารณาจากผลการศึกษาการแพร<กระจายของกtาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด�ในบรรยากาศ (ใช&แบบจําลองคณิตศาสตร�) โดยอ&างอิงกับมาตรฐานทุติยภูมิของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล<าวคือ ค<ามาตรฐานทุติยภูมิของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (เฉลี่ย 1 ปJ) กําหนดให&ไม<เกิน 100 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร นอกจากนี้ มีการประเมิน ผลกระทบโดยอ&างอิงจากเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย
ต<าง ๆ ท่ีเก่ียวข&อง โดยอ&างอิงเอกสารตําราระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีระบุว<า
ระดับความเข&มข&นของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ท่ีสร&างความเสียหายกับพืช คือ ทําให&ส<วนของเนื้อใบมีสีขาว
และสีน้ําตาลระหว<างเส&นใบ และมีจุดด<างท่ีมีรูปร<างไม<แน<นอน เท<ากับ 2.5 ส<วนในล&านส<วน หรือ 4,700 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมงติดต<อกัน ท้ังนี้ พิจารณานําเสนอในช<วงหีบอ&อยเนื่องจาก
เปนช<วงท่ีมีการเดินหม&อไอน้ําสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ 

เม่ือพิจารณาการแพร<กระจายกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (เฉลี่ย 1 ปJ) ในบรรยากาศภายหลังเปnด
ดําเนินการ ในช<วงฤดูหีบอ&อย (120 วัน) มีค<าสูงสุด 0.38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร บริเวณภายในพ้ืนท่ี
โรงงานผลิตน้ําตาล นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีรอบท่ีต้ังโครงการ พบว<า มีค<าไนโตรเจนไดออกไซด� (เฉลี่ย 1 ปJ) 
สูงสุด 0.10 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ซ่ึงมีค<าตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานทุติยภูมิของกtาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด� (ท่ีกําหนดไม<เกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) หรือมีค<าประมาณร&อยละ 0.10 ของ
ระดับท่ีอาจมีผลกระทบต<อพืช นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาการแพร<กระจายกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง) ในบรรยากาศภายหลังเปnดดําเนินการ ในช<วงฤดูหีบอ&อย มีค<าสูงสุด 56.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร 
บริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟ:า นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีรอบท่ีต้ังโครงการ พบว<า มีค<าไนโตรเจนไดออกไซด� (เฉลี่ย 
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1 ชั่วโมง) สูงสุด 27.33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร ซ่ึงมีค<าตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความเข&มข&นของ
กtาซไนโตรเจนไดออกไซด�ท่ีอาจมีผลกระทบต<อพืช (4,700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) หรือมีค<าประมาณ 
ร&อยละ 0.58 ของระดับท่ีอาจมีผลกระทบต<อพืช 

2)  การประเมินผลกระทบเนื่องจากกtาซซัลเฟอร1ไดออกไซด1 

จากการรวบรวมข&อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (อ&างอิง
จาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA) พบว<า มีการกําหนดค<ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศทุติยภูมิ (Secondary standards) ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (เฉลี่ย 3 ชั่วโมง) ท่ี 1,308 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร (0.5 ppm) ท้ังนี้ มีจุดประสงค�เพ่ือปกป:องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิดความ
เสียหายต<อสัตว� พืช ผัก และสิ่งปลูกสร&าง ดังนั้นการประเมินผลกระทบเนื่องจากกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมของโครงการต<อพืชผลทางการเกษตรรอบท่ีต้ังโครงการ จะพิจารณาจากผลการศึกษาการ
แพร<กระจายของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด�ในบรรยากาศจากปล<องระบายของโครงการด&วยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร� โดยเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานทุติยภูมิข&างต&น 

เม่ือพิจารณาการแพร<กระจายกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (เฉลี่ย 3 ชั่วโมง) ในบรรยากาศ ภายหลัง
เปnดดําเนินการ ในช<วงฤดูหีบอ&อย มีค<าสูงสุด 24.37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร บริเวณภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิต
น้ําตาล ซ่ึงมีค<าตํ่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานทุติยภูมิของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (ท่ีกําหนดไม<เกิน 
1,308 ไมโครกรัม/ลูกบาศก�เมตร) หรือมีค<าประมาณร&อยละ 1.86 ของระดับท่ีอาจมีผลกระทบต<อพืช  

5.12 ผลการศึกษาด�านเศรษฐกิจ-สังคม 

โครงการจัดให&มีการรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน และผู&มีส<วนได&เสีย จํานวน 3 ครั้ง ครอบคลุมทุก
กลุ<มเป:าหมาย โดยครั้งแรกเปนการประชุมรับฟAงความคิดเห็นต<อร<างข&อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค� เ พ่ือให&ข&อมูลกับประชาชน  
และหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข&อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
ท้ังทางตรงและทางอ&อม รวมท้ังขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือนําข&อคิดเห็น
และข&อเสนอแนะจากการรับฟAงความคิดเห็นมาใช&ประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให&ครบถ&วน 
การประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 2 (ดําเนินการโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จํากัด) 
เปนการจัดประชุมรับฟAงความคิดเห็นต<อร<างรายงานและมาตรการป:องกัน และแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม เพ่ือให&ประชาชนมีความม่ันใจในรายงานฯ และ
มาตรการฯ โดยข&อคิดเห็น และข&อเสนอแนะท่ีได&จากการรับฟAงความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และการประชุมรับฟAงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 3 (ดําเนินการโดยบริษัท เทคนิค
สิ่งแวดล&อมไทย จํากัด) เพ่ือประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเสนอผลการศึกษา และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม รวมถึง
ประชาสัมพันธ�ความก&าวหน&าในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม เพ่ือให&ประชาชนมีความ
ม่ันใจในรายงานฯ และมาตรการฯ และผนวกรวมไว&เปนส<วนหนึ่งของรายงานฯ 

 ท้ังนี้ การดําเนินโครงการจะก<อให&เกิดท้ังผลประโยชน�-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสีย โดยผลดีจะส<งผลให&
มีการจ&างงานคนในพ้ืนท่ี เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน มีเงินหมุนเวียนจากการใช&สอยของคนงานก<อสร&าง คนใน
พ้ืนท่ีมีรายได&เสริม จากการค&าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท&องถ่ินดีข้ึน ทําให&ชุมชนเจริญข้ึน 
เปนต&น สําหรับผลกระทบ-ผลเสีย คาดว<าจะมีปAญหาฝุpนละออง จากกิจกรรมก<อสร&าง ปAญหาการระบายน้ําเสีย
จากกิจกรรมการก<อสร&าง และคนงานก<อสร&าง ปAญหาน้ําเสีย การระบายน้ําเสียจากโครงการ ลงสู<แหล<งน้ํา
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ธรรมชาติ/พ้ืนท่ีของชุมชน ปAญหากลิ่นรบกวน ผลกระทบต<อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ปAญหาการแย<งใช&
น้ําจากแหล<งน้ําธรรมชาติ ปAญหาเสียงดังจากการจราจรแออัด ความไม<สะดวกในการสัญจร/การเดินทาง/
อุบัติเหตุจากการจราจร-ขนส<ง เปนต&น สําหรับผลกระทบต<อปAญหาท่ีชุมชนคาดว<าจะได&รับจากการดําเนิน
โครงการ โครงการได&มีการกําหนดมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ
ตลอดระยะดําเนินการ 

1)  ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมข&อมูลสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ 
พบว<า ผลิตภัณฑ�มวลรวมของจังหวัดหนองคาย ณ ราคาประจําปJ พ.ศ. 2562 มีมูลค<าผลิตภัณฑ�มวลรวม 
41,515 ล&านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปJท่ีผ<านมามูลค<ากว<า 1,942 ล&านบาท หรือขยายตัว ร&อยละ 4.91 เปนผลมา
จากภาคเกษตรมีมูลค<าเพ่ิมข้ึน 589 ล&านบาท หรือขยายตัว ร&อยละ 7.09 และภาคนอกเกษตรมีมูลค<าเพ่ิมข้ึน 
1,353 ล&านบาท หรือขยายตัว ร&อยละ 4.33 ซ่ึงส<วนใหญ<เปนรายได&ท่ีมาจากสาขาการผลิต มีมูลค<า 7,293 
ล&านบาท เพ่ิมข้ึนจากปJท่ีผ<านมา 609 ล&านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร&อยละ 9.11 รองลงมาคือ สาขาการศึกษา  
มีมูลค<า 6,288 ล&านบาท เพ่ิมข้ึนจากปJท่ีผ<านมา 58 ล&านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร&อยละ 0.93 และสาขาการขายส<ง 
การขายปลีก การซ<อมแซมยานยนต� และจักรยานยนต� มีมูลค<า 4,986 ล&านบาท เพ่ิมข้ึนจากปJท่ีผ<านมา 416 
ล&านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร&อยละ 9.10 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาภาพรวมผลิตภัณฑ�มวลรวมเฉลี่ย 91,068  
บาท/คน เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปJท่ีผ<านมา ร&อยละ 5.01 ด&านสถานประกอบการ พบว<า ในปJ พ.ศ. 2563 จังหวัด
หนองคาย มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้น 209 แห<ง โดยมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมลดลง
จากปJ พ.ศ.2562 จํานวน 648 แห<ง หรือลดลงร&อยละ 75.61 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมระหว<างปJ พ.ศ. 2559-2563 พบว<า มีอัตราลดลงเฉลี่ย ร&อยละ 19.39 

(1) ระยะก;อสร�าง 

 ในระยะก<อสร&างโครงการจะมีความต&องการแรงงานประมาณ 600 คน โดยคาดว<าจะมีรายได&
หมุนเวียนในท&องถ่ินเพ่ิมข้ึนจากรายรับของคนงานก<อสร&างประมาณ 5,850,000 บาท/เดือน (คิดจากอัตรา
รายได&ข้ันตํ่า 325 บาท/คน/วัน) ซ่ึงกําหนดระยะเวลาการก<อสร&างโครงการประมาณ 18 เดือน คาดว<าจะมี
รายได&หมุนเวียนในท&องถ่ินอันเกิดจากการดําเนินโครงการ รวมระยะเวลาก<อสร&างประมาณ 105,300,000 
บาท ซ่ึงยังไม<รวมค<าใช&จ<ายด&านอุปกรณ�และวัสดุภัณฑ�ท่ีซ้ือจากแหล<งจําหน<ายในท&องถ่ิน เม่ือพิจารณาด&านการ
กระจายรายได& จะพบว<าในระยะก<อสร&างจะก<อให&เกิดการกระจายรายได&สู<ชุมชนและท&องถ่ิน เช<น การซ้ือวัสดุ
ก<อสร&างจากกลุ<มร&านวัสดุภัณฑ� ประเภทวัสดุก<อสร&าง ปูนซีเมนต� หิน ดิน ทราย โครงเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการ
จับจ<ายใช&สอยของคนงานก<อสร&างผ<านร&านค&า ร&านอาหาร และธุรกิจท่ีพักอาศัย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีแหล<ง
จับจ<ายสินค&าอุปโภค-บริโภค (ตลาด/ร&านค&า) และจะทําให&มีการจ&างแรงงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงโครงการจะพิจารณา
แรงงานในท&องถ่ินก<อนเปนลําดับแรก เพ่ือลดปAญหาการว<างงานของประชาชนในพ้ืนท่ี และยังเปนการส<งเสริม
ให&สภาพเศรษฐกิจของท&องถ่ินดีข้ึน สอดคล&องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชนระดับครัวเรือนท่ีผู&ให&สัมภาษณ�ในรัศมี 5 กิโลเมตร คาดว<าจะได&รับผลดี คือ เศรษฐกิจของชุมชนดี
ข้ึน มีเงินหมุนเวียนจากการใช&สอยของคนงานก<อสร&าง ร&อยละ 37.7 และมีการจ&างงานคนในพ้ืนท่ี คนในพ้ืนท่ี
มีงานทํา ร&อยละ 35.9  
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(2) ระยะดําเนินการ  

 ในระยะดําเนินการโครงการ จะมีส<วนช<วยในการเสริมสร&างเศรษฐกิจระดับท&องถ่ินในด&าน
การสร&างอาชีพให&กับคนในชุมชน ซ่ึงโครงการจะพิจารณาแรงงานในท&องถ่ินเปนหลัก โดยพิจารณาตามความรู&
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน นอกจากนี้ ยังมีส<วนช<วยในด&านการกระจายรายได&ของชุมชนผ<าน
การใช&จ<ายของพนักงานโครงการในรูปแบบของเงินเดือนไปยังร&านค&าต<าง ๆ แหล<งสาธารณูปโภค และธุรกิจ
ด&านท่ีพักอาศัย เปนต&น ในช<วงระยะเวลาดําเนินการคาดว<าจะมีพนักงานสูงสุดประมาณ 72 คน ตลอดการ
ดําเนินงาน ซ่ึงหากประมาณการเงินหมุนเวียนท่ีคาดว<าจะเกิดข้ึนในช<วงระยะเวลาดําเนินการจากอัตรารายได&
ข้ันตํ่า 325 บาท/คน/วัน ไม<รวมค<าล<วงเวลา พบว<า จะมีเงินหมุนเวียนในท&องถ่ินไม<น&อยกว<า 702,000  
บาท/เดือน ซ่ึงสอดคล&องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับ
ครัวเรือนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ซ่ึงพบว<า ร&อยละ 31.3 ของผู&ให&สัมภาษณ�มีแหล<งรายได&
หลักของครัวเรือน จากการรับจ&างท่ัวไป ร&อยละ 8.1 เปนแหล<งรายได&เสริมของครัวเรือน จากข&อมูลดังกล<าว
สอดคล&องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ด&านผลประโยชน�-ผลดีท่ีคาดว<าจะได&รับมากท่ีสุดในระยะดําเนินการ ได&แก< 
ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน ร&อยละ 44.4 รองลงมาคือ คนในพ้ืนท่ีมีรายได&เสริมจากการค&าขาย และ
อาชีพอ่ืน ๆ และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท&องถ่ินดีข้ึน ในสัดส<วนท่ีเท<ากัน ร&อยละ 43.8 และมีรายได&จากภาษี
ให&กับท&องถ่ิน ร&อยละ 43.6 ตามลําดับ  

ท้ังนี้ จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือนด&วยแบบสอบถาม 
พบว<า ภาพรวมอาชีพหลักของครัวเรือนผู&ให&สัมภาษณ�ท่ีมีผู&ระบุสูงสุดคือ เกษตรกร พ้ืนท่ีปลูกได&แก< ยางพารา 
ข&าว อ&อย ปาล�ม และผักสวนครัว เปนต&น ร&อยละ 40.5 รองลงมาคือ อาชีพรับจ&างท่ัวไป ร&อยละ 31.3 และ
ค&าขาย ร&อยละ 14.6 ตามลําดับ ซ่ึงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล ซ่ึงมีความต&องการแรงงานท้ังในระยะ
ก<อสร&าง และระยะดําเนินการ ซ่ึงโครงการให&ความสําคัญกับการรับแรงงานในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ จึงเปน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกล&เคียง  

2)  ผลกระทบด�านประชากร 

(1)  ระยะก;อสร�าง 

 ในระยะก<อสร&างคาดว<าจะใช&แรงงานประมาณ 600 คน ใช&ระยะเวลาก<อสร&างประมาณ 18 
เดือน ซ่ึงทางโครงการได&กําหนดให&ผู&รับเหมาดําเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนท่ีก<อนลําดับแรก และเปนแรงงาน
ท่ีถูกกฎหมายมีทักษะและความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด&าน เพ่ือเปนการกระจายรายได&สู<
ท&องถ่ิน และเพ่ือให&ช<วงกิจกรรมของการก<อสร&างไม<ส<งผลให&ความหนาแน<นของประชากรเปลี่ยนแปลงไป หาก
แรงงานในพ้ืนท่ีมีไม<เพียงพอผู&รับเหมาจะจัดหาแรงงานต<างถ่ินท่ีมีความสามารถเข&ามาทดแทน ท้ังนี้แรงงาน
ต<างถ่ินนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย&ายถ่ินติดตามมาด&วย สมมติให&พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัว
ติดตามประมาณ 3 คน ส<งผลให&ช<วงก<อสร&างมีคนเข&ามาพักอาศัยในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ิมประมาณ 1,800 คน และ
คาดว<าคนงานก<อสร&างจะเข&ามาพักในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส<วนตําบลจุมพล เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีต้ังโครงการ 
เม่ือพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมประชากรในปJ พ.ศ. 2564 ข&อสมมติฐานว<าอัตราเพ่ิมของประชากรคงท่ีตลอด
ช<วงเวลาของการคาดการณ�จํานวนประชากร พบว<า องค�การบริหารส<วนตําบลจุมพลมีประชากร 16,265 คน 
ความหนาแน<นของประชากรเท<ากับ 141.43 คน/ตารางกิโลเมตร เม่ือรวมคนงานก<อสร&างและสมาชิกใน
ครอบครัว จะเท<ากับ 18,065 คน ความหนาแน<นของประชากรพ้ืนท่ีจะเท<ากับ 157.09 คน/ตารางกิโลเมตร 
ซ่ึงจะทําให&ความหนาแน<นของประชากรเพ่ิมข้ึนแตกต<างจากไม<มีโครงการสูงสุด ร&อยละ 15.65 ซ่ึงส<ง 
ผลกระทบต<อการเปลี่ยนแปลงด&านประชากรเพียงเล็กน&อย 
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(2) ระยะดําเนินการ 

 ในระยะดําเนินการคาดว<าจะใช&แรงงานสูงสุดประมาณ 72 คนตลอดการดําเนินงาน 
ซ่ึงแรงงานท่ีเข&ามาทํางานนั้น โครงการจะพิจารณาแรงงานจากท&องถ่ินท่ีมีความรู&ความสามารถตรงกับความ
ต&องการเข&าทํางานก<อนเปนอันดับแรก จึงคาดว<าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรจะไม<เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากนัก สําหรับแรงงานท่ีเปนแรงงานต<างถ่ินนั้นอาจมีสมาชิกในครอบครัวย&ายถ่ินติดตามมาด&วย 
สมมติให&พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส<งผลให&ระยะดําเนินการมีคนเข&ามาพัก
อาศัยในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ิมข้ึนสูงสุดประมาณ 216 คน และคาดว<าแรงงานต<างถ่ินจะเข&ามาพักในพ้ืนท่ีองค�การ
บริหารส<วนตําบลจุมพล เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีต้ังโครงการ เม่ือพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมประชากรในปJ พ.ศ. 
2564 ข&อสมมติฐานว<าอัตราเพ่ิมของประชากรคงท่ีตลอดช<วงเวลาของการคาดการณ�จํานวนประชากร พบว<า 
องค�การบริหารส<วนตําบลจุมพลมีประชากร 16,265 คน ความหนาแน<นของประชากรเท<ากับ 141.43 คน/
ตารางกิโลเมตร เม่ือรวมคนงานก<อสร&างและสมาชิกในครอบครัว จะเท<ากับ 16,481 คน ความหนาแน<นของ
ประชากรพ้ืนท่ีจะเท<ากับ 143.31 คน/ตารางกิโลเมตร ซ่ึงจะทําให&ความหนาแน<นของประชากรเพ่ิมข้ึน
แตกต<างจากไม<มีโครงการสูงสุด ร&อยละ 1.88 ท้ังนี้ อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรดังกล<าวเปนการเพ่ิมข้ึน
เล็กน&อย เกิดการขยายตัวของชุมชนในพ้ืนท่ีบ&างเล็กน&อย เช<น แคมปªคนงานก<อสร&างในพ้ืนท่ี  

อย<างไรก็ตาม เพ่ือป:องกันปAญหาการแย<งใช&ระบบสาธารณูปโภค โครงการได&มีการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคต<าง ๆ ให&สามารถตอบสนองความต&องการของโครงการรวมถึงพนักงานได&อย<างเพียงพอ 
รวมถึงการสนับสนุนให&มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท&องถ่ิน ในรูปแบบของภาษีบํารุงท&องถ่ิน และ
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ� ตลอดจนกําหนดนโยบายพิจารณารับพนักงานในท&องถ่ินเปนหลักตามความรู&
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหน<งงาน เพ่ือช<วยลดการย&ายถ่ินและความหนาแน<นของประชากร ดังนั้น 
จึงคาดว<าการดําเนินงานของโครงการจะส<งผลกระทบด&านประชากรในระดับตํ่า 

 3)  ผลกระทบด�านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

  สังคมและวัฒนธรรมย<อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู<ตลอดเวลา ส<งผลให&รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิต
ของมนุษย�ท้ังท่ีเปนวัตถุและไม<ใช&วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส<วนใหญ<มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต&องการของมนุษย�เพ่ือให&มีชีวิตความเปนอยู<ท่ีดีข้ึน นํามาซ่ึงปAญหาทางสังคม เช<น ปAญหายาเสพติด ปAญหา
ความยากจน ปAญหาครอบครัว ปAญหาอาชญากรรม เปนต&น ท่ีเกิดควบคู<กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
อีกท้ังทําให&เกิดการเคลื่อนย&ายถ่ินฐานของผู&คนในท&องถ่ินต<าง ๆ อยู<ตลอดเวลา เกิดความซับซ&อนทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเกิดกลุ<มอาชีพหรือกลุ<มผลประโยชน�ท่ีหลากหลาย  

(1)  ระยะก;อสร�าง 

 จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นท่ีมีต<อการดําเนินโครงการระดับ
ครัวเรือน พบว<า ปAญหาด&านสังคมท่ีชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบท่ีต้ังโครงการ ประสบอยู<ในปAจจุบัน 3 
อันดับแรก คือ ปAญหายาเสพติด ปAญหาการทะเลาะวิวาท และปAญหาการลักขโมย (ร&อยละ 25.4 ร&อยละ 10.5 
และร&อยละ 10.0 ตามลําดับ) ในระยะก<อสร&างโครงการมีความจําเปนต&องใช&แรงงานประมาณ 400 คน ซ่ึงการ
เคลื่อนย&ายแรงงานจํานวนดังกล<าวเข&าสู<พ้ืนท่ี อาจส<งผลกระทบในด&านปAญหาสังคมท่ีชุมชนประสบอยู<เพ่ิมข้ึน 
ส<งผลต<อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรมต<าง ๆ ของชุมชนได& อย<างไรก็ตามพ้ืนท่ีศึกษาอยู<
ใกล&พ้ืนท่ีการค&าชายแดน ติดต<อกับประเทศเพ่ือนบ&าน (สปป.ลาว) ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาและพ้ืนท่ีจังหวัด
หนองคาย มีการเดินทางติดต<อค&าขายและทําธุรกิจด&านต<าง ๆ ร<วมกับประเทศเพ่ือนบ&านมาอย<างต<อเนื่อง
สมํ่าเสมอ ประชาชนของท้ังสองประเทศมีความคุ&นชินและแลกเปลี่ยนทางด&านวัฒนธรรมด&านต<าง ๆ ระหว<าง
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กันอยู<แล&ว อีกท้ังโครงการมีมาตรการกําหนดให&ผู&รับเหมาให&ความสําคัญกับการรับแรงงานท่ีอาศัยอยู<ในพ้ืนท่ี
เปนหลัก เพ่ือให&เกิดการสร&างงานและเกิดผลดีต<อระบบเศรษฐกิจของท&องถ่ินอยู<แล&ว จึงคาดว<าผลกระทบท่ี
อาจเกิดต<อการเปลี่ยนแปลงทางด&านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมในระยะก<อสร&างอยู<ในระดับตํ่า  

(2)  ระยะดําเนินการ 

  การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด&านสังคม  
และพฤติกรรม ในช<วงระยะเวลาดําเนินการคาดว<าจะมีพนักงานสูงสุดประมาณ 72 คน คาดว<าจะทําให&คนใน
พ้ืนท่ีมีอาชีพเสริมมากข้ึน เช<น ค&าขาย ห&องเช<า เปนต&น อย<างไรก็ตาม เพ่ือลดผลกระทบด&านแรงงานต<างถ่ิน/
แรงงานข&ามชาติท่ีจะเข&ามาทํางานในอนาคต โครงการจึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท&องถ่ินเข&าทํางาน
ตามความรู&ความสามารถท่ีโรงงานรับสมัครเปนอันดับแรก เพ่ือลดการย&ายถ่ินเข&ามาของแรงงานต<างถ่ินและ
แรงงานข&ามชาติ นอกจากนี้ โครงการยังได&กําหนดมาตรการด&านชุมชนสัมพันธ�และการเข&าร<วมประเพณี
วัฒนธรรม เช<น การให&โรงงานมีส<วนร<วมในวัฒนธรรมท&องถ่ิน หรือการส<งเสริมให&พนักงานในโรงงานเข&าร<วม
กิจกรรมของท&องถ่ินในด&านต<าง ๆ เปนต&น อันเปนการสร&างความสัมพันธ�อันดีต<อชุมชน และสร&างการยอมรับ
ซ่ึงกันและกันต<อไปในระยะยาว 

5.13   ผลการศึกษาด�านความปลอดภัย 

 ในการดําเนินงานของโรงไฟฟ:าชีวมวลท่ีต้ังอยู<ภายในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตน้ําตาล เพ่ือให&การบริหารงาน
และการใช&ทรัพยากรให&เกิดประโยชน�สูงสุด จะมีการใช&ระบบสาธารณูปโภคร<วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการ
ด&านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงไฟฟ:าชีวมวล ซ่ึงจะสอดรับกับโรงงานผลิตน้ําตาลเพ่ือให&มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในการบริหารและการจัดการด&านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล&อมในการทํางานของโครงการท้ังในส<วนของนโยบายด&านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โครงสร&างการบริหารด&านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล&อมในการทํางาน แผนงานด&านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล&อมในการทํางานและการนําไปปฎิบัติ การประเมินผลและทบทวนการ
จัดการด&านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล&อมในการทํางาน การบริหารงานอาชีวอนามัย การ
แต<งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการทํางาน รวมท้ังการตรวจความ
ปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงกําหนดให&มีการเฝ:าระวังและการตรวจด&านสุขศาสตร�อุตสาหกรรมสภาพแวดล&อม
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต<อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู&ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ การดําเนินงาน
ด&านการตรวจวัดสภาพแวดล&อมในการทํางาน ประกอบด&วย การตรวจวัดระดับความร&อน แสงสว<าง เสียง 
และปริมาณฝุpนละอองในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงต<อการเกิดผลกระทบ เพ่ือป:องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต<อ
พนักงานท่ีปฏิบัติงาน และเปนไปตามข&อกําหนดของกฎหมาย รวมท้ังกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก&ไข
สภาพแวดล&อมในการทํางานให&เปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ดําเนินการด&านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล&อมในการทํางานเก่ียวกับความร&อน แสงสว<าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงภายใต&พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ&มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับ 
สภาวะแวดล&อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 โดยโครงการได&กําหนดให&หน<วยงานท่ีจะให&บริการในการตรวจวัด
สภาพแวดล&อมในการทํางาน ให&เปนไปตามข&อกําหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล&อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เพ่ือให&ลูกจ&างได&ทํางานอยู<ในสภาวะท่ีปลอดภัย 
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5.14 ผลการศึกษาด�านสุขภาพ 

โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวลของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด เข&าข<ายจะต&องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (EIA) แต<ไม<เข&าข<ายต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล&อม
และสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ
หรือการดําเนินการ ซ่ึงต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมและหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 
มกราคม 2562) ได&กําหนดให&กิจการหรือการดําเนินการโรงไฟฟ:าพลังงานความร&อนทุกประเภทท่ีมีกําลังผลิต
กระแสไฟฟ:าต้ังแต< 10 เมกะวัตต�ข้ึนไป ยกเว&นโรงไฟฟ:าพลังงานความร&อนท่ีใช&ขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง 
ต&องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมในข้ันตอนการขออนุญาตก<อสร&างเพ่ือประกอบกิจการ
หรือข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต<อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม (สผ.) เพ่ือให&คณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ พิจารณาให&ความเห็นชอบตามท่ีกําหนดในพระราช 
บัญญัติส<งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ถึงแม&ลักษณะโครงการจะไม< 
เข&าข<ายโครงการท่ีอาจก<อให&เกิดผลกระทบต<อชุมชนอย<างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล<าวข&างต&น แต<เพ่ือให&การ
ประเมินผลกระทบด&านสิ่งแวดล&อมมีความรอบด&านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได&พิจารณา
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยได&ประยุกต�ใช&แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค�ของบทบัญญัติกฎหมาย 
และหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข&อง ท้ังนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงต<อสุขภาพท้ังในระยะก<อสร&างและระยะดําเนินการ
ของโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินความเส่ียงต;อสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment) 

   มลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในระยะก<อสร&าง ได&แก< (1) ฝุpนละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ
พ้ืนท่ี ขุดบ<อน้ํา และถมดินบดอัด และ (2) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุpนละอองขนาด 
ไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และกtาซ
คาร�บอน มอนอกไซด� (CO) จากการเผาไหม&เชื้อเพลิงของเครื่องจักรท่ีใช&ในกิจกรรมก<อสร&าง รวมถึงการขนส<ง 
วัสดุ-อุปกรณ� และการรับ-ส<งคนงานก<อสร&าง สําหรับมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในระยะดําเนินการ ได&แก<  
ฝุpนละอองรวม (TSP) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM-2.5) กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) 
จากการเดินหม&อไอน้ําขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ขนาด 110 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 
200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และมลพิษบริเวณพ้ืนท่ีลานกองชานอ&อย/เถ&าของโรงไฟฟ:าชีวมวล รวมถึง
แหล<งกําเนิดมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีศึกษา ได&แก< รถบรรทุกอ&อยท่ีวิ่งเข&าออก บริเวณลานจอด
รถบรรทุกอ&อย และบริเวณลานกองกากตะกอนหม&อกรองของโรงงานผลิตน้ําตาลท่ีอยู<ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

 ท้ังนี้ จากการทบทวนค<า Reference Concentration (RfC) ของสารมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน
จากการดําเนินโครงการในระยะก<อสร&างและระยะดําเนินการ พบว<า ค<า RfC ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� 
(SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซต� (NO2) และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) โอยอ&างอิงจาก All OEHHA 
Acute, 8 - hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2 0 1 9 
นอกจากนี้ โครงการได&พิจารณาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอ่ืนๆ ท่ีไม<มีค<า RfC โดยคํานวณสัดส<วน
เปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ 
และค<าความเข&มข&นเฉลี่ยรายปJขององค�การอนามัยโลก (WHO) สามารถประเมินความเสี่ยงต<อสุขภาพของ
ประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการจากการได&รับสัมผัสมลพิษทางอากาศได&ดังนี้ 
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(1.1) ระยะก;อสร�าง 

(1) กรณีมีค;า RfC ผลการประเมินค<าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส 
กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง แสดงดังตารางท่ี 5.14-1 พบว<า บริเวณจุดสังเกตมีค<า HQ ของ SO2, NO2 และ CO มีค<าอยู<ระหว<าง 
0.0477-0.0492, 0.1516-0.4155 และ 0.0013-0.0220 ตามลําดับ ซ่ึงสรุปได&ว<า การเกิดผลกระทบต<อสุขภาพ
อยู<ในระดับตํ่าหรืออยู<ในเกณฑ�ท่ียอมรับได& (HQ≤1) สําหรับค<าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) กรณี
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค<า HQ ของ SO2 และ NO2) มีค<าอยู<ระหว<าง 0.1993-0.4647 ซ่ึงสรุปได&ว<า ปริมาณ
มลพิษทางอากาศท่ีร<างกายได&รับเฉลี่ยไม<ก<อให&เกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู<
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (HI≤1) 

(2) กรณีไม;มีค;า RfC ผลการคํานวนสัดส<วนค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวม (TSP)  
ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) กtาซซัลเฟอร� 
ไดออกไซด� (SO2) และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) เปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ แสดงดังตารางท่ี 5.14-1 พบว<า บริเวณจุดสังเกต
มีค<าสัดส<วนความเข&มข&นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2 มีค<าอยู<ระหว<าง 0.5875-
0.7096, 0.7774-0.8248, 0.0058-0.1172 และ 0.0437-0.0440 ตามลําดับ และค<าสัดส<วนเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
ของ CO มีค<าอยู<ระหว<าง 0.0009-0.0156 ซ่ึงถือว<ามีค<าอยู<ในระดับตํ่า (สัดส<วน ≤1) 

   (1.2) ระยะดําเนินการ 

(1) ช;วงฤดูหีบอ�อย  

- กรณีมีค;า RfC ผลการประเมินค<าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการ
สัมผัสกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางท่ี 5.14-2 พบว<า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตมีค<า 
HQ ของ SO2, NO2, และ CO อยู<ระหว<าง 0.0537-0.0810, 0.1366-0.1822 และน&อยกว<า 0.0001 ตามลําดับ 
ซ่ึงสรุปได&ว<า การเกิดผลกระทบต<อสุขภาพอยู<ในระดับตํ่าหรืออยู<ในเกณฑ�ท่ียอมรับได& (HQ≤1) 

สําหรับค<าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค<า 
HQ ของ SO2 และ NO2) แสดงดังตารางท่ี 5.14-2 พบว<า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณ 
จุดสังเกตมีค<าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจ อยู<ระหว<าง 0.1913-0.2632  
ซ่ึงสรุปได&ว<า ปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีร<างกายได&รับเฉลี่ยไม<ก<อให&เกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู<บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (HI≤1) 

-  กรณีไม;มีค;า RfC ผลการคํานวนสัดส<วนค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวม (TSP) 
ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) กtาซซัลเฟอร� 
ไดออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) เปรียบเทียบกับค<า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ แสดงดังตารางท่ี 
5.14-2 พบว<า มีค<าสัดส<วนความเข&มข&นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2 มีค<าอยู<
ระหว<าง 0.5868-0.6683, 0.7812-08585, 0.0136-0.1998 และ 0.0450-0.0510 ตามลําดับ และมีค<า
สัดส<วนความเข&มข&นเฉลี่ย 1 ปJ ของ TSP, PM-10, PM-2.5, SO2 และ NO2 มีค<าอยู<ระหว<าง 0.0005-0.0182, 
0.0006-0.0128, 0.0012-0.0172, 0.0001-0.0006 และ 0.0004-0.0018 ตามลําดับ สําหรับค<าสัดส<วนความ
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เข&มข&นเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ของ CO มีค<าน&อยกว<า 0.0001 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบสัดส<วนค<าความเข&มข&นของ
กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เฉลี่ยรายปJตามองค�การอนามัยโลก (WHO) แสดงดังตารางท่ี 5.14-2 พบว<า 
บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตมีค<าสัดส<วนความเข&มข&นของ NO2 อยู<ระหว<าง 
0.0005-0.0025 ซ่ึงถือว<ามีค<าอยู<ในระดับตํ่า (สัดส<วน ≤1)  

(2) ช;วงละลายน้ําตาล 

- กรณีมีค;า RfC ผลการประเมินค<าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการ
สัมผัสกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แสดงดังตารางท่ี  
5.14-3 พบว<า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตมีค<า HQ ของ SO2 และ NO2 อยู<
ระหว<าง 0.0498-0.0605 และ 0.1283-0.1470 ตามลําดับ ซ่ึงสรุปได&ว<า การเกิดผลกระทบต<อสุขภาพอยู<ใน
ระดับตํ่าหรืออยู<ในเกณฑ�ท่ียอมรับได& (HQ≤1) 

สําหรับค<าความเสี่ยงรวมหรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ผลรวมค<า 
HQ ของ SO2 และ NO2) แสดงดังตารางท่ี 5.14-2 พบว<า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณ 
จุดสังเกตมีค<าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจ อยู<ระหว<าง 0.1783-0.2075  
ซ่ึงสรุปได&ว<า ปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีร<างกายได&รับเฉลี่ยไม<ก<อให&เกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู<บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (HI≤1)  

  - กรณีไม;มีค;า RfC ผลการคํานวนสัดส<วนค<าความเข&มข&นของฝุpนละอองรวม (TSP) 
ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) กtาซซัลเฟอร�ได
ออกไซด� (SO2) กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เปรียบเทียบกับค<ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห<งชาติ แสดงดังตารางท่ี 5.14-2 พบว<า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและบริเวณจุดสังเกตมีค<าสัดส<วนความเข&มข&นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของ TSP, PM-10, PM-2.5 และ SO2  
มีค<าอยู<ระหว<าง 0.5828-0.5942, 0.7769-0.7913, 0.0044-0.0392 และ 0.0442-0.0465 ตามลําดับ และ 
มีค<าสัดส<วนความเข&มข&นเฉลี่ย 1 ปJ ของ TSP, PM-10, PM-2.5, SO2 และ NO2 มีค<าอยู<ระหว<าง 0.0001-0.0030, 
0.0002-0.0030, 0.0004-0.0060, น&อยกว<า 0.0001-0.0002 และ 0.0002-0.0007 ตามลําดับ นอกจากนี้ 
เม่ือเปรียบเทียบสัดส<วนค<าความเข&มข&นของกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เฉลี่ยรายปJตามองค�การอนามัย
โลก (WHO) แสดงดังตารางท่ี 5.14-2 พบว<า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกตมีค<า
สัดส<วนความเข&มข&นของ NO2 อยู<ระหว<าง 0.0003-0.0010 ซ่ึงถือว<ามีค<าอยู<ในระดับตํ่า (สัดส<วน ≤1) 

2) ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ   

  ผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพของโครงการโดยใช&ตารางเมตริกซ�ประเมินความ
เสี่ยงต<อสุขภาพ (Health Risk Matrix) เพ่ือหาขนาดของความเสี่ยง (Magnitude) โดยขนาดของความเสี่ยง
คํานวณได&จากผลคูณระหว<างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา 
(Consequences) และนํามาจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบต<อสุขภาพด&วยตารางเมตริกซ�ความเสี่ยงต<อ
สุขภาพท้ังในระยะก<อสร&างและระยะดําเนินการท่ีอาจจะส<งผลกระทบต<อสุขภาพท้ังต<อประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ คนงานก<อสร&าง รวมถึงพนักงานโครงการ ซ่ึงแบ<งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต<อสุขภาพ ออกเปน 
4 ระดับ ได&แก< ตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยประเด็นท่ีคาดว<าจะส<งผลกระทบต<อสุขภาพท้ังต<อประชาชน
ท่ีโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ คนงานก<อสร&าง รวมถึงพนักงานโครงการ สรุปได&ดังนี้  
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(2.1)  ระยะก;อสร�าง ผลกระทบต<อสุขภาพในระดับปานกลางท่ีคาดว<าจะเกิดข้ึนต<อประชาชน
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ/คนงานก<อสร&าง ได&แก< ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ความร&อนจากการทํางานท่ีสัมผัส
กับแสงแดดโดยตรงของคนงานก<อสร&าง อุบัติเหตุจากการทํางาน การคมนาคมขนส<ง การใช&น้ํา การจัดการ 
น้ําเสีย/น้ําท้ิง ระบบระบายน้ําและป:องกันน้ําท<วม การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย การจ&างงานภายในชุมชน 
การเพ่ิมข้ึนหรือย&ายถ่ินเข&ามาของคนงานก<อสร&าง สุขาภิบาลท่ีพักอาศัยของคนงานก<อสร&าง ความเพียงพอของ
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย�ในพ้ืนท่ี และสวัสดิการด&านสาธารณสุข และสุขภาพของคนงาน
ก<อสร&าง สําหรับผลกระทบต<อสุขภาพในระดับสูงท่ีคาดว<าจะเกิดข้ึนต<อประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ/
คนงานก<อสร&าง ได&แก< อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส<งขนส<งวัสดุ-อุปกรณ�ท่ีใช&ในการก<อสร&าง การรับ-ส<ง
คนงานก<อสร&าง และอุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานก<อสร&าง (ท้ังการกระทําท่ีไม<ปลอดภัย และสภาพการณ�
ท่ีไม<ปลอดภัย)  

(2.2)  ระยะดําเนินการ ผลกระทบต<อสุขภาพในระดับปานกลางท่ีคาดว<าจะเกิดข้ึนต<อประชาชน
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ/พนักงานโครงการ ได&แก< มลพิษทางอากาศจากปล<องระบายมลพิษอากาศของ 
หม&อไอน้ํา (ฝุpนละอองรวม (TSP) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 
ไมครอน (PM-2.5) กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) และกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มลพิษทางอากาศ 
ในสถานประกอบการ (ฝุpนละอองรวมในบรรยากาศ (Total Dust)) ฝุpนละอองเข&าสู<ระบบทางเดินหายใจ 
(Respirable Dust)) ฝุpนละอองรวม (TSP) จากการลําเลียงเชื้อเพลิงชานอ&อยเข&าสู<ห&องเผาไหม&ของหม&อไอน้ํา 
พ้ืนท่ีลานกองเก็บชานอ&อยและอาคารเก็บชานอ&อย และพ้ืนท่ีลานกองเถ&าและการขนส<งเถ&า ระดับเสียง การใช&น้ํา 
การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียจากกระบวนการผลิต การจัดการน้ําเสีย/น้ําท้ิง ระบบระบายน้ําและป:องกัน
น้ําท<วม การจ&างงานพนักงานและการเปลี่ยนแปลงของสินค&าและบริการในชุมชน การเพ่ิมข้ึนหรือย&ายถ่ินเข&ามา
ของพนักงานและประชากรแฝง การใช&สารเคมีในกระบวนการผลิต ความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย�ในพ้ืนท่ี และสวัสดิการด&านสาธารณสุขและสุขภาพของพนักงาน สําหรับผลกระทบต<อ
สุขภาพในระดับสูงท่ีคาดว<าจะเกิดข้ึนต<อประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ/พนักงานโครงการ ได&แก< อุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการคมนาคมขนส<งเชื้อเพลิง การขนส<งสารเคมี การขนส<งของเสียจากพนักงานและกระบวนการผลิต 
การขนส<งเถ&า รวมถึงการเดินทางของพนักงาน อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการคมนาคมขนส<ง อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (สารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย หม&อไอน้ําระเบิด กังหันไอน้ําระเบิด เครื่อง
กําเนิดไฟฟ:าระเบิด และหม&อแปลงไฟฟ:าระเบิด) และอุบัติเหตุจากการทํางานท่ีเกิดจากการกระทําท่ีไม<ปลอดภัย
และสภาพการณ�ท่ีไม<ปลอดภัยของพนักงาน  

จะเห็นได&ว<า ระดับความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต<อสุขภาพท่ีคาดว<าจะเกิดข้ึนท้ังในระยะ
ก<อสร&างและระยะดําเนินการของโครงการ พบว<า ส<วนใหญ<อยู<ในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนระดับท่ียอมรับได&  
แต<ต&องมีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือป:องกันไม<ให&ความเสี่ยงนั้นเพ่ิมข้ึน และส<วนน&อยอยู<ในระดับสูง โดยเปน
ระดับท่ีไม<สามารถยอมรับได& ต&องจัดการความเสี่ยงให&อยู<ในระดับท่ียอมรับได& ท้ังนี้ โครงการได&กําหนด
มาตรการป:องกันและลดผลกระทบต<อสุขภาพรองรับไว&แล&ว  
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5.15 การประเมินอันตรายร�ายแรง/ความเส่ียง  

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะก<อให&เกิดอันตรายร&ายแรงจากการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ:าชีวมวลใน
โรงงานน้ําตาล ไม<เข&าข<ายท่ีต&องจัดทํารายงานการวิเคราะห�ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ตามบัญชีท&ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ&มครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 อย<างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการดําเนินโครงการ 
บริษัทท่ีปรึกษาได&ใช&แนวทางการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว<าด&วยหลักเกณฑ�
การชี้บ<งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 เปน
แนวทางในการประเมิน เพ่ือจัดลําดับความรุนแรงของผลกระทบในแต<ละด&าน ท้ังในส<วนของผลกระทบต<อ
บุคคล ผลกระทบต<อชุมชน ผลกระทบต<อสิ่งแวดล&อม และผลกระทบต<อทรัพย�สิน
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ตารางท่ี 5.14-1 ค<าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) ค<าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส<วนค<าความเข&มข&นของมลพิษทางอากาศในระยะสร&าง 

รายละเอียด 

กรณีมีค;า RfC  

(อ�างอิงค;า RfC ตาม Cal 19)
1/ 

กรณีไม;มีค;า RfC  
(คํานวณสัดส;วนเปรียบเทียบกับค;ามาตรฐาน  

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห;งชาติ) 
ค;าความเสี่ยง (HQ) 

2/
 ค;าความ 

เสี่ยงรวม  
(HI) 4/ 

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

SO2 NO2 CO CO TSP  PM-10  PM-2.5 SO2 
จุดสังเกต          
1. วัดปpาแสงมณี (A1) 0.0492 0.4155 0.0220 0.4647 0.0156 0.7096 0.8248 0.1172 0.0440 
2. วัดร<องถ<อน (A2) 0.0477 0.1892 0.0026 0.2369 0.0016 0.5880 0.7798 0.0114 0.0437 
3. โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง (A3) 0.0477 0.1752 0.0020 0.2229 0.0016 0.5904 0.7799 0.0116 0.0437 
4. โรงเรียนบ&านนาไม&เฮียว 0.0477 0.1516 0.0013 0.1993 0.0009 0.5875 0.7774 0.0058 0.0437 

ค;าท่ียอมรับได� ≤ 1 
หมายเหตุ : 1/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สืบค&นจาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and- 

chronic-reference-exposure-level-rel-summary 
2/ HQ = ค<าความเข&มข&นของสารมลพิษท่ีได&รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค<าความเข&มข&นอ&างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารท่ีรับเข&าร<างกายทางการหายใจโดยไม<ทําให&เกิดอันตรายต<อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
3/ ค<า Reference Concentration (RfC) ท่ี 1 ช่ัวโมง ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 660 µg/m3 กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มีค<าเท<ากับ 470 µg/m3 และกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) มีค<าเท<ากับ 

23,000 µg/m3 
4/ ค<า HI = ค<าความเส่ียงรวมของการเกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค<า HQ ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) และกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) ท่ี 1 ช่ัวโมง)  
5/ ค<ามาตรฐานของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) ในบรรยากาศท่ัวไปท่ี 8 ช่ัวโมง มีค<าเท<ากับ 10,260 µg/m3 
6/ ค<ามาตรฐานของฝุpนละอองรวม (TSP) มีค<าเท<ากับ 330 µg/m3 ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค<าเท<ากับ 120 µg/m3 ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค<าเท<ากับ 50 µg/m3 

และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 300 µg/m3  
ท่ีมา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จํากัด, 2565 
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ตารางท่ี 5.14-2 ค<าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) ค<าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส<วนค<าความเข&มข&นของมลพิษทางอากาศในช<วงฤดูหีบอ&อย 

รายละเอียด 

กรณีมีค;า RfC (อ�างอิงค;า RfC ตาม Cal 19) 1/
 

กรณีไม;มีค;า RfC (คํานวณสัดส;วนเปรียบเทียบ) 
ค;าความเส่ียง (HQ) 2/ ค;าความ 

เส่ียงรวม 
(HI) 4/ 

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห;งชาติ WHO  
1 ช่ัวโมง 3/ 8 ช่ัวโมง  5/ 24 ช่ัวโมง 6/ 1 ป� 7/ 1 ป� 8/ 

SO2 NO2 CO CO TSP  PM-10  PM-2.5  SO2  TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 NO2 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ                
A1 : วัดปpาแสงมณี 0.0810 0.1822 <0.0001 0.2632 <0.0001 0.6683 0.8585 0.1998 0.0510 0.0182 0.0128 0.0156 0.0005 0.0014 0.0020 
A2 : วัดร<องถ<อน 0.0625 0.1564 <0.0001 0.2189 <0.0001 0.6314 0.8309 0.1118 0.0497 0.0110 0.0098 0.0172 0.0006 0.0016 0.0023 
A3 : โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง 0.0588 0.1494 <0.0001 0.2082 <0.0001 0.5928 0.7912 0.0376 0.0499 0.0014 0.0018 0.0032 0.0006 0.0018 0.0025 
A4 : วัดโปร<งเย็น 0.0572 0.1434 <0.0001 0.2006 <0.0001 0.6129 0.8100 0.0698 0.0464 0.0036 0.0032 0.0056 0.0002 0.0005 0.0008 
จุดสังเกต                
5. โรงเรียนบ&านนาไม&เฮียว 0.0577 0.1420 <0.0001 0.1997 <0.0001 0.6096 0.8063 0.0650 0.0460 0.0016 0.0012 0.0020 0.0001 0.0004 0.0005 
6. บ&านโนนฤาษ ี 0.0546 0.1397 <0.0001 0.1943 <0.0001 0.5868 0.7812 0.0136 0.0458 0.0005 0.0006 0.0012 0.0002 0.0005 0.0008 
7. บ&านนาตาล 0.0555 0.1417 <0.0001 0.1972 <0.0001 0.5920 0.7874 0.0294 0.0483 0.0016 0.0020 0.0036 0.0006 0.0018 0.0025 
8. วัดทรงธรรมวนาวาส 0.0547 0.1366 <0.0001 0.1913 <0.0001 0.5989 0.7949 0.0418 0.0470 0.0009 0.0010 0.0020 0.0002 0.0007 0.0010 
9. วัดปpาสร&างฤาษ ี 0.0557 0.1421 <0.0001 0.1978 <0.0001 0.6122 0.8105 0.0746 0.0461 0.0038 0.0036 0.0064 0.0002 0.0007 0.0010 
10. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 0.0555 0.1419 <0.0001 0.1974 <0.0001 0.5978 0.7930 0.0400 0.0466 0.0041 0.0040 0.0072 0.0005 0.0014 0.0020 
11. วัดอรัญวาสี 0.0568 0.1436 <0.0001 0.2004 <0.0001 0.5979 0.7946 0.0432 0.0454 0.0019 0.0018 0.0028 0.0002 0.0005 0.0008 
12. วัดโน<นสว<าง 0.0537 0.1376 <0.0001 0.1913 <0.0001 0.5941 0.7881 0.0242 0.0450 0.0010 0.0010 0.0016 0.0001 0.0004 0.0005 

ค;าที่ยอมรับได�  ≤ 1 
หมายเหตุ  :  1/ Cal 19 : All OEHHA Acute, 8-hour and Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019 สืบค&นจาก https://oehha.ca.gov/air/general-info/oehha-acute-8-hour-and-chronic- 

reference-exposure-level-rel-summary 
 2/ HQ = ค<าความเข&มข&นของสารมลพษิท่ีได&รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค<าความเข&มข&นอ&างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารท่ีรับเข&าร<างกายทางการหายใจโดยไม<ทําให&เกิดอันตรายต<อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 

   3/ ค<า Reference Concentration (Rfc) ท่ี 1 ช่ัวโมง ของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) มีค<าเท<ากับ 23,000 µg/m3, กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มีค<าเท<ากับ 470 µg/m3 และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 660 µg/m3  
   4/ ค<า HI = ค<าความเส่ียงรวมของการเกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค<า HQ ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) และกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) ท่ี 1 ช่ัวโมง) 
   5/ ค<ามาตรฐานกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ี 8 ช่ัวโมง มีค<าเท<ากบั 10,260 µg/m3 

   6/ ค<ามาตรฐานฝุpนละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ี 24 ช่ัวโมง มีค<าเท<ากับ 330 µg/m3 ฝุpนละอองขนาดไม<เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) มีค<าเท<ากบั 120 µg/m3 ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค<าเท<ากับ  
50 µg/m3 และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 300 µg/m3 

   7/ ค<ามาตรฐานฝุpนละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ี 1 ปJ มีค<าเท<ากับ 100 µg/m3 ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค<าเท<ากับ 50 µg/m3 ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค<าเท<ากับ 
25 µg/m3 กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 100 µg/m3 และกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มีค<าเท<ากับ 57 µg/m3  

 8/ WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005 ซ่ึงกําหนดค<าความเข&มข&นเฉล่ียรายปJในการประเมินความเส่ียงต<อสุขภาพของ 
   กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เท<ากับ 40 ไมโครกรัมต<อลูกบาศก�เมตร 

ท่ีมา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จาํกัด, 2565 
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ตารางท่ี 5.14-3 ค<าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) ค<าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส<วนค<าความเข&มข&นของมลพิษทางอากาศในช<วงฤดูละลายนํ้าตาล 

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

 2/ HQ = ค<าความเข&มข&นของสารมลพษิท่ีได&รับสัมผัส (มคก./ลบ.ม.)/ค<าความเข&มข&นอ&างอิงของสารมลพิษหรือปริมาณสารท่ีรับเข&าร<างกายทางการหายใจโดยไม<ทําให&เกิดอันตรายต<อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
   3/ ค<า Reference Concentration (Rfc) ท่ี 1 ช่ัวโมง ของกtาซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) มีค<าเท<ากับ 23,000 µg/m3, กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มีค<าเท<ากับ 470 µg/m3, และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 

660 µg/m3  
   4/ ค<า HI = ค<าความเส่ียงรวมของการเกิดผลกระทบต<อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค<า HQ ของกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) และกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) ท่ี 1 ช่ัวโมง) 
   5/ ค<ามาตรฐานฝุpนละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ี 24 ช่ัวโมง มีค<าเท<ากับ 330 µg/m3, ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค<าเท<ากบั 120 µg/m3, ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค<า

เท<ากับ 50 µg/m3 และกtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 300 µg/m3 
   6/ ค<ามาตรฐานฝุpนละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยท่ัวไป ท่ี 1 ปJ มีค<าเท<ากับ 100 µg/m3, ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค<าเท<ากับ 50 µg/m3, ฝุpนละอองขนาดไม<เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค<าเท<ากับ 

25 µg/m3, กtาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2) มีค<าเท<ากับ 100 µg/m3 และกtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) มีค<าเท<ากับ 57 µg/m3  
7/ WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005 ซ่ึงกําหนดค<าความเข&มข&นเฉล่ียรายปJในการประเมินความเส่ียงต<อสุขภาพของ 
   กtาซไนโตรเจนไดออกไซด� (NO2) เท<ากับ 40 ไมโครกรัมต<อลูกบาศก�เมตร 

ท่ีมา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล&อมไทย จาํกัด, 2565 

รายละเอียด 

กรณีมีค;า RfC (อ�างอิงค;า RfC ตาม Cal 19) 1/
 

กรณีไม;มีค;า RfC (คํานวณสัดส;วนเปรียบเทียบ) 
ค;าความเส่ียง (HQ) 2/ 

ค;าความเส่ียงรวม 
(HI) 4/ 

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห;งชาติ WHO 7/ 
1 ช่ัวโมง 3/ 24 ช่ัวโมง 5/ 1 ป� 6/ 1 ป� 

SO2 NO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 SO2 NO2 NO2 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ              
A1 : วัดปpาแสงมณี 0.0605 0.1470 0.2075 0.5942 0.7913 0.0392 0.0465 0.0030 0.0030 0.0060 0.0002 0.0005 0.0008 
A2 : วัดร<องถ<อน 0.0525 0.1351 0.1876 0.5850 0.7807 0.0132 0.0458 0.0007 0.0008 0.0016 0.0002 0.0005 0.0008 
A3 : โรงเรียนหมู<บ&านตัวอย<าง 0.0514 0.1327 0.1841 0.5848 0.7804 0.0126 0.0457 0.0006 0.0008 0.0016 0.0002 0.0005 0.0008 
A4 : วัดโปร<งเย็น 0.0508 0.1308 0.1816 0.5846 0.7787 0.0088 0.0446 0.0003 0.0004 0.0008 0.0001 0.0002 0.0003 
จุดสังเกต                           
5. โรงเรียนบ&านนาไม&เฮียว 0.0512 0.1308 0.1820 0.5853 0.7796 0.0110 0.0445 0.0003 0.0004 0.0008 <0.0001 0.0002 0.0003 
6. บ&านโนนฤาษี 0.0499 0.1293 0.1792 0.5830 0.7769 0.0044 0.0444 0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.0002 0.0003 
7. บ&านนาตาล 0.0502 0.1300 0.1802 0.5835 0.7790 0.0094 0.0452 0.0004 0.0006 0.0012 0.0002 0.0007 0.0010 
8. วัดทรงธรรมวนาวาส 0.0500 0.1283 0.1783 0.5831 0.7779 0.0066 0.0448 0.0001 0.0002 0.0004 0.0001 0.0002 0.0003 
9. วัดปpาสร&างฤาษี 0.0506 0.1305 0.1811 0.5828 0.7773 0.0052 0.0445 0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.0002 0.0003 
10. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 0.0502 0.1300 0.1802 0.5830 0.7776 0.0060 0.0446 0.0003 0.0004 0.0008 0.0002 0.0005 0.0008 
11. วัดอรัญวาสี 0.0504 0.1302 0.1806 0.5842 0.7782 0.0076 0.0442 0.0003 0.0004 0.0008 0.0001 0.0002 0.0003 
12. วัดโน<นสว<าง 0.0498 0.1290 0.1788 0.5838 0.7776 0.0062 0.0442 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0001 0.0002 0.0003 

ค;าที่ยอมรับได�  ≤ 1 
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6.  ร;างแผนปฎิบัติการด�านส่ิงแวดล�อม มาตรการป?องกันและแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

6.1 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

1) โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟ:าติดต้ังรวม 55 เมกะวัตต� โดยจะผลิตกระแสไฟฟ:าสูงสุดไม<เกิน 
46.21 เมกะวัตต� ในกรณีท่ีโครงการจะมีการเพ่ิมเติมกําลังการผลิตท่ีมากกว<าการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมดังกล<าว โครงการต&องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมใหม< ให&สอดคล&องกับการดําเนินการท่ี
จะเกิดข้ึนจริงและจัดทํารายงานฯ เสนอต<อหน<วยงานท่ีมีอํานาจหน&าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเปน
ผู&พิจารณา ตามลําดับข้ันตอนการพิจารณา 

2) ปฏิบัติตามมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล&อมท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม โครงการโรงไฟฟ:าชีวมวล  
ของบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ต้ังอยู<ท่ี ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

3) นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด&านสิ่งแวดล&อมไปกําหนดเปนเง่ือนไขในสัญญาจ&าง
บริษัทผู&รับจ&างและให&ถือปฏิบัติโดยเคร<งครัดเพ่ือให&เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

4) บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป:องกันและแก&ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล&อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม พร&อมระบุปAญหา/อุปสรรคใน
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ต<อหน<วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
กําหนด 

5) หากบริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด มีความจําเปนต&องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบสิ่งแวดล&อม ให&แตกต<างไปจากท่ีได&เสนอไว&ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล&อมตามท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ ได&ให&ความเห็นชอบไปแล&ว ให&เปนหน&าท่ีของ
หน<วยงานท่ีมีอํานาจหน&าท่ีในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเปนผู&พิจารณา ดังนี้ 

5.1)  หากเห็นว<าการแก&ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป:องกันและแก&ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล&อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อมดังกล<าว ไม<กระทบต<อ
สาระสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม และเปน
มาตรการท่ีเกิดผลดีต<อสิ่งแวดล&อมมากกว<า หรือเทียบเท<ามาตรการท่ีกําหนดไว&ในรายงานฯ ท่ีผ<านการ
พิจารณาให&ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ แล&ว ให&หน<วยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต 
รับจดแจ&งการปรับปรุงแก&ไขเปลี่ยนแปลงดังกล<าวให&เปนไปตามหลักเกณฑ� และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว&ใน
กฏหมายนั้น ๆ ต<อไปพร&อมกับให&จัดทําสําเนาการปรับปรุงแก&ไขมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อมท่ีรับจดแจ&งไว& ส<งให&สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมเพ่ือทราบ 
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5.2)  หากหน<วยงานท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว<าการปรับปรุงแก&ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต<อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล&อมท่ีได&รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ ให&หน<วยงานท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ หรือ
อนุญาต จัดส<งรายงานการปรับปรุงแก&ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป:องกันและแก&ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล&อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล&อม ให&สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม เพ่ือเสนอให&คณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ คณะท่ีเก่ียวข&องพิจารณาให&ความ
เห็นชอบก<อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล<าว และเม่ือโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด หรือปรับปรุงแก&ไขมาตรการฯ ตามท่ีคณะกรรมการผู&ชํานาญการฯ ให&ความเห็นชอบประกอบ
แล&ว หน<วยงานท่ีมีอํานาจให&การอนุมัติ หรืออนุญาตต&องแจ&งผลการแก&ไขเปลี่ยนแปลงดังกล<าวให&สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมทราบด&วย 

6) กรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล&อมแสดงให&เห็นปAญหาสิ่งแวดล&อมรวมถึงท่ีมีการ
ร&องเรียนจากชุมชนท่ีมีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให&บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด ปรับปรุงแก&ไข
ปAญหาดังกล<าวโดยเร็ว และแจ&งให&สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และจังหวัดหนองคาย ทราบทุกครั้ง เพ่ือ
ประสานความร<วมมือในการแก&ไขปAญหา 

7) เม่ือโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีประสิทธิภาพคงตัว (Steady State) แล&วพบว<า การระบาย
สารมลพิษทางอากาศมีค<าท่ีตํ่ากว<าท่ีกําหนดในรายงานฯ ให&ใช&ค<าดังกล<าวเปนค<าควบคุมและแจ&งให&สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมทราบ โดยเร็ว  

8) ตรวจสอบการดําเนินโครงการให&มีความสอดคล&องกับข&อกําหนด การใช&ประโยชน�ท่ีดินตาม
กฎกระทรวงให&ใช&บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&อง และใช&
บังคับเปนการเฉพาะในพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

9) ทําการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล<อเย็นให&อยู<ในสภาพท่ีใช&งานได&ดีเปนประจํา และ 
มีความปลอดภัยต<อผู&ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล&เคียง 

10) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด&านสิ่งแวดล&อม ให&หน<วยงานรัฐซ่ึงมีอํานาจอนุญาต
พิจารณาทุก 6 เดือน ท้ังในช<วงก<อสร&างและช<วงดําเนินการ โดยให&เปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมกําหนด 

11) ให&บริษัท วิวรรธน�การเกษตร จํากัด มีการบํารุงรักษาดูแลการทํางานของระบบหล<อเย็นให&อยู<ใน
สภาพท่ีใช&งานได&ดีเปนประจําและมีความปลอดภัยต<อผู&ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล&เคียง 

12) กรณีท่ีมีข&อร&องเรียนของชุมชนต<อการดําเนินการของโครงการบริษัทฯ ต&องรีบแก&ไขปAญหา
ดังกล<าวโดยเร็วและให&บันทึกเปนรายงานไว&ด&วย 
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6.2 แผนปฏิบัติการด�านส่ิงแวดล�อมของโครงการ 

 บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด มีกําลังการผลิตไฟฟ	าติดต้ังรวม 55 เมกะวัตต) โดยจะผลิต
กระแสไฟฟ	าสูงสุดไม2เกิน 46.21 เมกะวัตต) ได6จัดทํามาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อมในรูปแผนปฏิบัติการ (Action plan) ด6านสิ่งแวดล6อมใน 
แต2ละด6านท้ังในระยะก2อสร6างและระยะดําเนินการโดยสอดคล6องกับรายละเอียดโครงการผลการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล6อมและข6อคิดเห็นท่ีได6จากการดําเนินการมีส2วนร2วมของประชาชน โดยมีรูปแบบการ
นําเสนอประกอบด6วยหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค)พ้ืนท่ีเป	าหมายวิธีการดําเนินการระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ/ค2าใช6จ2ายโดยประมาณผู6รับผิดชอบและการประเมินผลประกอบด6วยแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล6อมท่ี
โครงการต6องยึดถือปฏิบัติ มีท้ังสิ้น 13 แผน ได6แก2 

 1) แผนปฏิบัติการด6านคุณภาพอากาศ 

 2) แผนปฏิบัติการด6านระดับเสียง 

 3) แผนปฏิบัติการด6านการใช6น้ํา 

 4) แผนปฏิบัติการด6านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน 

 5) แผนปฏิบัติการด6านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําใต6ดิน 

 6) แผนปฏิบัติการด6านการคมนาคม 

 7) แผนปฏิบัติการด6านการระบายน้ําและป	องกันน้ําท2วม 

 8) แผนปฏิบัติการด6านการจัดการกากของเสีย 

 9) แผนปฏิบัติการด6านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 10) แผนปฏิบัติการด6านเศรษฐกิจ-สังคม 

 11) แผนปฏิบัติการด6านการประชาสัมพันธ)และการมีส2วนร2วมของประชาชน 

 12) แผนปฏิบัติการด6านสาธารณสุขและสุขภาพ 

 13) แผนปฏิบัติการด6านด6านพ้ืนท่ีสีเขียวและสุนทรียภาพ 

 โดยแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล6อมข6างต6น สรุปรายละเอียดได6ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.2-1 มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด  
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. มาตรการท่ัวไป 1) โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟ	าติดตั้งรวม 55.00 เมกะวัตต) โดยจะผลิต
กระแสไฟฟ	าสูงสุดไม2เกิน 46.21 เมกะวัตต) ในกรณีท่ีโครงการจะมีการ
เพ่ิมเติมกําลังการผลิตท่ีมากกว2าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล6อม
ดังกล2าว โครงการต6องมีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล6อมใหม2   
ให6สอดคล6องกับการดําเนินการท่ีจะเกิดข้ึนจริงและจัดทํารายงานฯ เสนอ
ต2อหน2วยงานท่ีมีอํานาจหน6าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเปRน 
ผู6พิจารณา ตามลําดับข้ันตอนการพิจารณา 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร
จํากัด 

 2) ปฏิบัติตามมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อมท่ีเสนอในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล6อม โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท 
วิวรรธน)การเกษตร จํากัด ตั้งอยู2ท่ีตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร
จํากัด 

 3) นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด6านสิ่งแวดล6อมไปกําหนดเปRน
เง่ือนไขในสัญญาจ6างบริษัทผู6รับจ6างและให6ถือปฏิบัติโดยเคร2งครัดเพ่ือให6
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร
จํากัด 

 4) บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม พร6อมระบุป�ญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ ต2อหน2วยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมกําหนด 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด  
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. มาตรการท่ัวไป  
   (ต,อ) 

5) หากบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด มีความจําเปRนต6องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล6อม ให6แตกต2างไปจากท่ีได6เสนอไว6ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล6อมตามท่ีคณะกรรมการผู6ชํานาญการฯ ได6ให6ความ
เห็นชอบไปแล6ว ให6เปRนหน6าท่ีของหน2วยงานท่ีมีอํานาจหน6าท่ีในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเปRนผู6พิจารณา ดังน้ี 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5.1) หากเห็นว2าการแก6ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อมดังกล2าว ไม2กระทบต2อ
สาระสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล6อมในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล6อม และเปRนมาตรการท่ีเกิดผลดีต2อ
สิ่งแวดล6อมมากกว2า หรือเทียบเท2ามาตรการท่ีกําหนดไว6ในรายงานฯ 
ท่ีผ2านการพิจารณาให6ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู6ชํานาญการฯ 
แล6ว ให6หน2วยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ6งการ
ปรับปรุงแก6ไขเปลี่ยนแปลงดังกล2าวให6เปRนไปตามหลักเกณฑ) และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว6ในกฏหมายน้ัน ๆ ต2อไปพร6อมกับให6จัดทําสําเนา
การปรับปรุงแก6ไขมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อมท่ีรับจดแจ6งไว6 
ส2งให6สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม
เพ่ือทราบ 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด  
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. มาตรการท่ัวไป  
   (ต,อ) 

5.2)  หากหน2วยงานท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นว2า
การปรับปรุงแก6ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการน้ัน ๆ อาจ
กระทบต2อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล6อมท่ี
ได6รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู6ชํานาญการฯ ให6หน2วยงาน 
ท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดส2งรายงานการปรับปรุงแก6ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล6อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม 
ให6สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม 
เพ่ือเสนอให6คณะกรรมการผู6ชํานาญการฯ คณะท่ีเก่ียวข6องพิจารณา
ให6ความเห็นชอบก2อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการ
ดังกล2าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
หรือปรับปรุงแก6ไขมาตรการฯ ตามท่ีคณะกรรมการผู6ชํานาญการฯ 
ให6ความเห็นชอบประกอบแล6ว หน2วยงานท่ีมีอํานาจให6การอนุมัติ 
หรืออนุญาตต6องแจ6งผลการแก6ไขเปลี่ยนแปลงดังกล2าวให6สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมทราบด6วย 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) กรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล6อมแสดงให6เห็นป�ญหา
สิ่งแวดล6อมรวมถึงท่ีมีการร6องเรียนจากชุมชนท่ีมีเหตุมาจากการดําเนิน
โครงการ ให6บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด ปรับปรุงแก6ไขป�ญหา
ดังกล2าวโดยเร็ว และแจ6งให6สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล6อม และจังหวัดหนองคายทราบทุกครั้ง เพ่ือประสานความ
ร2วมมือในการแก6ไขป�ญหา 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-1 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (มาตรการท่ัวไป) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด  
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. มาตรการท่ัวไป  
   (ต,อ) 

7) เมื่อโครงการฯ ดําเนินการผลิตและมีประสิทธิภาพคงตัว (Steady State) 
แล6วพบว2าการระบายสารมลพิษทางอากาศมีค2าท่ีต่ํากว2าท่ีกําหนดใน
รายงานฯ ให6ใช6ค2าดังกล2าวเปRนค2าควบคุมและแจ6งให6สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมทราบ โดยเร็ว 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) ตรวจสอบการดําเนินโครงการให6มีความสอดคล6องกับข6อกําหนด การใช6
ประโยชน)ท่ีดินตามกฎกระทรวงให6ใช6บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย 
พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6อง และใช6บังคับเปRนการเฉพาะใน
พ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) ทําการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล2อเย็นให6อยู2ในสภาพท่ีใช6
งานได6ดีเปRนประจํา และมีความปลอดภัยต2อผู6ปฏิบัติงานและประชาชน
บริเวณใกล6เคียง 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด6านสิ่งแวดล6อม ให6หน2วยงานรัฐ
ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตพิจารณาทุก 6 เดือน ท้ังในช2วงก2อสร6างและช2วง
ดําเนินการ โดยให6เปRนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล6อมกําหนด 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) ให6บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด มีการบํารุงรักษาดูแลการทํางานของ
ระบบหล2อเย็นให6อยู2ในสภาพท่ีใช6งานได6ดีเปRนประจําและมีความปลอดภัย
ต2อผู6ปฎิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล6เคียง 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 12) กรณีท่ีมีข6อร6องเรียนของชุมชนต2อการดําเนินการของโครงการบริษัทฯ 
ต6องรีบแก6ไขป�ญหาดังกล2าวโดยเร็วและให6บันทึกเปRนรายงานไว6ด6วย 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 13) โครงการจะต6องตรวจสอบการดําเนินโครงการให6มีความสอดคล6องกับ
กฎหมายว2าด6วยการควบคุมอาคารประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล6อมเก่ียวกับการกําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือ
กิจกรรมซ่ึงต6องจัดทํารายงานการวิเคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล6อมและ
หลักเกณฑ) วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล6อม หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6อง และใช6
บังคับเปRนการเฉพาะในพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
และพ้ืนท่ีศึกษา 

- ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 
และดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. ด�านคุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมนํ้าในพ้ืนท่ีก2อสร6างท่ีมีการฟุ	งกระจายของฝุ]นละออง ยกเว6นช2วงท่ีมี 
ฝนตก เช2น ถนน พ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมการปรับถม เปRนต6น อย2างน6อย 2 ครั้งต2อวัน 
(เช6า-บ2าย) ยกเว6นในช2วงเวลาท่ีฝนตก 

- ถนนเข6า-ออกพ้ืนท่ี
ก2อสร6าง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดให6ผู6 รับเหมาเสนอแผนการตรวจสอบสภาพและบํารุ งรักษา
เครื่องจักรกลท่ีใช6ในการก2อสร6างเพ่ือลดการระบายสารมลพิษทางอากาศและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดสร6างรั้วช่ัวคราวเพ่ือกันฝุ]นโดยรอบพ้ืนท่ีก2อสร6าง เพ่ือลดการฟุ	งกระจายของ
ฝุ]นออกนอกพ้ืนท่ีก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) รถบรรทุกท่ีขนส2งวัสดุก2อสร6างเข6าพ้ืนท่ีโครงการต6องมีผ6าใบคลุมอย2างมิดชิด
เพ่ือป	องกันการฟุ	งกระจายของฝุ]นละออง และการตกหล2นของวัสดุก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีก2อสร6างและถนนท่ี
ใช6ในการขนส2งวัสด ุ

- ตลอดระยะก2อสร6าง - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) ตรวจสอบกระบะบรรทุกและบรรทุกวัสดุก2อสร6างให6เหมาะสมกับขนาดกระบะ
บรรทุก เพ่ือป	องกันการรั่วไหลของเศษวัสดุ 

- พ้ืนท่ีก2อสร6างและถนนท่ี
ใช6ในการขนส2งวัสด ุ

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) หลีกเลี่ยงการใช6เส6นทางขนส2งวัสดแุละอุปกรณ)ก2อสร6างท่ีผ2านชุมชน - พ้ืนท่ีก2อสร6างและถนนท่ี
ใช6ในการขนส2งวัสด ุ

- ตลอดระยะก2อสร6าง - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) ทําความสะอาดล6อรถบรรทุกก2อนออกจากพ้ืนท่ีก2อสร6าง เพ่ือป	องกันเศษดิน  
เศษหินและทรายท่ีอาจสร6างความสกปรกให6แก2ถนน  

- ถนนเข6า-ออกพ้ืนท่ี
ก2อสร6าง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต)/เครื่องจักรท่ีใช6ในการ
ก2อสร6างตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ท่ีระบุไว6ในคู2มือแนะนําการบํารุงรักษาของ
แต2ละเครื่องจักร) 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) ควบคุมมิให6มีการกําจัดขยะด6วยการเผากลางแจ6งในบริเวณพ้ืนท่ีก2อสร6าง - พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะท่ีใช6ขนส2งวัสดุอุปกรณ)ก2อสร6างบริเวณ
พ้ืนท่ีก2อสร6างให6ไม2เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพ่ือลดฝุ]นละออง และการเกิด
อุบัติเหตุ 

- ถนนเข6า-ออกพ้ืนท่ี
ก2อสร6าง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) จัดเตรียมอุปกรณ)ป	องกันฝุ]นละอองสําหรับคนงานท่ีอยู2ในบริเวณพ้ืนท่ีก2อสร6าง
ให6เพียงพอ 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

2. ด�านเสียง 1) ประชาสัมพันธ)ให6ชุมชนท่ีอยู2ใกล6เคียงให6รับทราบเก่ียวกับกิจกรรมการก2อสร6าง
โครงการก2อนการก2อสร6างล2วงหน6าอย2างน6อย 15 วัน และตลอดระยะท่ีมี
กิจกรรมทําให6เกิดเสียงดัง 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดแผนงานก2อสร6างให6ชัดเจน โดยให6หลีกเลี่ยงการใช6เครื่องจักรท่ีมีเสียง
ดังทํางานในเวลาพร6อมกัน 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) งดกิจกรรมการก2อสร6างท่ีก2อให6เกิดเสียงดังในระยะเวลา 19.00-08.00 น.  
โดยกําหนดให6มีระยะเวลาก2อสร6าง 08.00-19.00 น. 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) ติดป	ายสัญลักษณ)เตือนให6สวมใส2อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล 
(PPE) ในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับเสียงดังตามการจําแนกพ้ืนท่ีเสียง โดยเจ6าหน6าท่ี 
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต)/เครื่องจักรท่ีใช6ในการ
ก2อสร6างตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ท่ีระบุไว6ในคู2มือแนะนําการบํารุงรักษาของ
แต2ละเครื่องจักร) 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) กําหนดขอบเขตของกิจกรรมท่ีก2อให6เกิดเสียงดัง เช2น การเตรียมพ้ืนท่ี/งานฐาน
ราก ให6มีความกว6างของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ ไม2เกิน 40 เมตร ในแต2ละพ้ืนท่ี 
เพ่ือลดผลกระทบของระดับเสียงจากกิจกรรมก2อสร6างของโครงการไปยังพ้ืนท่ี
อ2อนไหวท่ีอยู2ใกล6กับพ้ืนท่ีโครงการ 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

3. น้ําใช�  1) กําหนดให6บริษัทรับเหมาเปRนผู6จัดหานํ้าใช6สําหรับกิจกรรมการก2อสร6างอย2าง
เพียงพอ 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดให6บริษัทรับเหมาจัดเตรียมนํ้าดื่มท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะให6คนงาน
ก2อสร6างอย2างเพียงพอโดยไม2รบกวนแหล2งนํ้าดื่ม-นํ้าใช6ของชุมชน 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

4. ด�านอุทกวิทยาน้ํา 
ผิวดินและคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

1) กําหนดให6ผู6รับเหมาต6องจัดเตรียมห6องส6วมท่ีถูกสุขลักษณะให6เพียงพอสําหรับ
คนงานก2อสร6างตามกฎกระทรวงว2าด6วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548 และกฏหมายท่ีเก่ียวข6อง และติดต2อให6หน2วยงานราชการท่ี
ได6รับอนุญาตจากหน2วยงานราชการเข6ามารับสิ่งปฏิกูลเพ่ือนําไปกําจัดตามหลัก
สุขาภิบาลต2อไป 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีพ้ืนท่ีสําหรับล6างอุปกรณ) เครื่องมือ เครื่องจักร และล6อรถในพ้ืนท่ี
ก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดให6มีบ2อตกตะกอนเพ่ือรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก2อสร6าง และตะกอน
ดินและทรายก2อนนํามาใช6ในการฉีดพรมบริเวณพ้ืนท่ีก2อสร6าง เพ่ือลดการ 
ฟุ	งกระจายของฝุ]นละอองท่ีเกิดข้ึน 

- พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

5. ด�านคุณภาพดินและ   
คุณภาพน้ําใต�ดิน 

1) ห6ามสูบนํ้าใต6ดินภายในพ้ืนท่ีโครงการมาใช6ในกิจกรรมก2อสร6าง - พ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

6. ด�านคมนาคมขนส,ง 1) ติดตั้งป	ายเตือนในพ้ืนท่ีก2อสร6างและจํากัดความเร็วในการใช6ยานพาหนะใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการอย2างชัดเจน รวมท้ังควบคุมรถบรรทุกห6ามจอดบริเวณ 
ริมถนนสาธารณะในเขตชุมชนโดยเด็ดขาด เพ่ือป	องกันการกีดขวางจราจรและ
ส2งผลกระทบต2อชุมชนโดยรอบ 

- ภายในพ้ืนท่ีก2อสร6าง - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) หลีกเลี่ยงการขนส2งวัสดุก2อสร6างในช2วงช่ัวโมงเร2งด2วน ท้ังช2วงเช6า (เวลา 07.00-
08.00 น.) และช2วงเย็น (16.00-18.00 น.)  

- โครงข2ายถนนท่ีอยู2
ใกล6เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) รถบรรทุกขนส2งวัสดุก2อสร6างของโครงการต6องติดป	าย หรือสติ๊กเกอร)แจ6งช่ือ
โครงการและผู6รับเหมา ท่ีตัวถังรถให6เห็นชัดเจนว2าเปRนรถของโครงการ พร6อม
หมายเลขโทรศัพท)ไว6ท่ีรถบรรทุกและรถขนส2งคนงานทุกคัน เพ่ือให6ประชาชน
สามารถแจ6งร6องเรียนได6เมื่อพบเห็นว2ารถของโครงการทําให6เกิดความเดือดร6อน 

- รถบรรทุกขนส2งวัสดุ
อุปกรณ) 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดให6มีเจ6าหน6าท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับรถบรรทุกว่ิงเข6า-ออกภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร6อมท้ังแนะนําเส6นทางเดินรถในพ้ืนท่ีโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

6. ด�านคมนาคมขนส,ง 
(ต,อ) 

5) จดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส2งท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการ โดยมีรายละเอียด สาเหตุ ผลท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวทางแก6ไข  
เพ่ือนํามาหาสาเหตุและแนวทางป	องกันแก6ไขไม2ให6เกิดซํ้าอีก พร6อมแจ6งไปยัง
บริษัทต6นสังกัด เพ่ือให6รับทราบและดําเนินการแก6ไข 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

6) วางแผนในการเคลื่อนย6าย ขนส2ง เครื่องจักรท่ีมีขนาดใหญ2เข6าสู2พ้ืนท่ีโครงการ
โดยในการเคลื่อนย6ายเครื่องจักรขนาดใหญ2 ประสานงานกับตํารวจทางหลวง 
และตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจร 

- เส6นทางคมนาคมท่ีอยู2
ใกล6เคียงพ้ืนท่ีโครงการ 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

7. ด�านระบบระบายน้ํา 
   และป#องกันน้ําท,วม 

1) จัดเก็บเศษวัสดุก2อสร6างท่ีมีลักษณะง2ายต2อการถูกนํ้าฝนชะล6างและพัดพาใส2
ภาชนะหรือใช6วัสดุปaดคลุมให6มิดชิด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีรางระบายนํ้าช่ัวคราวในแนวเดียวกับท่ีจะสร6างระบบระบายนํ้าถาวร 
และให6มีตะแกรงดักขยะท่ีอาจปะปนมากับนํ้าฝนก2อนรวบรวมนํ้าฝนท่ีตกลงใน
พ้ืนท่ีเข6าสู2บ2อหน2วงนํ้าฝนของโรงงานผลิตนํ้าตาลต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดให6มีบ2อตกตะกอนดินและทรายท่ีเกิดจากกิจกรรมการก2อสร6างเพ่ือ
ป	องกันเศษตะกอนดินตกค6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก2อสร6างออกจากรางระบายนํ้าเมื่อพบการ
สะสม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายนํ้าเปRนประจําทุกเดือน และตรวจสอบการ
จัดวางวัสดุท่ีใช6ในการก2อสร6างไม2ให6กีดขวางทางนํ้าไหลหรือรางระบายนํ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

8. ด�านการจัดการ 
กากของเสีย 

 

1) จัดให6มีพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะของโรงงาน เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
และวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วท่ีเกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วขนาด 200 ลิตร 
พร6อมฝาปaดมิดชิดอย2างเพียงพอ เพ่ือรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ี 
ไม2ใช6แล6วท่ีเกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก2อสร6าง ก2อนนําไปจัดเก็บใน
พ้ืนท่ีจัดเก็บขยะของโรงงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

8. ด�านการจัดการ 
กากของเสีย 

 

3) กําหนดให6มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม2ใช6แล6ว ก2อนนําไป
จัดเก็บในพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะของโรงงาน สําหรับมูลฝอยแห6ง (เศษวัสดุหรือ 
ของเสียจากกิจกรรมก2อสร6าง) ท่ีสามารถนํากลับมาใช6ใหม2ได6ให6พิจารณานํา
กลับมาใช6ใหม2 ให6มากท่ีสุด หรือจําหน2ายให6กับหน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจาก
หน2วยงานราชการหรือบริษัทท่ีได6รับอนุญาตมารับซ้ือ สําหรับมูลฝอยเปbยกท่ี
ย2อยสลายได6 เพ่ือนําไปทําปุcยหมักชีวภาพ ซ่ึงจะนําไปใช6ในแปลงสาธิตปลูก
อ6อยหรือพ้ืนท่ีสีเขียวของโรงงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดให6มีผู6รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไว6ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
โดยมีหน6าท่ี ดูแล/ควบคุมให6มีการคัดแยกมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในช2วงก2อสร6าง 
พร6อมท้ังมีหน6าท่ีประสานงานเพ่ือจําหน2ายมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใช6
ประโยชน)ได6ให6กับผู6รับซ้ือท่ีได6รับอนุญาตมารับซ้ือ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) อบรมและให6ความรู6ต2อคนงานก2อสร6างเก่ียวกับการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณ
และเสริมรายได6 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) ห6ามท้ิงขยะลงในทางระบายนํ้า ท2อรวบรวมนํ้าท้ิงและท2อระบายนํ้า รวมถึง
แหล2งนํ้าในบริเวณใกล6เคียงพ้ืนท่ีก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) การจัดการเศษวัสดุจากการก2อสร6าง/มูลฝอยจากการก2อสร6าง โครงการกําหนด
รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก2อสร6างไว6ในสัญญาว2าจ6าง
ผู6รับเหมา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู6รับเหมารื้อถอนหรือก2อสร6างในการ
จัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก2อสร6างต2าง ๆ ไม2นําเศษวัสดุท่ีเกิดจากการรื้อถอน
ไปท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีท่ีอาจส2งผลกระทบต2อผู6พักอาศัยอยู2ใน
บริเวณน้ัน ๆ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

  
 
 
 
 
 

-  -  -  
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9. ด�านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 

    

9.1 การคัดเลือก
ผู�รับเหมาและ
แผนงานก,อสร�าง 

1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู6รับเหมา โครงการต6องพิจารณารายละเอียด 
ด6านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ6างให6ครอบคลุมถึงการคุ6มครอง 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก2อสร6าง 
ประกอบด6วย แผนงานหรือมาตรการด6านสิ่งแวดล6อม อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยท่ีชัดเจน เจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ 
หัวหน6างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพ
ตามกฎหมายกําหนดท่ีมีประสบการณ) รวมท้ังผู6ควบคุมงานก2อสร6างประจํา
บริษัทผู6รับเหมา เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู6รับเหมา โครงการต6องพิจารณารายละเอียด 
ด6านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ6างให6ครอบคลุมถึงการคุ6มครอง 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีก2อสร6าง 
ประกอบด6วย แผนงานหรือมาตรการด6านสิ่งแวดล6อม อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยท่ีชัดเจน เจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ 
หัวหน6างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพ
ตามกฎหมายกําหนดท่ีมีประสบการณ) รวมท้ังผู6ควบคุมงานก2อสร6างประจํา
บริษัทผู6รับเหมา เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานอย2างสม่ําเสมอตามแผนงานท่ีกําหนด
ร2วมกันระหว2างบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด กับบริษัทรับเหมา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4) จัดทําแผนงานด6านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก2อสร6างให6
สอดคล6องตามกฎหมายกําหนดและนําหลักเกณฑ)มาตรการด6านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยมากําหนดเปRนระเบียบปฏิบัติงานและเง่ือนไขหรือข6อตกลง
กับบริษัทผู6รับเหมาท่ีเข6ามาปฏิบัติงานให6กับโครงการในสัญญาจ6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.1 การคัดเลือก
ผู�รับเหมาและ
แผนงานก,อสร�าง 
(ต,อ) 

5) จัดให6มีผู6ควบคุมงานก2อสร6างและเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน6างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพ 
ให6สอดคล6องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด6านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
ทําหน6าท่ีกํากับดูแลผู6รับเหมางานก2อสร6าง (Contractor) ให6ปฏิบัติตาม
ข6อกําหนดของกฎหมายด6านความปลอดภัยในการทํางานพร6อมท้ังให6มีการ
ติดตามตรวจสอบตลอดระยะการก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดให6มีการนิเทศงานด6านความปลอดภัยและฝfกอบรมแก2คนงานก2อสร6างก2อน
เริ่มต6นการทํางานท้ังในส2วนของ ความปลอดภัยในสถานท่ี ความปลอดภัยใน
การใช6เครื่องมือเครื่องจักร ความปลอดภัยส2วนบุคคลและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต6น และการใช6อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) หรือ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดให6มีระบบขออนุญาต ทํางานในเขตหวงห6าม (Work Permit System) 
ภายในพ้ืนท่ีก2อสร6างอย2างเข6มงวดสําหรับงานท่ีมีความเสี่ยงทุกประเภท 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) กําหนดแผนการก2อสร6างและแผนการเคลื่อนย6าย/การลําเลียงวัสดุ/การจัดเก็บ
วัสดุและการกําจัดวัสดุท่ีใช6แล6วในสถานท่ีก2อสร6าง กําหนดแผนเพ่ือเตรียมารไว6
ล2วงหน6า รวมท้ังต6องปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว6 เพ่ือไม2ให6เกิดอันตรายต2อชีวิต
และทรัพย)สินของผู6ปฏิบัติงานหรือผู6ท่ีอยู2ในบริเวณใกล6เคียงกับสถานท่ีกองเก็บ
วัสดุหรือบริเวณท่ีกําลังทําการขนส2งวัสดุ/เส6นทางท่ีใช6ในการส2ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.2 ระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย 

1) จัดให6มีเจ6าหน6าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแล 
ความเรียบร6อยอย2างสม่ําเสมอ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดให6บริเวณเขตก2อสร6าง เช2น ก้ันพ้ืนท่ีท่ีมีการก2อสร6างด6วยวัสดุ ท่ี
เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดทําป	าย “เขตก2อสร6าง” หรือ “เขต
อันตราย” แสดงให6เห็นได6ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.2 ระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย 
(ต,อ) 

3) ควบคุมดูแลให6ลูกจ6างใช6อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาท่ีทํางานและต6องจัดเตรียมให6เหมาะสมกับลักษณะของงาน และ
เปRนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ)อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ6มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัย 
ส2วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎหมายท่ีเก่ียวข6อง โดยให6มีการตรวจสอบและ
อบรมการใช6อุปกรณ)น้ันก2อนการใช6งาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.3 การจัดสภาพ 
แวดล�อมและ
สุขาภิบาล 

1) จัดให6มีระบบการจัดเก็บ การขนและย6ายเศษวัสดุเหลือใช6 ไม2ให6กีดขวาง 
การทํางาน มีความปลอดภัยและห6ามเผาทําลายวัสดุเหลือใช6หรือขยะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2) จัดเตรียมการด6านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล6อมของคนงานก2อสร6างให6อยู2
ในสภาพท่ีดีและถูกสุขลักษณะ โดยจัดให6มีบ6านพักคนงานอย2างเพียงพอ จัดให6
มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตามสุขลักษณะและเพียงพอ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดให6มีรั้วก้ันพ้ืนท่ีก2อสร6างสูง 2 เมตร เพ่ือท่ีช2วยบดบังสายตา - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4) ปฏิบัติตามข6อกําหนดและเง่ือนไขของหน2วยงานอนุญาตและหน2วยงานในท6องถ่ิน
เก่ียวกับการทํางานในพ้ืนท่ีก2อสร6างนอกพ้ืนท่ีโรงงาน เช2น วางท2อส2งนํ้า และงาน
ปรับปรุงถนน เปRนต6น และเมื่อก2อสร6างแล6วเสร็จต6องรีบคืนสภาพพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีระบบสุขาภิบาลข้ันพ้ืนฐานแก2คนงานก2อสร6างอย2างเพียงพอ ตาม
กฎกระทรวงว2าด6วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดให6มีแผนผังแสดงเส6นทางฉุกเฉิน และทางออก เส6นทางการจราจร พ้ืนท่ี
อันตราย และติดป	ายแสดงหมายเลขโทรศัพท)ของหน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 
เพ่ือขอความช2วยเหลือในยามฉุกเฉิน เช2น โรงพยาบาล หน2วยงานดับเพลิง 
หน2วยงานบรรเทาสาธารณภัยท่ีใกล6ท่ีสุดไว6 ณ เขตก2อสร6างให6เห็นได6ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดให6มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ 
ท่ีเข6า-ออกเขตก2อสร6าง โดยจัดให6มีป	ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบ 
การเข6าทํางานของคนงานเพ่ือป	องกันและห6ามไม2ให6บุคคลหรือยานพาหนะ 
ท่ีไม2ได6รับอนุญาตเข6าเขตก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) จัดให6มีเส6นทางการจราจร ทางเท6า จุดบรรทุกและขนถ2ายวัสดุภายในเขต
ก2อสร6างท่ีเหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.4 การเฝ#าระวังและ
จัดการเร่ืองความ
ปลอดภัย 

1) จัดให6มีระบบป	องกันอัคคีภัยในงานก2อสร6างตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด6านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล6อมในการทํางานเก่ียวกับการป	องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต6องสอบสวนเหตุการณ)ท่ี
เกิดข้ึน ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก6ไขป�ญหาและกําหนดมาตรการเพ่ือ
ป	องกันการเกิดซํ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดให6มีสัญลักษณ)เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางานในตําแหน2งท่ีมีความเสี่ยง 
ท่ีอาจก2อให6เกิดอันตรายต2อชีวิตและทรัพย)สิน รวมท้ังจัดให6มีการฝfกอบรมให6
ความรู6เก่ียวกับสัญลักษณ)เตือนอันตราย เครื่องหมายความปลอดภัย และ 
รหัสสัญญาณต2าง ๆ ท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.5 งานเจาะและ 
งานขุด 

1) การเจาะหรือขุดรู หลุม บ2อ คู และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ต6องทําการ 
ขออนุญาตทํางานเพ่ือกําหนดมาตรการป	องกัน เช2น การจัดให6มีราวก้ันหรือ 
รั้วกันตก แสงสว2าง และป	ายเตือนอันตรายตามลักษณะของงานก2อสร6างเพ่ือให6
เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการทํางาน และในเวลากลางคืนต6องจัดให6มี
สัญญาณไฟสีส6มหรือป	ายสีสะท6อนแสงเตือนอันตรายให6เห็นได6ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ2ท่ีมีเส6นผ2านศูนย)กลางตั้งแต2 70 เซนติเมตรข้ึนไป  
ต6องจัดให6มีวิศวกรซ่ึงมีประสบการณ)ด6านปฐพีวิศวกรรมประจําสถานท่ีก2อสร6าง
ตลอดเวลาในกรณีท่ีมีการทํางานด6านเสาเข็มเจาะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กรณีทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณท่ีจํากัด ต6องจัดให6มีมาตรการป	องกันอันตราย
เปRนกรณีพิเศษเฉพาะแห2งเพ่ือป	องกันมิให6คนงานได6รับอันตรายขณะทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.6 ความปลอดภัยใน
การใช�เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักร 

1) การออกแบบและติดตั้งหม6อไอนํ้าต6องเปRนไปตามหลักวิศวกรรม มีวิศวกรท่ีมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเซ็นรับรองการออกแบบ และ
ควบคุมการก2อสร6างตามแบบแปลน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2) ตรวจสอบสภาพความพร6อมของอุปกรณ)ก2อสร6างทุกชนิดให6อยู2ในสภาพพร6อม
ใช6งานก2อนดําเนินงานในทุกวัน ให6สอดคล6องตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
การใช6เครื่องมือและเครื่องจักร 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ)ท่ีใช6ในการทํางานก2อสร6างให6อยู2ใน
สภาพท่ีใช6งานได6ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช6งานท่ีเหมาะสม และ 
การตรวจรับรองประจําปb 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) กรณีท่ีอาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนท่ีของเครื่องจักรใด ให6ติดตั้งอุปกรณ)
ป	องกันอันตรายและเตือนอันตรายท่ีเครื่องจักรน้ัน เช2น สัญญาณเสียง และ
แสง สําหรับการเดินหน6าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป	ายเตือนอันตรายให6
เห็นได6ชัดเจน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีเครื่องป	องกันอันตรายสําหรับลูกจ6างซ่ึงทํางานกับเครื่องจักร เช2น  
หลังคาเกmง ท่ีปaดครอบแท2นหมุน เครื่องปaดบังประกายไฟ หรือตะแกรง 
เหล็กเหนียว 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.7 แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

1) จัดให6มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับช2วงก2อสร6าง และทําการฝfกอบรมคนงาน
ก2อสร6างและพนักงานท่ีอยู2ในพ้ืนท่ีก2อสร6างเก่ียวกับระบบแจ6งเตือนกรณีฉุกเฉิน 
และข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังการประสานงานกับผู6ท่ี
เก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) ประสานงานด6านความปลอดภัยชุมชนกับศูนย)อาสาสมัครป	องกันภัยฝ]าย 
พลเรือน (อปพร) ขององค)การบริหารส2วนตําบลจุมพล และจัดให6มีเจ6าหน6าท่ี
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง และตรวจตราดูแลความเรียบร6อยอย2าง
สม่ําเสมอ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดให6มีหน2วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ)พ้ืนฐานอย2างเพียงพอ รวมท้ังจัดให6มี
รถสําหรับนําผู6ป]วยส2งโรงพยาบาลได6ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

10. สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

1) กําหนดเง่ือนไขในสัญญาจ6างผู6รับเหมาก2อสร6างให6จ6างแรงงานในท6องถ่ินท่ีมี 
ความเหมาะสมกับงานในแต2ละประเภทเปRนลําดับแรก เพ่ือเปRนการสร6างงาน
และเพ่ิมรายได6แก2คนในท6องถ่ินในเบ้ืองต6น ยกเว6นผู6เข6ามาทํางานในตําแหน2ง
เช่ียวชาญอาจใช6แรงงานจากท่ีอ่ืนและผู6รับเหมาต6องทําการตรวจประวัติ
แรงงานก2อนเข6าทํางาน รวมท้ังจัดทําประวัติแรงงาน ถ6าเปRนแรงงานต2างด6าว
ต6องเปRนแรงงานต2างด6าวท่ีถูกกฎหมาย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดให6มีเจ6าหน6าท่ีควบคุมดูแลมิให6คนงานก2อป�ญหากับประชาชนในชุมชน 
เช2น ป�ญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เปRนต6น โดยต6องกําหนดให6มีการ
วางกฎระเบียบและการลงโทษท่ีชัดเจน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดให6บริษัทผู6รับเหมาต6องจัดทําทะเบียนประวัติคนงานทุกคนท่ีเข6ามา
ทํางานในพ้ืนท่ีก2อสร6าง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอย2างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก2อสร6าง 
อย2างเคร2งครัด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) กําหนดให6โครงการจะต6องติดต2อประสานงานร2วมมือกับผู6นําชุมชน เช2น กํานัน
และผู6ใหญ2บ6าน เปRนต6น เพ่ือช2วยกันป	องกันและแก6ไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และกําหนดมาตรการด6านความปลอดภัยเก่ียวกับชุมชน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

11.  การประชาสัมพันธ! 
และการมีส,วนร,วม
ของประชาชน 

1) ประชาสัมพันธ)แผนงานการก2อสร6างให6กับชุมชนใกล6เคียงได6รับทราบล2วงหน6า 
15 วัน และหากชุมชนแจ6งว2าได6รับความเดือดร6อนรําคาญจากกิจกรรมการ
ก2อสร6างจะต6องดําเนินการแก6ไขโดยเร็วท่ีสุด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) ติดป	ายประกาศบริเวณหน6าพ้ืนท่ีตั้งโครงการ เพ่ือนําเสนอข6อมูลข2าวสารของ
โครงการ โดยระบุข6อมูลท่ีเก่ียวข6องกับโครงการ เช2น ช่ือโครงการ แผนการ
ก2อสร6างโครงการ บริษัทผู6รับเหมา บริษัทเจ6าของโครงการ ผู6ประสานงาน และ
หมายเลขโทรศัพท) เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11.  การประชาสมัพันธ! 
และการมสี,วนร,วม
ของประชาชน 
(ต,อ) 

3) จัดให6มีทีมงานประชาสัมพันธ)รายละเอียดโครงการ เพ่ือให6ข6อมูลข2าวสาร 
และรับเรื่องร6องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู6 ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน  
ช2องทางการติดต2อ สื่อสารรับเรื่องร6องเรียน พร6อมท้ังจัดส2งทีมงานไปตรวจสอบ
ข6อร6องเรียนและแจ6งผลการดําเนินการแก6ไขป�ญหาข6อร6องเรียนท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานของโครงการให6ชุมชนรับทราบ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) กําหนดให6มีการประชาสัมพันธ)กับชุมชนท่ีอยู2บริเวณใกล6เคียงให6รับทราบ
เก่ียวกับความก6าวหน6าหรือความเคลื่อนไหวต2าง ๆ ของโครงการอย2างต2อเน่ือง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีการเย่ียมชมโครงการ (Open House) เพ่ือให6กลุ2มผู6 นําท6องถ่ิน/
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม เจ6าหน6าท่ีรัฐส2วนกลาง/
ภูมิภาค/ท6องถ่ินและบุคคลผู6สนใจเข6าเห็นสภาพการจัดการด6านสิ่งแวดล6อม  
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และตอบข6อสงสัยเพ่ือคลายความวิตกกังวล โดย
เน6นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและปรับปรุง/พัฒนาการจัดการด6านสิ่งแวดล6อมและสังคมท่ียั่งยืน
ควบคู2การพัฒนาโครงการ 

-  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/หน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) กําหนดให6มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม 
เพ่ือให6ความรู6ความเข6าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล6อมของ
โครงการ เช2น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด6านสิ่งแวดล6อม เปRนต6น  
โดยกําหนดให6ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเปRนประจํา
ทุกครั้งท่ีมีการปรับหรือแต2งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

-  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/หน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) กําหนดให6มีช2องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส) เช2น Facebook 
Fanpage/กลุ2มไลน)ผู6นําชุมชน (Line Group) เว็บไซต)บริษัทหรือช2องทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส)อ่ืนๆ ท่ีทันสมัยเข6าได6กับทุกกลุ2ม 

-  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/หน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11.  การประชาสมัพันธ! 
และการมสี,วนร,วม
ของประชาชน 
(ต,อ) 

8) จัดให6มีระบบรับเรื่องร6องเรียนและติดตามตรวจสอบแก6ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน  
จากการดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หากพบว2ามีป�ญหาเกิดข้ึนให6รีบ
ดําเนินการแก6ไขภายใน 7 วัน ในกรณีท่ีไม2สามารถแก6ไขได6ทันเวลาดังกล2าว 
ต6องรายงานให6ผู6ร6องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากน้ัน แจ6งทุกๆ 15 วัน และ 
ในกรณี ท่ีพบว2าสาเหตุของป�ญหาไม2ได6 เ กิดมาจากโครงการต6องช้ีแจง 
ให6ผู6ร6องเรียนรับทราบภายใน 24 ช่ัวโมง ตามข้ันตอนการจัดการเรื่องร6องเรียน  

-  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/หน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) จัดทําบันทึกข6อร6องเรียนจากหน2วยงาน/ชุมชนโดยรอบจากการดําเนินโครงการ 
รวมท้ังสรุปป�ญหาข6อร6องเรียน ผลการแก6ไขป�ญหา ทบทวนสาเหตุของป�ญหา
และกําหนดแนวทางการป	องกันการเกิดซํ้าโดยจัดทําเปRนสรุปประจําเดือน 

-  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/หน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร6อนให6แก2ประชาชนท่ีได6รับ
ผลกระทบอย2างเปRนธรรม โดยอาจใช6หลักการเชิงปริมาณตามข6อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม 

-  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/หน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

12. ด�านสาธารณสุข
และสขุภาพ 

  

1) ตรวจสุขภาพคนงานก2อสร6างก2อนเข6ามาทํางานในพ้ืนท่ีก2อสร6าง - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2) จัดให6มีหน2วยปฐมพยาบาลพร6อมท้ังจัดให6มีเวชภัณฑ)และยาเพ่ือใช6ในการ 
ปฐมพยาบาลอย2างเพียงพอและให6สอดคล6องตามกฎกระทรวงว2าด6วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 
รวมถึงการจัดเตรียมรถนําส2งผู6ป]วยส2งโรงพยาบาลได6ทันทีในกรณีฉุกเฉิน 
โดยกําหนดให6มีการติดต2อประสานงานสถานพยาบาลท่ีเปaดบริการตลอด  
24 ช่ัวโมง เ พ่ือให6สามารถนําส2งพนักงานเข6ารับการรักษาพยาบาลได6
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ให6ผู6รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการเฝ	าระวัง ป	องกัน และควบคุมการแพร2ระบาด
จากโรคติดต2อ ตามประกาศ/คําสั่งจังหวัดชัยนาท รวมถึงประกาศและคําสั่ง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข6องอย2างเคร2งครัด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-2 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

13. พ้ืนท่ีสีเขียว 1) จัดสรรพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ ขนาด 12.87 ไร2 (ร6อยละ 15.45 ของพ้ืนท่ี
โครงการ) (รูปท่ี 1) ซ่ึงจะทําการปลูกไม6ยืนต6นตามแนวรั้วรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
ไม6ยืนต6นท่ีนํามาปลูกกําหนดให6มีความสูงในระดับท่ีเหมาะสมต2อการเจรญิเตบิโต 
เช2น ต6นสนประดิพัทธ) อโศกอินเดีย ประดู2 และพิกุล กรณีท่ีพรรณไม6ท่ีเลือก
ปลูกไม2เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเปRนพันธุ)ไม6ประเภทอ่ืนทดแทน โดยปลูก 
ไม6ยืนต6น 3 ช้ันเรือนยอด อย2างน6อย 3 แถว สลับฟ�นปลา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให6อยู2ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบ
ประมาณการดําเนินการเพ่ือดูแลอย2างเพียงพอทุกปb เช2น งบประมาณในการ
ซ2อมบํารุงป�yมนํ้า ดูแลต6นไม6 พันธุ)ไม6 และปุcย ค2าจ6างดูแลต6นไม6 เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) การเคลื่อนย6ายต6นไม6ไปยังพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ จะต6องทําการล6อมเพ่ือย6าย
ปลูกเปRนพ้ืนท่ีสีเขียว โดยต6นไม6ท่ีสามารถล6อมได6 โครงการจะทําการล6อมมายัง
พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ โดยพิจารณาจากชนิดไม6หวงห6ามเปRนอันดับแรก 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะก2อสร6าง 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

หมายเหตุ :  บริษัท ววิรรธน)การเกษตร จํากัด เปRนผู6รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบส่ิงแวดล6อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม โดยระบุในเอกสารแนบท6ายสัญญาว2าจ6าง  
  และกํากบัดูแลบริษัทผู6รับเหมาให6ปฏบิัติตามมาตรการท่ีเกีย่วข6องกับงานรับเหมาแต2ละกจิกรรมโดยเคร2งครัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. ด�านคุณภาพอากาศ     
1.1 การใช�เชื้อเพลิง 1) โครงการต6องใช6เช้ีอเพลิงชีวมวลประเภทชานอ6อยในการผลิตไอนํ้าและไฟฟ	า

ของโครงการเท2าน้ัน โดยไม2มีการนําถ2านหินมาใช6เปRนเช้ือเพลิง 
- หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1-3 - ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
 2) ควบคุมค2าความช้ืนของเช้ือเพลิงในการป	อนเข6าสู2ห6องเผาไหม6ของหม6อไอนํ้า 

ให6อยู2ในช2วงร6อยละ 45-52 หากพบว2าค2าความช้ืนของเช้ือเพลิงมีค2าสูงกว2าท่ี
กําหนดโครงการจะดําเนินการประสานกับโรงงานผลิตนํ้าตาลในการควบคุม
การผลิตในข้ันตอนการหีบอ6อยในการควบคุมค2าความช้ืนให6เปRนไปตามค2า
ควบคุมเพ่ือลดความช้ืนของชานอ6อยและควบคุมการฉีดพรมลานกองชานอ6อย 
และกําหนดให6มีการตรวจสอบอุณหภูมิการเผาไหม6ทุกช่ัวโมง 

- หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1-3 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

1.2 การควบคุมอัตรา 
การระบายมลพิษ
ทางปล,องระบาย
อากาศ 

1)  ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล2องระบายอากาศ กรณี
เดินเครื่องปกติ และกรณีพ2นเขม2า (Soot Blow) วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 
นาที โดยใช6ไอนํ้า (ท่ีสภาวะอ6างอิง 25 oC, 1 atm, และ 7% O2 dry basis) มี
ค2าควบคุมแต2ละปล2องหม6อไอนํ้า ดังน้ี 

- หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1-3 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 (1.1)  หม6อไอนํ้าขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง (หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1) 
ก)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) ไม2เกิน 95 มิลลิกรัม/ลูกบาศก)เมตร และ 

อัตราการระบาย 4.1951 กรัม/วินาที/ปล2อง (กรณีเดินเครื่องปกติ) 
ข)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) ไม2เกิน 115 มิลลิกรัม/ลูกบาศก)เมตร และ  

อัตราการระบาย 5.0783 กรัม/วินาที/ปล2อง (กรณีพ2นเขม2า) 
ค)  ก~าซออกไซด)ของไนโตรเจน (NOx) ไม2เกิน 75 ส2วนในล6านส2วน 

และอัตราการระบาย 6.2310 กรัม/วินาที/ปล2อง 
ง) ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) ไม2เกิน 30 ส2วนในล6านส2วน และ

อัตราการระบาย 3.4677 กรัม/วินาที/ปล2อง 

- หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1-3 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1.2 การควบคุมอัตรา 
     การระบายมลพิษทาง 
     ปล,องระบายอากาศ  
     (ต,อ) 

(1.2)  หม6อไอนํ้าขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง (หม6อไอนํ้าชุดท่ี 2) 
ก)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) ไม2เกิน 95 มิลลิกรัม/ลูกบาศก)เมตร และ 

อัตราการระบาย 5.8786 กรัม/วินาที/ปล2อง (กรณีเดินเครื่อง
ปกติ) 

ข)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) ไม2เกิน 115 มิลลิกรัม/ลูกบาศก)เมตร และ
อัตราการระบาย 7.1162 กรัม/วินาที/ปล2อง (กรณีพ2นเขม2า) 

ค)  ก~าซออกไซด)ของไนโตรเจน (NOx) ไม2เกิน 75 ส2วนในล6านส2วน 
และอัตราการระบาย 8.7315 กรัม/วินาที/ปล2อง 

ง)  ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) ไม2เกิน 30 ส2วนในล6านส2วน และ
อัตราการระบาย 4.8593 กรัม/วินาที/ปล2อง 

- หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1-3 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 (1.3)  หม6อไอนํ้าขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง (หม6อไอนํ้าชุดท่ี 3) 
ก)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) ไม2เกิน 95 มิลลิกรัม/ลูกบาศก)เมตร และ 

อัตราการระบาย 10.4898 กรัม/วินาที/ปล2อง (กรณีเดินเครื่อง
ปกติ) 

ข)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) ไม2เกิน 115 มิลลิกรัม/ลูกบาศก)เมตร และ  
อัตราการระบาย 12.6982 กรัม/วินาที/ปล2อง (กรณีพ2นเขม2า) 

ค)  ก~าซออกไซด)ของไนโตรเจน (NOx) ไม2เกิน 75 ส2วนในล6านส2วน 
และอัตราการระบาย 15.5806 กรัม/วินาที/ปล2อง 

ง)  ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) ไม2เกิน 30 ส2วนในล6านส2วน และ
อัตราการระบาย 8.6709 กรัม/วินาที/ปล2อง 

   

 2) จัดให6มีระบบดักฝุ]นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และระบบดักจับฝุ]นด6วย
ไฟฟ	าสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ดําเนินการต2ออนุกรม ให6มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณสารมลพิษท่ีระบายสู2บรรยากาศให6อยู2ใน
ค2าควบคุมของโครงการ 

- หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1-5 - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดทําวิธีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการเดินเครื่องโดยมีเน้ือหา
ครอบคลุม การควบคุม การตรวจสอบ การซ2อมบํารุงรักษาระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศ 

- ระบบบําบัดมลพิษ   
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 



โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล   เอกสารประกอบการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-182- 

ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1.2 การควบคุมอัตราการ
ระบายมลพิษทางปล,อง
ระบายอากาศ (ต,อ) 

4) จัด ทํ าแผน บํ ารุ ง เ ชิ งป	 อ ง กัน  ( Preventive Maintenance Program) 
หม6อไอนํ้า ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ)ประกอบทุกส2วน เพ่ือ
คงประสิทธิภาพของระบบต2าง ๆ โดยก2อให6เกิดผลกระทบต2อสิ่งแวดล6อม
น6อยท่ีสุดและลดความเสี่ยงท่ีอุปกรณ)ดังกล2าวจะชํารุดเสียหายในระหว2าง
การผลิต 

- ระบบบําบัดมลพิษ   
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) หาก ESP ใดขัดข6องจนประสิทธิภาพลดลง โครงการต6องลดกําลังการผลิต 
ของหม6อไอนํ้า (Boiler) เพ่ือควบคุมการระบายฝุ]นไม2ให6เกินค2าท่ีกําหนด  
แต2ถ6า ESP เกิดขัดข6องจนไม2สามารถทํางานได6ท้ังระบบ โครงการต6องหยุด
เดินระบบหม6อไอนํ้า โดยการหยุดป	อนเช้ือเพลิงเข6าห6องเผาไหม6ของหม6อ 
ไอนํ้า 

- ระบบบําบัดมลพิษ   
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดเตรียมอุปกรณ)อะไหล2ท่ีจําเปRนเก่ียวข6องกับระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศให6มีจํานวนเพียงพอเพ่ือใช6ในการแก6ไขซ2อมแซม เมื่อระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศขัดข6องได6ทันที 

- ระบบบําบัดมลพิษ   
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดทําเอกสาร/คู2มือข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกรณีระบบ
ควบคุมมลพิษขัดข6องให6เสร็จเรียบร6อยก2อนเปaดดําเนินการ เพ่ือสามารถ
ควบคุมและเฝ	าระวังการเดินเครื่องให6มีค2าคุณภาพอากาศท่ีระบายออก
ปล2องอยู2ในเกณฑ)ควบคุมตลอดเวลา 

- ระบบบําบัดมลพิษ   
ทางอากาศ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

1.3 พ้ืนท่ีลานกองเถ�า 
และการขนส,งเถ�า 

1) ตรวจสอบการทํางานของระบบลําเลียงเถ6า โดยการใช6นํ้าจากหน2วยการผลิต
ลงสู2บ2อตกตะกอน เพ่ือป	องกันการฟุ	งกระจายของฝุ]นละอองขณะลําเลียง 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) ทําความสะอาดและเก็บกวาดพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเก่ียวข6องกับการจัดการเถ6า 
รวมท้ังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือป	องกันฝุ]นละอองท่ีฟุ	งกระจายเน่ืองจากเถ6าท่ีหกหล2น
ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอย2างสม่ําเสมอ 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) เถ6าท่ีตักข้ึนจากบ2อตกตะกอนจะจัดเก็บไว6ท่ีลานกองเถ6า เพ่ือรอการนําไปใช6
ประโยชน)ต2อไป ซ่ึงโครงการจะฉีดพรมกองเถ6าเพ่ือลดการฟุ	งกระจายของ
เถ6าอย2างสม่ําเสมอ 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1.3 พ้ืนท่ีลานกองเถ�าและ
การขนส,งเถ�า (ต,อ) 

4) ติดตั้งตาข2ายความสูง 5 เมตร หรือวัสดุอ่ืนๆ เช2น Windbreak/โครงเหล็ก
ติดตั้งตาข2าย เปRนต6น ล6อมรอบพ้ืนท่ีลานกองข้ีเถ6า โครงการจะเก็บกองเถ6า
ให6มีความสูงไม2เกิน 3 เมตร เพ่ือป	องกันการฟุ	งกระจายจากกองเก็บเถ6า 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) รถบรรทุกท่ีเข6ามารับขนเถ6าต6องมีวัสดุรองพ้ืนท่ีบรรทุก มีกรุแผงข6างและ 
ฝาท6ายรถบรรทุกด6วยผ6าใบให6มิดชิด เพ่ือป	องกันการฟุ	งกระจายและตกหล2น 
โดยรถบรรทุกดังกล2าวจะต6องเข6าช่ังนํ้าหนักรถเปล2าท่ีห6องช่ัง แล6วนํารถ 
เข6ามารับเถ6า ณ จุดท่ีโครงการกําหนด ตรวจสอบความเรียบร6อยในการ
บรรทุก โดยไม2ให6มีจุดรั่วไหลของเถ6าออกจากรถ จากน้ันช่ังนํ้าหนักรถ 
อีกครั้งและบันทึกปริมาณเถ6าท่ีขนออกไป 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพ่ือใช6เปRนเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัด
ของลมและใช6เปRนสัญญาณในการป	องกันการฟุ	งกระจายของฝุ]นละออง 
จากเถ6า 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) ปลูกต6นไม6ล6อมรอบพ้ืนท่ีลานกองเถ6า โดยเริ่มดําเนินการปลูกตั้งแต2 
ในระยะก2อสร6างและใช6ไม6ขนาดกลางหรือไม6ขนาดใหญ2ในการปลูกเพ่ือให6
สามารถดําเนินการป	องกันฝุ]นได6ในระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับ 
ฟ�นปลา เพ่ือสร6างทัศนียภาพและป	องกันกระแสลมท่ีพัดเข6าสู2พ้ืนท่ีโครงการ 
เช2น ต6นสนประดิพัทธ) อโศกอินเดีย ประดู2 และพิกุล เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

1.4 ลานกองเชื้อเพลิงและ
การลําเลียงเชื้อเพลิง 

1) กําหนดให6ลําเลียงชานอ6อยส2วนเกินท่ีมิได6ลําเลียงเข6าห6องเผาไหม6ของ 
หม6อไอนํ้าไปกองเก็บในพ้ืนท่ีลานกองเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิงของ
โครงการ 

- ระบบลาํเลยีง
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กรณีการโปรยชานอ6อยลงสู2กองเก็บชานอ6อยจะต6องติดตั้งท2อ Chute/ครอบ
กันฝุ]นฟุ	งกระจายท่ีสามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ	งกระจายของ
ฝุ]นละอองได6ตามความสูงของกองชานอ6อย 

- ระบบลาํเลยีง
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ดําเนินการตรวจสอบและซ2อมบํารุง Chute ให6มีสภาพพร6อมใช6งานก2อนช2วง
หีบอ6อยเปRนประจําทุกปb 

- ระบบลาํเลยีง
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1.4 ลานกองเชื้อเพลิงและ
การลําเลียงเชื้อเพลิง 
(ต,อ) 

4) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพ่ือใช6เปRนเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัด
ของลมและใช6เปRนสัญญาณในการป	องกันการฟุ	งกระจายของฝุ]นละอองท่ี
ลานกองเช้ือเพลิงในทิศทางใต6ลม 

- ระบบลาํเลยีง
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) ระบบสายพานลําเลียงท่ีใช6ต6องเปRนระบบปaดครอบเพ่ือลดการฟุ	งกระจาย
ของฝุ]นละอองท่ีเกิดข้ึนระหว2างการลําเลียงเข6าสู2ห6องเผาไหม6และไปยังพ้ืนท่ี
ลานกองเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิงตลอดแนว 

- ระบบลาํเลยีง
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) ทําความสะอาดและเก็บกวาดพ้ืนท่ี บริเวณท่ีเก่ียวข6องกับการจัดการ
เช้ือเพลิง รวมท้ังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือป	องกันการฟุ	งกระจายเน่ืองจากเศษเช้ือเพลิง
ท่ีหกหล2นในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการอย2างสม่ําเสมอ 

- ระบบลาํเลยีง
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) ดําเนินการตรวจสอบตาข2ายท่ีติดล6อมรอบพ้ืนท่ีลานกองเช้ือเพลิงและอาคาร
เก็บเช้ือเพลิงเปRนประจําทุกเดือน และหากตาข2ายขาดหรือชํารุดให6ดําเนินการ
ซ2อมแซมให6แล6วเสร็จทันที 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) ทําการพ2นละอองนํ้าให6ครอบคลุมพ้ืนท่ีลานกองเช้ือเพลิงและอาคารเก็บ
เช้ือเพลิงอย2างสม่ําเสมอเปRนประจําทุกวันเพ่ือลดฝุ]นละออง 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) ปลูกต6นไม6ล6อมรอบบริเวณพ้ืนท่ีลานกองเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิง 
โดยเริ่มดําเนินการปลูกตั้งแต2ในระยะก2อสร6างและใช6ไม6ขนาดกลางหรือไม6
ขนาดใหญ2ในการปลูกเพ่ือให6สามารถดําเนินการป	องกันฝุ]นได6ในระยะ
อันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถวสลับฟ�นปลา เพ่ือสร6างทัศนียภาพและป	องกัน
กระแสลมท่ีพัดเข6าสู2พ้ืนท่ีโครงการ เช2น ต6นอโศกอินเดีย ต6นสนประดิพัทธ) 
ประดู2 และพิกุล เปRนต6น 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) ระบบสายพานลําเลียงท่ีใช6ต6องเปRนระบบปaดครอบเพ่ือลดการฟุ	งกระจาย
ของฝุ]นละอองท่ีเกิดข้ึนระหว2างการลําเลียงเข6าสู2ห6องเผาไหม6และไปยังพ้ืนท่ี
ลานกองเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิงตลอดแนว 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1.5 การจัดการกลิ่นจาก
การกองเก็บชานอ�อย 

1) จัดการบริหารชานอ6อยให6หมดภายในปbต2อปbให6มากท่ีสุด เพ่ือลดการหมักหมม
และการย2อยสลายของชานอ6อย 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดให6สร6างรางระบายนํ้าฝนโดยรอบพ้ืนท่ีลานกองชานอ6อย/สถานท่ีเก็บ
ชานอ6อยแบบมีหลังคาปกคลุมและกําหนดให6พนักงานตักเอาชานอ6อยท่ี 
ตกหล2นไปสะสมและอุดตันในรางออก เพ่ือลดการอุดตันและหมักหมมเปRน
ประจํา ซ่ึงเปRนป�จจัยอย2างหน่ึงของการเกิดกลิ่น 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดให6มีสถานท่ีจัดเก็บชานอ6อยแบบมีหลังคาปกคลุม เพ่ือเก็บชานอ6อย
ซ่ึงจะลดการฟุ	งกระจายและการชะของนํ้าฝนท่ีก2อให6เกิดการหมักหมมและ
เปRนสาเหตุของการเกิดกลิ่น 

- ลาน/อาคารเก็บ
เช้ือเพลิง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2. ด�านระดับเสียง     
2.1 การควบคุมเสียงจาก

แหล,งกําเนิด 
1) ควบคุมระดับเสียงให6เปRนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยท่ีระยะ 1 

เมตร จากแหล2งกําเนิดควบคุมระดับเสียงไม2ให6เกิน 85 เดซิเบลเอ 
- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
 2) จัดทําป	ายหรือสัญลักษณ)เตือนก2อนเข6าบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังตั้งแต2 85  

เดซิเบลเอข้ึนไป 
- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
 3) ดูแลตรวจสอบสภาพการใช6งานและซ2อมบํารุงเครื่องจักรท่ีทําให6เกิดเสียงดัง

โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั้งศูนย)เพลาเครื่องจักร และ
ตรวจสอบแท2นยึดจับเครื่องจักร รวมท้ังเครื่องจักรอุปกรณ)ท่ีมีเสียงดัง
จะต6องมีวิธีการลดระดับเสียงท่ีแหล2งกําเนิด เช2น การหล2อลื่น การลดความ
สั่นสะเทือน การปaดครอบ เปRนต6น 

- อาคารผลิต/
เครื่องจักร 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป	องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให6อยู2ในสภาพ
สมบูรณ) โดยการบํารุงรักษาตามคู2มือการใช6งานอย2างสม่ําเสมอ และ
ดําเนินการแก6ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการทํางาน จัดให6มี
ห6องควบคุมและเส6นทางเดินท่ีหลีกเลี่ยงผลกระทบด6านเสียง 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

2.1 การควบคุมเสียงจาก
แหล,งกําเนิด (ต,อ) 

5) กําหนดให6เครื่องจักรและอุปกรณ)ท่ีเปRนแหล2งกําเนิดเสียงหลักอยู2ภายใน
อาคาร หรือมีวัสดุท่ีลดความดังจากเสียง เพ่ือเปRนการควบคุมระดับเสียง
ตั้งแต2แหล2งกําเนิด รวมท้ังใช6วิธีควบคุมเสียงตั้งแต2แหล2งกําเนิดให6เหมาะสม 
เพ่ือลดการเกิดเสียงดังและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ)ให6มีสภาพท่ีดีอย2าง
สม่ําเสมอ และป	องกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) การดําเนินงานท่ีผิดปกติในบางช2วงเวลา หรือกรณีท่ีมีการซ2อมบํารุง หรือมี
กิจกรรมท่ีเกิดเสียงดังมากกว2าสภาวะปกติ เช2น การทํางานของพัดลมหรือ
อุปกรณ)อัดความดัน เปRนต6น ให6ประสานงานฝ]ายประชาสัมพันธ)โครงการ
แจ6งให6ชุมชนทราบ เพ่ือลดความตะหนกตกใจ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพ่ือจัดทําเส6นระดับเสียงท่ีเท2ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ภายหลังเปaดดําเนินการ 
และทบทวนทุก ๆ 3 ปb และนําผลการจัดทํา Noise Contour Map มาใช6
ในการกําหนดแนวทางในการป	องกันผลกระทบในโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) เตรียมเอกสารแนะนําเก่ียวกับวิธีการใช6อุปกรณ)ป	องกันอันตรายส2วนบุคคล
อย2างถูกต6องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก2อนการใช6อุปกรณ)
ต2าง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) เตรียมเอกสารแนะนําเก่ียวกับวิธีการใช6อุปกรณ)ป	องกันอันตรายส2วนบุคคล
อย2างถูกต6องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก2อนการใช6อุปกรณ)
ต2าง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) กรณีท่ีชุมชนโดยรอบ/บ6านในระยะประชิด/พ้ืนท่ีอ2อนไหวมีการร6องเรียน
เก่ียวกับผลกระทบด6านเสียงโครงการต6องดําเนินการปรับปรุงแก6ไขอย2าง
เร2งด2วน 

- ชุมชนท่ีอยู2ใกล6เคียง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพ่ือให6ระดับเสียงท่ีบริเวณริม
รั้วของโครงการและระดับเสียงในพ้ืนท่ีทํางานมีค2าไม2เกินมาตรฐานท่ี
กฎหมายกําหนด หากพบว2ามีค2าระดับเสียงสูงเกินกว2ามาตรฐานกําหนด 
จะต6องดําเนินการปรับปรุงและแก6ไขทันที 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

2.2 การป#องกันท่ีตัวกลาง 1) ปลูกไม6ยืนต6นบริเวณริมรั้วโครงการ เพ่ือเปRนแนวป	องกันเสียงดัง ซ่ึงอาจ
ก2อให6เกิดการรบกวนต2อชุมชนท่ีอยู2ใกล6 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2.3 การป#องกันท่ีพนักงาน   1) จัดให6มีอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE)  เช2น ปลั๊กลดเสียง 
(Ear plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) สําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
หรือผู6 ท่ีเข6าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับเสียงดังมากกว2า 85 เดซิเบล(เอ) และมี
อุปกรณ)ดังกล2าวสํารองไว6อย2างเพียงพอ 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) รณรงค)ให6พนักงานสวมใส2ท่ีอุดหูหรือท่ีครอบหูก2อนเข6าพ้ืนท่ีการผลิตท่ีมี
เสียงดังอย2างเคร2งครัด 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดเขตสวมใส2อุปกรณ)ลดเสียงและทําสัญลักษณ)บริเวณท่ีมีเสียงดัง และ
กําหนดให6พนักงานต6องสวมใส2อุปกรณ)ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณ
น้ัน ได6แก2 ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) กรณี
พนักงานต6องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังมากกว2า 85 เดซิเบล(เอ) ต6อง
จัดหาท่ีครอบหูให6พนักงานแทนท่ีอุดหู 

- อาคารผลิต - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

3. ด�านน้ําใช� 1) พิจารณาหมุนเวียนนํ้าใช6แต2ละประเภทให6เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนงาน เพ่ือให6แน2ใจว2าโรงงานนํ้าตาลสามารถส2งนํ้าดิบให6โครงการได6
อย2างเพียงพอเมื่อประสบป�ญหาการขาดแคลนนํ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบสภาพท2อนํ้าและซ2อมแซมท2อนํ้าท่ีรั่วทันที เพ่ือป	องกันการ 
สูญเสียนํ้า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

4. ด�านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
    และคุณภาพน้ําผิวดิน 

    

4.1 น้ําเสียจากอาคาร
สํานักงาน 

1) จัดให6มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป (Septic tank) เพ่ือบําบัดนํ้าเสียจาก
ห6องนํ้า-ห6องสุขา รวมท้ังทําการดูแลและบํารุงรักษาอย2างต2อเน่ืองเพ่ือ
สุขภาพอนามัยท่ีดีของพนักงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) นํ้าเสียจากอาคารสํานักงานจะรวบรวมเข6าสู2ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป 
(Septic tank) ก2อนส2งเข6าสู2ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4.2 น้ําท้ิงจาก 
กระบวนการผลิต 

1) จัดสร6างระบบรวบรวมนํ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการแยกระหว2างนํ้าฝนและ 
นํ้าเสียก2อนรวบรวมนํ้าเสียเข6าสู2ระบบบําบัดนํ้าเสียและนํ้าฝนรวบรวมเข6าสู2
บ2อเก็บนํ้าดิบ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) รวบรวมนํ้าระบายท้ิงจากหม6อไอนํ้า (Blow down) นํ้าระบายท้ิงจากระบบ
หล2อเย็นเครื่องจักรโรงไฟฟ	า นํ้าระบายท้ิงจากระบบผลิตนํ้า RO (Reject 
water) และนํ้าล6างกลับจากระบบผลิตนํ้าประปา (Back wash water)  
เข6าสู2บ2อ Inspection Pit 1 เพ่ือทําการตรวจสอบค2า TDS กรณีท่ีพบว2าค2า 
TDS น6อยกว2า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส2งเข6าบ2อพักนํ้าท้ิง แต2หากพบว2าค2า 
TDS สูงกว2า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบเข6าสู2บ2อพักนํ้า ท้ิงฉุกเฉิน 
(Emergency pond) ก2อนติดต2อให6หน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเข6ามารับไปกําจัด  

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) รวบรวมนํ้าฝนปนเป��อนจากลานกองต2าง ๆ เข6าสู2บ2อตกตะกอนนํ้าฝน
ปนเป��อน ก2อนส2งเข6าสู2บ2อ Inspection Pit 2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง
ผ2านเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงอัตโนมัติ ได6แก2 pH และ BOD กรณีนํ้าท้ิง
ผ2านเกณฑ)มาตรฐานจะส2งเข6าบ2อพักนํ้าท้ิง หากไม2ผ2านเกณฑ)มาตรฐานจะ
รวบรวมเข6าบ2อปรับ pH ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาล เพ่ือนําเข6าระบบบําบัด
นํ้าเสียต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จดบันทึกปริมาณนํ้าท้ิงท่ีเกิดข้ึนจากระบบผลิตไอนํ้าและปริมาณนํ้าท้ิงท่ี
นําไปใช6ประโยชน)พร6อมท้ังสรุปและรายงานผลให6หน2วยงานอนุญาตทราบ 
ทุก 6 เดือน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

4.3 การจัดการน้ําท้ิง 1) กําหนดให6มีการควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงของโครงการให6สอดคล6องตาม
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด และกําหนดให6มีการควบคุมค2าของแข็งละลาย
นํ้าท้ังหมด (TDS) ของนํ้าท้ิงให6มีค2าไม2เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร เพ่ือให6มี
คุณภาพเหมาะสมสําหรับหมุนเวียนนํ้าท้ิงไปใช6ในกระบวนการผลิตและรด
นํ้าในพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) โครงการไม2ระบายนํ้าท้ิงออกสู2ภายนอกโครงการ โดยนํ้าท้ิงท้ังหมดจะถูก
หมุนเวียนกลับมาใช6ประโยชน)ใหม2ท้ังหมดภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) นํานํ้าท้ิงท่ีผ2านการบําบัดแล6วกลับมาใช6ประโยชน)ให6มากท่ีสุด เช2น รดพ้ืนท่ี 
สีเขียวของโครงการ ฉีดพรมลานกองชานอ6อย/เถ6า โดยไม2มีการระบายท้ิงสู2
แหล2งนํ้าสาธารณะ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

5. ด�านอุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใต�ดิน 

1) กําหนดให6มีแนวรางระบาย/ท2อรวบรวมนํ้าฝนปนเป��อนบริเวณพ้ืนท่ีลานกอง
เถ6าเข6าสู2บ2อดักเถ6า 

- ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ความสกปรกสูง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 
 
 
 
 
 

2) ออกแบบบ2อรับนํ้าท้ิงให6มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมด6วยแผ2นวัสดุ
สังเคราะห) High density polyethylene : HDPE ความหนาไม2น6อยกว2า 
1.5 มิลลิเมตร ในการปูแผ2น HDPE จะมีการเช่ือมแผ2น HDPE โดยการใช6
ความร6อนด6วยระบบตะเข็บคู2 (Hot Wedge Double Fusion Welding)  
ทําให6มีความแข็งแรงสูงและลวดเช่ือม (HDPE Extrusion Welding) จะเปRน
การเช่ือมตามมุมและการซ2อมเฉพาะบางจุด เพ่ือป	องกันไม2ให6นํ้าท้ิงปนเป��อน
กับนํ้าใต6ดิน 

- ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ความสกปรกสูง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ห6ามสูบนํ้าใต6ดินมาใช6ในพ้ืนท่ีโครงการ - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4) จัดให6มีบ2อสังเกตการณ)คุณภาพนํ้าใต6ดิน (Monitoring well) ในบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดป�ญหาการปนเป��อนสู2แหล2งนํ้าใต6ดิน โดยดําเนินการให6แล6ว
เสร็จก2อนเปaดดําเนินการโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

  
 
 

-  -  -  
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

6. ด�านคมนาคม 1) จัดให6มีการฝfกอบรม และให6ความรู6แก2พนักงานขับรถในเรื่องต2าง ๆ เก่ียวกับ
การขนส2ง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข6อกําหนด
กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดให6มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขณะขนส2ง และทําการฝfกซ6อมและอบรม
ให6แก2พนักงานท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดระเบียบและเวลารับส2งสารเคมี และกากของเสียโดยหลีกเลี่ยงการขนส2ง
ในช2วงเวลาเร2งด2วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และกําหนด
เส6นทางการขนส2ง ผ2านทางหลวงแผ2นดินหมายเลข 33 เปRนเส6นทางหลัก 
ผ2านพ้ืนท่ีชุมชนน6อยท่ีสุดและให6พนักงานปฏิบัติตามโดยเคร2งครัด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) กําหนดให6มีป	ายจํากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพ้ืนท่ีโครงการไม2เกิน 
20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือเจ6าหน6าท่ีคอยอํานวยความสะดวก
บริเวณทางเข6า-ออกของโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) ตรวจสอบเครื่องยนต)/ระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถรับ-ส2ง
พนักงานของโครงการเปRนประจํา หากพบว2ามีความบกพร2องต6องรีบ
ดําเนินการแก6ไขก2อนนํามาใช6งาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดให6มีหมายเลขติดต2อภายในอย2างน6อย 1 หมายเลข สําหรับแจ6งและ
รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเก่ียวกับการจราจร พร6อมจัดทําบันทึกรายงาน 
การเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง เพ่ือใช6ประกอบการวิเคราะห)หาสาเหตุและทําการ
ป	องกัน แก6ไขไม2ให6เกิดเหตุซ้ํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) จัดให6มีข6อมูลการจัดการในกรณีรถขนส2งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช2น เอกสาร
ข6อมูลความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุ ฉุกเฉิน แนวทาง การ 
ปฐมพยาบาล หรืออาจใช6เอกสาร “คู2มือป	องกันอุบัติภัย” ท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดทําข้ึนข6อมูลเหล2าน้ีต6องเก็บแยกจากหีบห2อบรรจุสินค6า
อันตราย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

6. ด�านคมนาคม (ต,อ) 9) ใช6วิธีการจัดการด6านความปลอดภัยด6านการขนส2ง เช2น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล)ของพนักงานขับรถ การฝfกอบรมอย2างต2อเน่ืองในการจัดการกับ
อุบัติเหตุท่ีเก่ียวข6องกับการขนส2ง การขับรถในเชิงป	องกันอุบัติเหตุ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) ในกรณีท่ีถนน/ผิวจราจร เกิดความเสียหายจากการดําเนินการโครงการ 
บริ เวณด6านหน6าโครงการ และทางสาธารณะท่ีผ2านพ้ืนท่ีโครงการ  
ให6โครงการดําเนินการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให6กับ
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6องกับการซ2อม/ปรับปรุงสภาพผิวการจราจรโดยเร็ว 
รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผิวการจราจรเปRนประจําทุกปb 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

7. ด�านการระบายน้ําและ 
   ป#องกันน้ําท,วม 

1) รวบรวมนํ้าฝนท่ีไม2ปนเป��อน เช2น นํ้าฝนท่ีตกในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีหลังคา 
ปกคลุม ลงสู2รางระบายนํ้าฝนเพ่ือส2งเข6าบ2อเก็บนํ้าดิบของโรงงานผลิต
นํ้าตาล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) ออกแบบระบบระบายนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการแต2ละจุดให6มีค2า Safety Factor 
มากกว2า 1.3 และจัดระบบระบายนํ้าฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการเช่ือมต2อกับ
ระบบระบายนํ้าฝนของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดให6มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายนํ้าของโครงการ และ 
มีการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดอย2างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะก2อนเข6าฤดูฝน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดให6มีรางระบายนํ้าล6อมรอบพ้ืนท่ีลานกองเถ6าและลานกองชานอ6อย เพ่ือ
รองรับนํ้าฝนท่ีตกภายในลานกองและรวบรวมเข6าสู2บ2อดักเถ6า/บ2อพักนํ้าฝน
ปนเป��อนของโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) กํากับดูแลมิให6มีการท้ิงเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยท่ีอาจอุดตันในรางระบาย
นํ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังกําหนดแผนการทําความสะอาด และเก็บ
กวาดท2อระบายนํ้าโครงการเปRนประจํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

8. การจัดการกากของเสีย       
8.1 ของเสียท่ัวไป 1) จัดให6มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได6แก2 ขยะมูลฝอยท่ีย2อยสลายได6 

ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตรายจากสํานักงาน 
- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา

ดําเนินการ 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ัวไป ใส2ในภาชนะท่ีเหมาะสม มีฝาปaดมิดชิดและ

สามารถขนถ2ายได6สะดวก ก2อนติดต2อให6หน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจากทาง
ราชการเข6ามารับไปกําจัดต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) คัดแยกขยะและนําส2วนท่ีสามารถใช6ใหม2ได6กลับมาใช6ให6เกิดประโยชน)สูงสุด 
ส2วนขยะท่ีไม2สามารถนํากลับไปใช6ใหม2ได6 ให6รวบรวมก2อนติดต2อให6
หน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดให6มีพ้ืนท่ีเก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วท่ีมีหลังคาปก
คลุม เพ่ือเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วช่ัวคราว ก2อน
ติดต2อให6หน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด
ต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) กําหนดให6มีการจัดเก็บของเสียอันตรายและไม2อันตราย ภายในอาคารแยก 
จากกันให6ชัดเจน โดยโครงการต6องจัดให6มีผู6ควบคุมจัดการกากอุตสาหกรรม
ประจําโรงงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) ส2งเสริมการนําหลัก 3R มาประยุกต)ใช6ในการจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
และวัสดุท่ีไม2ใช6แล6ว ได6แก2 การลดการเกิดของเสียท่ีแหล2งกําเนิด (Reduce) 
การนําของเสียกลับมาใช6ใหม2 (Reuse) และการปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอย/
สิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วเพ่ือนํากลับมาใช6ใหม2 (Recycle) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) เลือกใช6บริการจากผู6ขนส2ง และผู6กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วท่ีมี
มาตรฐานในการดําเนินงานเปRนท่ียอมรับ และได6รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท2าน้ัน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) กําหนดให6โครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจ6งขอขยายระยะเวลาใน
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม2ใช6แล6ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาต
นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม2ใช6แล6วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และ
เอกสารการแจ6งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม2ใช6แล6ว (แบบ สก.3) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

8.1 ของเสียท่ัวไป (ต,อ) 9) จัดให6มีเจ6าหน6าท่ีในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการของเสียของ
หน2วยงานท่ีรับกําจัด เพ่ือเปRนการตรวจประเมินผู6รับกําจัดฯ ให6มีการ
ดําเนินการถูกต6องตามมาตรฐานและเปRนไปตามข6อตกลงการรับกําจัด โดย
จัดเจ6าหน6าท่ีของโครงการเข6าไปตรวจสอบสถานท่ีรับกําจัดของหน2วยงานท่ี
เข6ามารับของเสียไปกําจัด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

8.2 การจัดการเถ�า 1) จัดให6มีบ2อตกตะกอนเถ6าและมีการนําเถ6าท่ีตกตะกอนแล6วออกจากบ2ออย2าง
ต2อเน่ือง 

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) เถ6าท่ีเกิดจากการเผาไหม6ของหม6อไอนํ้าจะทําการวิเคราะห)ความเปRน
อันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัด
สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุท่ีไม2ใช6แล6ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 
กรณีท่ีผลวิเคราะห)เปRนของเสียอันตรายต6องส2งหน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําจัดต2อไป แต2ถ6ากรณีผลการวิเคราะห)เปRนของ
เสียไม2อันตรายจะแจกจ2ายให6เกษตรกรนําไปใช6เปRนสารปรับปรุงดิน  

- พ้ืนท่ีลานกองเถ6า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ก2อนท่ีจะมีการแจกจ2ายเถ6า ให6กับผู6ขอรับ/หรือเกษตรกร เจ6าหน6าท่ีของ
บริษัทฯ ต6องมีการจัดทําคู2มือการใช6ประโยชน)จากเถ6า หรือมีเอกสาร
ประชาสัมพันธ)เพ่ือให6ความรู6แก2ผู6ขอรับเถ6า ทุกครั้งถึงวิธีการจัดเก็บ วิธีการใช6 
ปริมาณการใช6 และระยะเวลาในการใช6แจกให6เกษตรกรผู6มาขอรับเถ6า 
รวมท้ังประชาสัมพันธ)ให6เกษตรกรท่ีนําไปใช6ในแปลงอ6อยต6องปฏิบัติตาม
คู2มืออย2างเคร2งครัด ท้ังน้ี ให6มีการปรับปรุงคู2มือการใช6ประโยชน)เถ6า ให6เปRน
ข6อมูลท่ีทันสมัยอยู2เสมอ เพ่ือป	องกันผลกระทบสิ่งแวดล6อมจากการใช6เถ6าใน
แปลงอ6อย ในกรณีท่ีมีการนําเถ6าไปใช6ในการปรับสภาพดิน จะต6องมีการ 
หยุดพักการใช6งานเปRนระยะ เพ่ือลดโอกาสของการเพ่ิมข้ึนของค2าความเปRน
กรด-ด2าง หรือการตกสะสมโลหะหนักในดินเน่ืองจากการใช6เถ6า 

- เกษตรกรคู2สญัญา/ 
ชาวไร2 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) เถ6าท่ีเกิดจากการเผาไหม6ของหม6อไอนํ้าต6องขออนุญาตและแจ6งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการนําของเสียออกนอกพ้ืนท่ีโครงการตามกฎหมายกําหนด
รวมท้ังบันทึก ชนิด ปริมาณกากของเสียท่ีเกิดข้ึน และขนส2งออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

8.3 สิ่งปฏิกูลและวัสดุ 
ท่ีไม,ใช�แล�วจาก 
กระบวนการผลิต 

1) รวบรวมนํ้ามันหล2อลื่นท่ีไม2ใช6แล6ว เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียรหรือการ
กลึง บรรจุภัณฑ)ท่ีปนเป��อนหรือมีสารอันตรายตกค6าง มีวิธีการจัดการโดย
รวบรวมของเสียส2งให6หน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปกําจัดต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีอาคารเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมเพ่ือใช6ในการเก็บพักกากของเสยี 
ก2อนส2งไปกําจัดยังหน2วยงานท่ีได6รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) ควบคุมและดูแลพนักงานจัดเก็บและขนส2งของเสียไปกําจัดให6ปฏิบัติงาน
ด6วยความระมัดระวัง ไม2ให6เกิดการตกค6างหรือตกหล2นของของเสียภายใน
บริเวณโรงงานและระหว2างการขนส2ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) รวบรวมข6อมูลปริมาณของเสียแต2ละชนิดท่ีเกิดจากการดําเนินการโครงการ
และสัดส2วนปริมาณของเสียท่ีนําไป Recycle หรือส2งไปกําจัด ปbละ 1 ครั้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

5) วิเคราะห)ความเปRนอันตรายของของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุท่ีไม2ใช6แล6ว พ.ศ. 2548 หรือตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง หากพบว2าเปRนของเสียอันตรายต6อง 
ขออนุญาตและแจ6งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนําของเสียอันตราย 
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการตามกฎหมายกําหนด รวมท้ังบันทึก ชนิด ปริมาณ
กากของเสียท่ีเกิดข้ึน และขนส2งออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ โดยระบุผู6รับผิดชอบ
ในการขนส2ง ผู6รับผิดชอบในการกําจัดหรือจําหน2าย แหล2งท่ีส2งไปกําจัดหรือ
จําหน2าย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9. ด�านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

    

9.1 ความปลอดภัยท่ัวไป 1) ดําเนินนโยบายด6านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย2างชัดเจน ให6เปRน 
ไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ
มาตรฐานอ่ืน ๆ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดทําคู2มือความปลอดภัยให6กับพนักงาน และมีการอบรมให6ความรู6เก่ียวกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย เช2น การใช6เครื่องมืออุปกรณ)ท่ีอาจเปRน
อันตราย การสวมใส2อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE)  
กฎความปลอดภัยเรื่องต2าง ๆ เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) มีกฎระเบียบข6อบังคับในด6านความปลอดภัย เช2น การบังคับให6ใส2อุปกรณ)
คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) โดยเคร2งครัด การกวดขันให6
ปฏิบัติตามป	ายเตือนต2างๆ ภายในโรงงาน เปRนต6น โดยให6เปRนมาตรการท่ี
เข6มงวดมีบทลงโทษท่ีชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ) หรือการหักคะแนน 
ข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของผู6บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดตั้งหน2วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด6านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2549 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน6างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง และระดับวิชาชีพ ให6สอดคล6อง
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด6านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ในการ
วางแผนการจัดการด6านความปลอดภัย ดูแลให6มีการปฏิบัติเก่ียวกับความ
ปลอดภัย ควบคุมให6มีการใช6อุปกรณ)ความปลอดภัยให6ถูกวิธีและอยู2ใน
สภาพการใช6งานได6ตรวจตราสภาพการทํางานและการปฏิบัติงานของ
คนงานแล6วรายงานให6ปรับปรุงแก6ไข บันทึกจัดทํารายงานและสอบสวน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยท่ัวไป     
     (ต,อ) 

เก่ียวกับอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิดเน่ืองจากการทํางาน และส2งเสริมสนับสนุน
ให6มีกิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

   

 6) แต2งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมใน
การทํางานของสถานประกอบกิจการ ให6สอดคล6องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด6านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล6อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และประกาศให6เปRนท่ี
รับทราบโดยท่ัวถึง โดยกําหนดให6พนักงานบางส2วนของทุกฝ]ายเข6าร2วมเปRน
คณะกรรมการฯ ร2วมกันวางแผนควบคุมให6มีการปฏิบัติตามข6อกําหนด 
อย2างเคร2งครัด มีการจูงใจและประชาสัมพันธ)เพ่ือให6พนักงานปฏิบัติงาน 
อย2างปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานด6านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจําปb เพ่ือนําไปสู2การดําเนินงานด6านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของโครงการอย2างมีประสิทธิภาพต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) กําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานไม2สอดคล6องกับกฎระเบียบ
ข6อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน หรือแนวทางการดําเนินงาน
อย2างปลอดภัย ได6แก2 การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ)
อักษร การภาคทัณฑ) หรือการหักคะแนน ข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของผู6บังคับ 
บัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร6างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให6ปลอดภัย โดยการให6รางวัลกับพนักงานเมื่อไม2มีการเกิด
อุบัติเหตุในแต2ละเดือน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) จัดให6มีการประกาศสัญลักษณ)เตือนอันตรายและเครื่องหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางานในตําแหน2งท่ีมี
ความเสี่ยงท่ีอาจก2อให6เกิดอันตรายต2อชีวิตและทรัพย)สินเพ่ือเตือนให6ผู6ท่ี
เก่ียวข6องระมัดระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ช้ีให6เห็นถึงอันตราย แนะนํา
หรือเตือนสติให6ปฏิบัติให6ถูกต6องตามมาตรการความปลอดภัยท่ีกําหนด หรือ
ห6ามกระทําการอย2างหน่ึงอย2างใด ให6สอดคล6องตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ6มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ)เตือนอันตราย เครื่องหมายเก่ียวกับ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.1 ความปลอดภัยท่ัวไป     
     (ต,อ) 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางาน และข6อความ
แสดงสิทธิและหน6าท่ีของนายจ6างและลูกจ6าง พ.ศ. 2554 

   

 10) จัดให6มีการฝfกอบรมให6ความรู6เก่ียวกับสัญลักษณ)เตือนอันตราย เครื่องหมาย 
ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต2าง ๆ ท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.2  อุปกรณ!คุ�มครอง 
ความปลอดภัย 
ส,วนบุคคล 

1) จัดเตรียมอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) ให6กับพนักงาน
อย2างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมท้ังการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ)ให6ใช6งานอย2างมีประสิทธิภาพ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) วิเคราะห)ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพ่ือกําหนดประเภท
อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) ให6เหมาะสม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดให6พนักงานใช6อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาท่ีทํางาน โดยอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) 
ต6องจัดให6เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเปRนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ) 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ6มครองแรงงาน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให6มี
การตรวจสอบและอบรมการใช6อุปกรณ)น้ัน ก2อนการใช6งานรวมท้ังวิธีการใช6
งานและถนอมรักษาอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.3  เสียง 1) กํากับดูแลให6พนักงานสวมใส2อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล  
(PPE) ขณะปฏิบัติงานอย2างเคร2งครัด โดยจัดให6มีเจ6าหน6าท่ีตรวจติดตาม 
การสวมใส2 อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) ขณะ
ปฏิบัติงาน และกําหนดข6อปฏิบัติกรณีตรวจพบว2าพนักงานไม2 สวมใส2
อุปกรณ)ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) บริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกินกว2า 85 เดซิเบลเอ จะต6องติดตั้งป	ายเตือนหรือ
สัญลักษณ)ท่ีชัดเจน เพ่ือให6พนักงานสวมใส2อุปกรณ)ลดเสียงในขณะเข6าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล2าว 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) พนักงานท่ีจะต6องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังต6องสวมใส2อุปกรณ)คุ6มครอง
ความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) เช2น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) หรือครอบ
หูลดเสียง (Ear muffs)  ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.3  เสียง (ต,อ) 4) จัดให6มีระบบตรวจสอบให6พนักงานสวมใส2อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัย 
ส2วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดให6หัวหน6างาน หัวหน6ากะ 
และเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเปRนผู6รับผิดชอบ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพ่ือจัดทําเส6นระดับเสียงท่ีเท2ากัน 
(Noise Contour Map) และทบทวนทุก ๆ 3 ปb และนําผลการจัดทํา Noise 
Contour Map มาใช6ในการกําหนดแนวทางในการป	องกันผลกระทบใน
โครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานท่ีทํางานในบริเวณท่ีมีเสียงดัง
เกินกว2า 85 เดซิเบลเอ ทํางานต2อเน่ืองได6ไม2เกิน 8 ช่ัวโมง/วัน ตามข6อกําหนด
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ กฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด6านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางานเก่ียวกับความร6อน แสงสว2าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายฉบับล2าสุดอย2างเคร2งครัด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดทํามาตรการอนุรักษ)การได6ยินในสถานประกอบกิจการเปRนลายลักษณ)
อักษรในกรณีท่ีสภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงท่ี
ลูกจ6างได6รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมง ตั้งแต2 85 เดซิเบลเอ 
ข้ึนไป และการประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ)การได6
ยินในสถานประกอบกิจการไม2น6อยกว2าปbละ 1 ครั้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) กําหนดให6มีการตรวจการได6ยินของพนักงานทุกปb เปรียบเทียบกับผลการ
ตรวจตั้งต6น (Baseline) เพ่ือเฝ	าระวังการได6ยินท่ีเสื่อมลง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) ถ6าผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงให6เห็นว2ามีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน
โครงการจะต6องหาทางแก6ไขด6วยวิธีทางวิศวกรรม 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) จัดให6มีการหมุนเวียนคนงานหรือกําหนดให6มีช2วงเวลาพักเพ่ือเปRนการลด
ระยะเวลาการสัมผัสกับเสียงดัง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาท่ีระบุในข6อกําหนด
ของอุปกรณ)ต2างๆ เพ่ือป	องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรท่ีมีสภาพไม2พร6อม
ใช6งาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.4  ความร�อน 1) ปaดประกาศเตือนให6พนักงานทราบบริเวณท่ีเปRนแหล2งกําเนิดความร6อนท่ีมี
สภาพความร6อนสูงถึงขนาดเปRนอันตรายแก2สุขภาพอนามัยของบุคคล เช2น 
แผนกหม6อไอนํ้า เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณท่ีมีความร6อนให6
เปRนไปตามข6อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และดําเนินการด6านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร6อน แสงสว2าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดระบบระบายอากาศและการใช6ลมเย็น เพ่ือช2วยลดความร6อนท่ีอาจสะสม
ในร2างกายพนักงาน และเพ่ิมจํานวนพัดลมระบายความร6อนในพ้ืนท่ีท่ี 
ทําการตรวจวัดแล6วพบว2ามีค2าความร6อนสูงกว2าท่ีกฎหมายกําหนดและต6อง
ดําเนินการแก6ไขทันที 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดเวลาทํางานและเวลาพักให6กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความร6อน 
อย2างเหมาะสม เพ่ือช2วยลดการสะสมความร6อนในร2างกายและอันตรายจาก
ความร6อน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) อบรมให6ความรู6 เ ก่ียวกับอันตรายจากความร6อน การป	องกันและการ 
ปฐมพยาบาล กรณีเจ็บป]วยเน่ืองจากความร6อนให6กับคนงานทุกระดับ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) กําหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส6นทางเดินให6สอดคล6องตามข6อกฎหมาย 
และติดป	ายเตือนเพ่ือป	องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรท่ีมีความร6อน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.5 สารเคมี 1) การจัดเก็บสารเคมีต6องสอดคล6องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
คู2มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 หรือกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด6านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย
พ.ศ. 2556 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดทําข6อมูลความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีแต2ละชนิด พร6อม
ติดประกาศไว6บริเวณพ้ืนท่ีทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.5  สารเคมี (ต,อ) 3) จัดให6มีสถานท่ีเก็บสารเคมีเปRนสถานท่ีปaดมิดชิด อยู2ภายนอกอาคาร ฝาผนัง
ควรทําด6วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปaดล็อคได6 และมีป	ายบอกอย2างชัดเจนว2า 
“สถานท่ีเก็บสารเคมี” 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีให6เปRนหมวดหมู2และ 
มีป	ายสัญลักษณ)แสดงองค)ประกอบท่ีบ2งช้ีอันตรายของสารเคมีแต2ละชนิด 
อย2างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเน่ืองจากการทําปฏิกิริยา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) เก็บสารเคมีตามลําดับการเข6ามาก2อนหลัง และต6องใช6ก2อนหมดอายุ  
ถ6าหมดอายุแล6วต6องทําลายทันที ห6ามใช6โดยเด็ดขาด รวมท้ังให6ความรู6และ
ช้ีแจงอันตรายจากการขนถ2าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก6ไข 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดให6มีอุปกรณ)ฉุกเฉิน ได6แก2 ฝ�กบัวฉุกเฉิน และอ2างล6างตาในพ้ืนท่ีต2าง ๆ 
เช2น พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี อาคารส2วนการผลิต เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดให6มีคู2มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีท่ีสารเคมีหกรั่วไหล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) จัดให6มีการอบรมให6ความรู6ด6านความปลอดภัยและสิ่งแวดล6อม รวมถึง 
ข6อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยและสิ่งแวดล6อม สําหรับพนักงานตามลักษณะ
งานและผู6ท่ีเก่ียวข6องทุกคน การขนถ2ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี 
รวมท้ังแนวทางแก6ไข 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) การจัดเก็บสารเคมีท่ีใช6ไว6ในอาคารเก็บสารเคมี จะต6องมีการระบายอากาศ
ได6ดี 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) จัดเตรียมอุปกรณ)ตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดเก็บ
และเปลี่ยนถ2ายสารเคมี เช2น ทรายหรือวัสดุดูดซับ ถังเปล2า เปRนต6น ไว6อย2าง
เพียงพอตลอดจนจัดหาท่ีอาบนํ้า และล6างตาฉุกเฉินในสถานท่ีปฏิบัติงานท่ี
เสี่ยงกับการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) กําหนดเส6นทางการเคลื่อนย6ายสารเคมี ไม2ให6มีการขนถ2ายสารเคมีไวไฟผ2าน
บริเวณท่ีมีความร6อนและประกายไฟ รวมท้ังมิให6มีการขนถ2ายสารเคมีใน
ช2วงเวลาท่ีมีฝนตก 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 12) จัดให6มีคู2มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีท่ีสารเคมีหกรั่วไหล 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ 1) จัดทําการวิเคราะห)ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพ้ืนท่ีการทํางาน
ท่ีมีความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห)หาพฤติกรรมเสี่ยงท่ีมีอยู2ในสถานประกอบ
กิจการ สื่อสารให6พนักงานทุกคนทราบและเข6าใจพฤติกรรมท่ีไม2พึงประสงค) 
โดยเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพร2วมกับหัวหน6างาน กําหนด
ประเภทอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) ให6เหมาะสม 
อบรมทบทวนข้ันตอนการทํางานให6พนักงานแต2ละหน2วยงานตามข้ันตอน
การทํางาน (Work Instruction : WI) และแจ6งให6พนักงานทุกคนรับทราบ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) แบ2งเขตภายในโรงงานเปRนเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ท้ังน้ีพนักงานท่ีทํางานในเขตอันตรายจะต6องมีการสวม
อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัย เช2น หมวกนิรภัย แว2นตากันแสง ถุงมือ 
รองเท6าหัวเหล็ก เปRนต6น หรือในบริเวณท่ีมีเสียงดัง มีฝุ]นมากจะต6องสวม
เครื่องป	องกันหูและหน6าหน6ากากป	องกันฝุ]น โดยโรงงานจะต6องติดป	าย
เตือนเปRนระยะๆ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) การตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีทํางานและลักษณะงานท่ีเสี่ยงต2อการเกิดอันตราย 
โดยมีการตรวจสอบจากเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัย และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทํางาน ร2วมกับเจ6าของ
พ้ืนท่ี เพ่ือทําการปรับปรุงแก6ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน6นเรื่องการตรวจ 5 ส. ใน
พ้ืนท่ีการทํางานให6มีความเปRนระเบียบเรียบร6อยท้ังก2อนเริ่มงานและหลังเริ่ม
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให6มีความปลอดภัยย่ิงข้ึน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) เครื่องจักรหรือส2วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ)การทํางานท่ีอาจ
ก2อให6เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ท่ิมแทงหรือกระแทกมือ กําหนดให6ทุก
เครื่องจักรท่ีมีจุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส2วนท่ีอาจจะเกิดอันตรายต2อ
พนักงานต6องมีการ)ดป	องกันอันตรายรวมท้ังปุ]มหยุดฉุกเฉิน และห6าม 
พนักงานท่ีกําลังปฏิบัติงานถอดการ)ดป	องกันอันตรายออกจากเครื่อง หาก
พนักงานไม2ปฏิบัติตามต6องได6รับการลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต,อ) 5) ติดประกาศสัญลักษณ)เตือนอันตราย และเครื่องหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางาน ให6เหมาะสมกับ
ลักษณะและสภาพการทํางานในท่ีท่ีเห็นได6ง2าย เพ่ือเตือนให6ผู6ท่ีเก่ียวข6อง
ระมัดระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมท้ังจัดให6มีการฝfกอบรมให6ความรู6
เก่ียวกับสัญลักษณ)เตือนอันตราย ท่ีเก่ียวข6องให6สอดคล6องตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ6มครองแรงงานเรื่อง สัญลักษณ)เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางาน 
และข6อความแสดงสิทธิและหน6าท่ีของนายจ6างและลูกจ6าง พ.ศ. 2554 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดเตรียมและดูแลให6พนักงานใช6อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล 
(PPE) ตลอดเวลาท่ีทํางานโดยอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล 
(PPE) ต6องจัดให6เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ รวมท้ัง 
การดูแลตรวจสอบอุปกรณ)ให6ใช6งานอย2างมีประสิทธิภาพ และเปRนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ) อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ6มครอง
แรงงานเรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล 
พ.ศ. 2554 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดให6มีกิจกรรม Safety Talk ก2อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพ่ือเปRนการ
กระตุ6นให6พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และ
การรับฟ�งความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) จัดทํารายงานอุบัติเหตุ โดยกําหนดให6แบบฟอร)มการรายงานอุบัติเหตุ
ประกอบด6วยประวัติส2วนตัวของผู6ประสบอุบัติเหตุ เช2น ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง 
วัน เดือน ปb ท่ีประสบอุบัติเหตุ สถานท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู6เห็นเหตุการณ) 
อุบัติเหตุเกิดข้ึนได6อย2างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ6าง ลักษณะ 
การบาดเจ็บ และความรุนแรง แนวทาง แก6ไข และการป	องกัน ขณะเกิด
อุบัติเหตุมีการใช6อุปกรณ)ป	องกันหรือไม2และความคิดเห็นของผู6บังคับบัญชา
เก่ียวกับอุบัติเหตุน้ัน โดยรวบรวมและนําเสนอต2อการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทํางานทุกครั้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต,อ) ท่ีเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุข้ึนทางเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยจะ
มีการลงพ้ืนท่ีสํารวจจุดเกิดเหตุและการสอบสวนบุคคลท่ีอยู2ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ
ร2วมกับเจ6าของพ้ืนท่ี เพ่ือหาสาเหตุการเกิดอันตรายพร6อมหาแนวทางการ
แก6ไขร2วมกัน 

-  -  -  

 9) แต2งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล6อม
ในการทํางาน รวมท้ังเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และประกาศให6เปRนท่ีรับทราบโดยท่ัวถึงโดยกําหนดให6ในการประชุม
ให6ตัวแทนแต2ละแผนก/หน2วยงาน นําเสนอข6อมูล/ตรวจสอบสถิติการ
ประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึนหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก6ไขในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ อย2างน6อยเดือนละหน่ึงครั้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) กําหนดให6เจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพทําการ
วิเคราะห)อุบัติเหตุร2วมกับเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน6างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง ถึงสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุท่ีผ2านมาในลักษณะของการบาดเจ็บ ส2วนของร2างกายท่ีได6รับ
การบาดเจ็บ แหล2งท่ีทําให6เกิดการบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน  
ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพท่ีเปRนอันตราย สิ่งท่ีทําให6เกิดอุบัติเหตุ  
ส2วนของสิ่งท่ีทําให6เกิดอุบัติเหตุ การกระทําท่ีไม2ปลอดภัยหรือต่ํากว2า
มาตรฐาน ป�จจัยจากพนักงาน และป�จจัยจากงาน เพ่ือให6คณะกรรมการ
บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทํางาน 
เสนอแนะหรือหาแนวทางแก6ไขในทางวิศวกรรม การให6ความรู6 หรือจัดทํา
แผนงานแล6วแต2กรณี 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) จัดให6มีการฝfกอบรมพนักงาน เก่ียวกับข6อกําหนดด6านความปลอดภัย/ 
การทํางานของเครื่องจักร ลักษณะงานท่ีเปRนอันตราย การแก6ไขป�ญหา
เครื่องจักรระหว2างปฏิบัติงานโดยฝfกอบรมเชิงปฏิบัติการให6กับพนักงานและ
เจ6าหน6าท่ีท่ีเก่ียวข6องกับการป	องกันอุบัติภัยต2าง ๆ อย2างน6อยปbละ 1 ครั้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.6 อุบัติเหตุ (ต,อ) 12) มีการจัดหลักสูตรการอบรมด6านความปลอดภัยให6แก2พนักงานท้ังท่ีเข6ามา
ใหม2และพนักงานเก2า ให6เข6าใจเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และเข6าใจ
ถึงความหมายของอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) แต2ละ
ประเภทเพ่ือนําไปใช6ให6เกิดประโยชน) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 13) การตรวจสอบดูแลให6พนักงานสวมใส2อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วน
บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานอย2างเคร2งครัด โดยจัดให6มีเจ6าหน6าท่ีตรวจ
ติดตามการสวมใส2อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) 
ปฏิบัติงาน และกําหนดข6อปฏิบัติกรณีตรวจพบว2าพนักงานไม2สวมใส2อุปกรณ)
ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด เช2น การตักเตือนด6วยวาจาในครั้งแรก 
และการลงบันทึกเปRนลายลักษณ)อักษร และแจ6งไปยังหัวหน6าแผนกรับทราบ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 14) ในกรณีท่ีมีการซ2อมแซม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ)ใด ๆ จะต6องใช6
ระบบล็อคกุญแจ-แขวนป	าย (Lock Out-Tag Out) โดยทํา Procedure/
คู2มือการปฏิบัติงานและอบรมให6ความรู6กับพนักงานท่ีเก่ียวข6องกับการซ2อม
บํารุงทุกคนรวมท้ังตรวจสอบอุปกรณ)ท่ีเก่ียวข6องกับการซ2อมบํารุงให6มีความ
ปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.7  ระบบป#องกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป	องกันและระงับอัคคีภัยท้ังภายในและภายนอก
อาคารให6เปRนไปตามมาตรฐานการป	องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ 
NFPA ในส2วนท่ีเก่ียวข6อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
ป	องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมท้ังจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบซ่ึงได6รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/
หรือเจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป	องกันและระงับอัคคีภัย ดังน้ี 
(1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
(2) ระบบหัวจ2ายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) 
(3) ติดตั้ง Fire Alarm 
(4) ป	ายเตือนอันตราย และป	ายบอกทางหนีไฟ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.7  ระบบป#องกันและ 
      ระงับอัคคีภัย (ต,อ) 

4) การป	องกันอัคคีภัยให6ดําเนินการให6สอดคล6องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด6านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล6อมในการทํางานเก่ียวกับการป	องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกําหนดให6ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต6องจัดให6มีเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถืออย2างน6อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว6น
บริเวณหรือห6องเก็บวัสดุติดไฟได6ง2าย จะต6องมีอย2างน6อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 
100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.7 ระบบป#องกันและ 
ระงับอัคคีภัย (ต,อ) 

5) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ)ดับเพลิงให6เพียงพอและพร6อมใช6
งานอยู2เสมอ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดให6มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให6
ปฏิบัติตาม รวมท้ังจัดทําตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการทํางาน
อย2างสม่ําเสมอให6พร6อมใช6งานตลอดเวลา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดให6มีระบบอนุญาตให6ทํางาน (Work Permit) เพ่ือป	องกันไม2ให6เกิดอัคคีภัย
โดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานท่ีทําให6เกิดประกายไฟ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.8 แผนปฏิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน  

1) จัดให6มีแผนฉุกเฉินในการป	องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ2งออกเปRน
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1-3 (รูปท่ี 2) 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีการฝfกซ6อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย2างน6อยปbละ 1 ครั้ง 
และให6ความร2วมมือในการซ6อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร2วมกับ
หน2วยงานป	องกันและบรรเทาสาธารณภัยท6องถ่ิน/หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) พนักงานทุกคนจะต6องผ2านการฝfกซ6อมดับเพลิงและฝfกซ6อมหนีไฟ โดย
โครงการจะจัดให6มีแผนการฝfกซ6อมดับเพลิงและฝfกซ6อมหนีไฟ ปbละ 1 ครั้ง 
สําหรับเน้ือหาของวิชาภาคทฤษฎีเปRนอย2างน6อยท่ีทําการฝfกอบรม ได6แก2 
แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพ
หนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ การค6นหาและช2วยเหลอื
ผู6ประสบภัย ส2วนเน้ือหาของวิชาภาคปฏิบัติท่ีทําการฝfกอบรมเปRนอย2างน6อย 
ได6แก2 การดับเพลิงด6วยเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง  
การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต2าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับสถานประกอบการ 
การอพยพหนีไฟ การค6นหาช2วยเหลือและเคลื่อนย6ายผู6ประสบภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.8 แผนปฏิบัติการเหตุ 
     ฉุกเฉิน (ต,อ) 

4) การประสานความร2วมมือกับหน2วยงานราชการท่ีเก่ียวข6อง และฝfกซ6อม 
เหตุฉุกเฉินประจําปbร2วมกับหน2วยงานท6องถ่ิน เพ่ือเตรียมการหรือกําหนด
มาตรการป	องกันและแก6ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพ้ืนท่ี
ใกล6เคียง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) ประสานงานกับหน2วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีในการให6
ข6อมูลแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต2าง ๆ เส6นทางการขนส2ง และเอกสาร
ข6อมูลความปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล6เคียงและ
เส6นทางการขนส2ง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.9 อุบัติเหตุจากไฟฟ#า 1) กําหนดให6การทํางานท่ีเก่ียวข6องกับไฟฟ	าให6สอดคล6องกับกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด6านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ	า พ.ศ. 2554 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) มีการฝfกอบรมให6 กับลูกจ6างซ่ึงปฏิ บัติงานเ ก่ียวกับไฟฟ	าให6มีความรู6 
ความเข6าใจ และทักษะท่ีจําเปRนในการทํางานอย2างปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) มีแผนผังวงจรไฟฟ	าท่ีติดตั้งภายในสถานประกอบกิจการท้ังหมด ซ่ึงได6รับ
การรับรองจากวิศวกร 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) มีแสงสว2างในบริเวณท่ีลูกจ6างปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ	าอย2างเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานได6อย2างปลอดภัย 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีข6อบังคับ/คู2มือเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด6านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล6อมในการทํางานเ ก่ียวกับไฟฟ	าโดยสอดคล6องกับ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด6านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล6อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ	า  
พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) มีป	ายเตือนอันตรายท่ีมีขนาดมองเห็นได6ชัดเจนและติดตั้งไว6โดยเปaดเผยใน
บริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ	า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) การปฏิบัติงานโดยใช6อุปกรณ)เก่ียวกับกระแสไฟฟ	า หรืออยู2ในบริเวณ
ใกล6เคียงกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟ	า กําหนดให6มีอุปกรณ)ชนิดท่ีเปRนฉนวน ไฟฟ	า
ท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ	าสําหรับการปฏิบัติงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.9 อุบัติเหตุจากไฟฟ#า  
     (ต,อ) 

8) ห6ามผู6ท่ีไม2เก่ียวข6องซ่ึงปฏิบัติงานอ่ืนเข6าใกล6สิ่งท่ีมีกระแสไฟฟ	า - พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) กําหนดและดูแลมิให6พนักงานสวมใส2เครื่องนุ2งห2มท่ีเปbยกหรือเปRนสื่อไฟฟ	า
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟ	าท่ีมีแรงดันไฟฟ	าเกินกว2า 50 โวลต) 
โดยไม2มีฉนวนไฟฟ	าปaดก้ัน เว6นแต2กําหนดให6พนักงานสวมใส2อุปกรณ)
คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคลท่ีเปRนฉนวนไฟฟ	าท่ีเหมาะสมกับแรงดัน 
ไฟฟ	าและใช6เครื่องมือท่ีเปRนฉนวนไฟฟ	า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) จัดให6มีแผ2นภาพพร6อมคําบรรยายติดไว6ในบริเวณท่ีทํางานท่ีพนักงาน
สามารถมองเห็นได6ชัดเจนในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ	า 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) จัดให6มีอุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) ท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เช2น ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท6า
พ้ืนยางหุ6มข6อชนิดมีส6น ให6ลูกจ6างซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ	าสวมใส2
ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และจัดให6มีอุปกรณ)ป	องกันอันตรายจากไฟฟ	าท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 12) จัดให6อุปกรณ)คุ6มครองความปลอดภัยส2วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ)ป	องกัน
อันตรายจากไฟฟ	าอยู2ในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดการใช6งาน รวมท้ังต6อง
ตรวจสอบ บํารุงรักษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีท่ีผู6ผลิตกําหนด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.10 อันตรายร�ายแรง 1) จัดให6มีการอบรมให6ความรู6ด6านความปลอดภัยและสิ่งแวดล6อมรวมถึงข6อ
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งแวดล6อมสําหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู6ท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพ่ือตรวจสอบความ
ผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ)ต2าง ๆ เปRนประจํา 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ)และเครื่องจักรต2าง ๆ (โดยเฉพาะอุปกรณ)
ความปลอดภัย)ในเชิงป	องกัน (Prevention Maintenance) เพ่ือให6อุปกรณ)
ข6างต6นทํางานได6อย2างปกติและต2อเน่ือง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.10 อันตรายร�ายแรง 
      (ต,อ) 

4) จัดทําคู2มือการปฏิบัติของพนักงาน (Work instruction) ในแต2ละกิจกรรม
เพ่ือให6เกิดความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.11 การตรวจสุขภาพ 
      ของพนักงาน 

1) กําหนดให6เจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเปRน
ผู6รับผิดชอบในการประสานงานและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สถานพยาบาลท่ีให6บริการตรวจสุขภาพแก2พนักงาน โดยกําหนดเกณฑ)การ
คัดเลือกและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพและห6องปฏิบัติการ
วิเคราะห)ท่ีโครงการใช6บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจํา โดยต6องมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ช่ือสถานพยาบาลหรือท่ีตั้งต6อง
ตรงกับใบอนุญาต พร6อมท้ังให6คําแนะนําหรือรายละเอียดข้ันตอนการเตรียม
ตัวก2อนเข6ารับการตรวจสุขภาพให6พนักงานทราบทุกครั้ง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหม2ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจําปb
ตามป�จจัยเสี่ยง รวมท้ังให6ความร2วมมือเจ6าหน6าท่ีตํารวจในการเข6าตรวจค6น
สารเสพติดจากพนักงานแต2ต6องอยู2ภายใต6เง่ือนไขของข6อกฎหมายท่ีกําหนด 
ท้ังน้ี รายละเอียดของการตรวจให6อยู2ในดุลยพินิจของแพทย)แผนป�จจุบัน
ช้ันหน่ึงท่ีได6รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด6านอาชีวเวชศาสตร)
หรือท่ีผ2านการอบรมด6านอาชีวเวชศาสตร)หรือท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ6มครองแรงงานกําหนด 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กําหนดให6การดําเนินการตรวจสมรรถภาพการได6ยินของพนักงานให6เปRนไป
ตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได6ยินและการแปลผลของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล6อม กรมควบคุมโรคและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข6อง 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) ทําการตรวจสุขภาพพนักงานเปRนประจําทุกปb โดยดําเนินการตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ6างซ่ึงทํางานเก่ียวกับป�จจัยเสี่ยง  
พ.ศ. 2563  

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.11 การตรวจสุขภาพ 
      ของพนักงาน (ต,อ) 

5) กรณีท่ีพบว2าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปbมีความผิดปกติจะต6อง 
มีข้ันตอนของการดําเนินการดังน้ี 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 (1) เจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย) 
อาชีวเวชศาสตร)ถึงความจําเปRนในการตรวจซํ้า ถ6าแพทย)อาชีวเวช
ศาสตร)ลงความเห็นไม2ต6องตรวจซํ้าและแนะนําการดูแลสุขภาพ ให6เฝ	า
ระวังดูผลการตรวจซํ้าในปbถัดไป แต2หากแพทย)อาชีวเวชศาสตร)ลง
ความเห็นต6องตรวจซํ้า ให6ทางโครงการนําเรื่องส2งตัวในการตรวจ
สุขภาพซํ้ายังสถานบริการด6านสุขภาพ (นับเปRนการตรวจสุขภาพครั้งท่ี 
2) ซ่ึงค2าใช6จ2ายในการดําเนินการให6อยู2ในการดูแลของทางโครงการ 

   

 (2) เมื่อได6รับผลการตรวจสุขภาพซํ้า (ผลการตรวจสุขภาพครั้งท่ี 2)  
ให6เจ6าหน6าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพส2งผลการตรวจให6พนักงานคน
ดังกล2าวทราบทันที หากพบว2าผลการตรวจวัดซํ้า (ผลการตรวจสุขภาพ
ครั้งท่ี 2) ยังมีความผิดปกติเช2นเดิมให6ปรึกษาแพทย)ถึงความเก่ียวข6อง
กับการทํางาน และส2งพนักงานเข6ารับการรักษาพยาบาล รวมท้ังให6ทํา
การโอนย6ายการทํางานไปยังแผนกท่ีมีโอกาสในการได6รับการสัมผัส
ป�จจัยเสี่ยงลดลง และกรณีท่ีเข6าข2ายต6องได6รับค2าทดแทนตามกฎหมาย
กําหนด 

   

 6) โครงการต6องดําเนินการให6สอดคล6องตามท่ีกฎหมายกําหนด แต2หากพบว2า 
ผลการตรวจซํ้าไม2พบความผิดปกติให6 จัดเปRนกลุ2มเฝ	าระวังท่ีจําเปRน 
ต6องดูแลอย2างใกล6ชิดและให6ทําการตรวจวัดสมรรถภาพการได6ยินพนักงาน 
เปRนประจําทุกปb โดยต6องรายงานผลการตรวจท้ังความถ่ีท่ีตรวจพบ 
ความผิดปกติ (เฮิรตซ)) และระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ท้ังหูซ6ายและหูขวา  
โดยดําเนินการให6เปRนไปตามแนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการ 
ได6ยินและแปลผลของสํานักงาน โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล6อม
กรมควบคุมโรค และตามท่ีกฎหมายกําหนด   

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.11 การตรวจสุขภาพ 
      ของพนักงาน (ต,อ) 

7) ในแต2ละปbจะต6องประเมินความสัมพันธ)ของผลการตรวจสภาพแวดล6อม 
ในสถานท่ีทํางานกับผลการตรวจสุขภาพประจําปb เ พ่ือดูสภาพการ
เปลี่ยนแปลงประกอบกับความเห็นของแพทย)อาชีวเวชศาสตร) หากพบว2า
เกิดจากการทํางานหรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล6อมในการทํางานต6อง
ทําการโอนย6ายการทํางานไปยังแผนกท่ีมีโอกาสได6รับในการสัมผัสป�จจัย 
เสี่ยงลดลง และให6รวมถึงทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินการเก่ียวกับ
สภาพแวดล6อมในการทํางานและสุขภาพพนักงานย6อนหลังอย2างน6อย 5 ปb 
เพ่ือพิจารณาแนวโน6มของภาวะสุขภาพ ค6นหาความบกพร2องของการ
จัดการและทําการแก6ไขป�ญหา เพ่ือลดผลกระทบท่ีเปRนป�จจัยในการช้ี
นําไปสู2ป�ญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงานเน่ืองจากการทํางาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) กําหนดให6มีการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนหน6าท่ีของพนักงานในกรณีท่ีตรวจพบ
หรือเกิดความผิดปกติต2อสุขภาพของพนักงาน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.12 อันตรายเนื่องจาก
หม�อไอน้ํา 

1) จัดให6มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) และการติดตั้งท่ีมีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยท่ีเปRนท่ียอมรับ 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดให6มีมาตรวัดความดันไอนํ้า (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) 
และการติดตั้งท่ีเปRนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเปRนท่ียอมรับ 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดให6มีฉนวนท่ีเหมาะสมหุ6มเปลือกหม6อไอนํ้าและท2อท่ีร6อนท้ังหมด - หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) จัดให6มีมาตรวัดระดับนํ้าและการติดตั้งท่ีเปRนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ท่ีเปRนท่ียอมรับ พร6อมท้ังระบบสัญญาณเตือนเมื่อระดับนํ้าต่ํากว2าขีดอันตราย 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดให6มีการประเมินความเสี่ยงในข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด เพ่ือ
ศึกษา วิเคราะห)และทบทวนเพ่ือช้ีบ2งอันตรายหรือค6นหาป�ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
ก2อนเริ่มดําเนินการ พร6อมท้ังหาแนวทางป	องกัน 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) ตรวจ และทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐานท่ีเปRนท่ียอมรับ - หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

9.12 อันตรายเนื่องจาก
หม�อไอน้ํา (ต,อ) 

7) ทดสอบความพร6อมของระบบก2อนเปaดใช6งาน โดยการควบคุมของวิศวกรท่ี
ได6รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) ควบคุมการทํางานของหม6อไอนํ้าด6วยระบบ DCS ในกรณีท่ีระบบควบคุม
การทํางานมีสัญญาณเตือนอันตรายเน่ืองจากระดับนํ้าในหม6อไอนํ้าสูงหรือ
ต่ํากว2าเกณฑ)กําหนดหรือแรงดันไอนํ้าสูงหรือต่ํากว2าเกณฑ)กําหนดจะตัด
ระบบเช้ือเพลิงและหยุดการทํางานของหม6อไอนํ้าทันที 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) ตรวจสอบลักษณะสมบัติของนํ้าก2อนป	อนเข6าสู2หม6อไอนํ้าและในระบบ 
หม6อไอนํ้าตามความถ่ีท่ีผู6ออกแบบกําหนดเพ่ือควบคุมคุณภาพให6เหมาะสม
ต2อการเดินเครื่องและเปRนการป	องกันการกัดกร2อนหรือตะกรันของหม6อไอนํ้า 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) จัดทําระเบียบข6อบังคับเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต6องและปลอดภัย 
ในการใช6หม6อไอนํ้า การตรวจอุปกรณ)ก2อนลงมือปฏิบัติงาน รวมท้ังวิธีการ
แก6ไขข6อขัดข6องต2าง ๆ ติดไว6บริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให6ผู6ควบคุมเห็นได6
ชัดเจนพร6อมท้ังช้ีแจงให6เข6าใจและถือปฏิบัติ 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 11) ตรวจสอบความปลอดภัยของหม6อไอนํ้าประจําปbและหลังจากมีการ 
ซ2อมบํารุงหม6อไอนํ้าทุกครั้งโดยวิศวกรท่ีได6รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกร 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 12) จัดให6มีแผนการบํารุ งรักษาเ ชิงป	องกัน (Preventive Maintenance 
Program) หม6อไอนํ้าและอุปกรณ)ประกอบเพ่ือให6สามารถทํางานได6อย2างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

- หม6อไอนํ้า - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

10. ด�านเศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ6างแรงงานคนในท6องถ่ินท่ีมีความรู6ความสามารถตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานเข6าเปRนพนักงานของโครงการเปRนอันดับแรก โดย
โครงการต6องทําหนังสือแจ6งการรับสมัครงานไปยังหน2วยงานท6องถ่ินในพ้ืนท่ี 
และติดประกาศตามบอร)ดประชาสัมพันธ)ของหน2วยงานให6ประชาชนได6รับ
ทราบ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) แนะแนวทางการศึกษาในสายวิชาชีพ/ตําแหน2งสายงานท่ีสอดคล6องกับ
ความต6องการในภาคอุตสาหกรรมของโครงการ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนงานความรับผิดชอบต2อสังคมและมวลชนสัมพันธ)ให6สอดคล6องใน
ระยะประชิด (0-1 กิโลเมตร) ระยะ 0-3 กิโลเมตรและระยะ 3-5 กิโลเมตร 
โดยเน6นกิจกรรมในการสื่อสารและสร6างการมีส2วนร2วมกับชุมชนในทุก
แผนงาน เพ่ือสร6างความเข6าใจอันดีระหว2างเจ6าของโครงการและชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) เข6าพบผู6นําชุมชน องค)กรเอกชนในท6องถ่ิน ประชาชน สถานบันการศึกษา
และศาสนา เพ่ือให6ข6อมูลข2าวสารและความก6าวหน6าของกิจกรรมการ
ส2งเสริมความรู6ความเข6าใจเก่ียวกับกิจการของโครงการ ช้ีแจงข6อสงสัยและ
ข6อวิตกกังวลต2างๆ และนําข6อมูลท่ีได6มากําหนดแผนงานการสร6างความรู6
ความเข6าใจกับชุมชนอย2างต2อเน่ือง 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) จัดทําแผนงานการประชาสัมพันธ)ประจําปb (Communnity Relation 
Yearly Plan) โดยให6ชุมชนเข6ามามีส2วนร2วมในการวางแผนจากการทํา
แบบสอบถาม/การสัมภาษณ) เปRนประจําทุกปb เพ่ือทําการวิเคราะห)และ
แก6ไขป�ญหาให6ตรงประเด็น โดยมีคณะทํางานหรือเจ6าหน6าท่ีของโครงการ
เข6าพบปะชุมชนเพ่ือช้ีแจงทําความเข6าใจ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) จัดตั้ งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล6อม (EIA 
Monitoring Committee) ภายใน 180 วัน หลังจากรายงานฯ ได6รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม 
(สผ.) 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

10. ด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต,อ) 

7) วัตถุประสงค)การจัดตั้ งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล6อม กําหนดให6ภาคประชาชนและผู6มีส2วนได6เสียมีส2วนร2วมในการ
กํากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล6อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อมของ
โครงการ รวมถึงการมีส2วนร2วมในการพิจารณาแนวทางป	องกันและแก6ไขใน
กรณีท่ีมีข6อร6องเรียนต2อการดําเนินโครงการและมีส2วนร2วมการพิจารณา
กองทุนพัฒนาชุมชนและการชดเชยเยียวยา 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) องค)ประกอบคณะกรรมการฯ และท่ีมาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล6อม (EIA Monitoring Committee) ประกอบด6วย
ตัวแทนจาก 3 ฝ]าย ได6แก2 กรรมการผู6แทนภาคประชาชน กรรมการผู6แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท6องถ่ิน และผู6แทนจากโครงการ โดยกําหนด
สัดส2วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว2าก่ึงหน่ึงของจํานวนคณะ
กรรมการฯ ท้ังหมด โดยรวม 36 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 (1)  ผู6แทนภาคประชาชนไม2รวมผู6นําชุมชน จํานวนไม2น6อยกว2า 26 คน 
กรรมการผู6แทนภาคประชาชนให6มาจากการเลือกตั้งของหมู2บ6าน 
คณะกรรมการหมู2บ6านหรือคณะกรรมการบุคคลท่ีเปRนตัวแทนในการ
ดําเนินกิจกรรมต2าง ๆ ของแต2ละหมู2บ6านเพ่ือเปRนคณะกรรมการผู6แทน
ภาคประชาชน จากชุมชนรอบท่ีตั้งโครงการในพ้ืนท่ีรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยมีผู6เข6าร2วมประชุมรวมไม2น6อยกว2า 2 ใน 3 ของผู6เข6าร2วมประชุม
ท้ังหมด ประกอบด6วย 

   

 (1.1) ผู6แทนภาคประชาชน รัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ  
ก) ตัวแทนจากองค)การบริหารส2วนตําบลจุมพล 10 คน จากการ

เลือกตั้งของหมู2ท่ี 3 บ6านเวิน หมู2ท่ี 4 บ6านเดื่อ หมู2ท่ี 5 บ6าน
ร2องถ2อน หมู2ท่ี 7 บ6านห6วยเปลวเงือก หมู2ท่ี 8 บ6านนาเพียง
ใหญ2 หมู2ท่ี 12 บ6านอยู2ดีมีสุข หมู2ท่ี 17 บ6านโปร2งเย็น หมู2ท่ี 
22 บ6านนาเพียงใหม2 หมู2 ท่ี 23 บ6านนาเมือง และหมู2ท่ี 24 
บ6านตัวอย2าง 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

10. ด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต,อ) 

ข) ตัวแทนจากองค)การบริหารส2วนตําบลกุดบง 2 คน จากการ
เลือกตั้งของหมู2ท่ี 7 บ6านนาไม6เฮียว และหมู2ท่ี 11 บ6านนิคม 
ดงบัง 

ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 1.2) ผู6แทนภาคประชาชน รัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ    
 ก) ตัวแทนจากองค)การบริหารส2วนตําบลจุมพล 6 คน จากการ

เลือกตั้งของหมู2ท่ี 2 บ6านจอมนาง หมู2ท่ี 6 บ6านนาตาล หมู2ท่ี 
14 บ6านดอนโพธ์ิ หมู2ท่ี 19 บ6านเสริมสุข หมู2ท่ี 16 บ6านจอม
นางเหนือ และหมู2ท่ี 20 บ6านหนองปลาไหล 

ข) ตัวแทนจากองค)การบริหารส2วนตําบลกุดบง 8 คน จากการ
เลือกตั้งของหมู2ท่ี 3 บ6านใหม2 หมู2ท่ี 4 บ6านโนน หมู2ท่ี 5 บ6าน
กุดบง หมู2ท่ี 6 บ6านดงบัง หมู2ท่ี 8 บ6านโนนฤาษี หมู2ท่ี 9 บ6าน
โนนสวรรค) หมู2ท่ี 12 บ6านโนนฤาษีใหม2 และหมู2ท่ี 13 บ6านกุด
บงใหม2 

   

 (2)  ผู6แทนจากหน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง จํานวน 7 คน ประกอบด6วย 
(2.1) ผู6ว2าราชการจังหวัดหนองคายหรือผู6แทน จํานวน 1 คน  
(2.2) นายอําเภอโพนพิสัยหรือผู6แทน จํานวน 1 คน  
(2.3) ผู6อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมจังหวัด

หนองคายหรือผู6แทน จํานวน  1 คน 
(2.4) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายหรือผู6แทน จํานวน 1 คน 
(2.5) สํานักงานพลังงานจังหวัดหนองคายหรือผู6แทน จํานวน 1 คน 
(2.6) สาธารณสุขจังหวัดหนองคายหรือผู6แทน จํานวน 1 คน 
(2.7) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด

หนองคายหรือผู6แทน จํานวน 1 คน 

   

 (3)  ผู6แทนโครงการ จํานวน 3 คน ประกอบด6วย ผู6จัดการโรงงาน และ
ตัวแทนจากแผนกต2าง ๆ 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

10. ด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต,อ) 

9) คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได6รับการคัดเลือกให6เปRนคณะกรรมการฯ  
มีรายละเอียดดังน้ี 
(1) ต6องมีอายุไม2ต่ํากว2า 25 ปb บริบูรณ) 
(2) ไม2เปRนบุคคลล6มละลาย 
(3) ไม2เปRนคนไร6ความสามารถหรือเสมือนไร6ความสามารถ 
(4) ไม2เคยได6รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให6จําคุก เว6นแต2เปRนโทษ

สําหรับความผิดท่ีได6กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) อํานาจหน6าท่ีของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม 
- ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล6อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม และ
เง่ือนไขเพ่ิมเติมจากหน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ให6คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก6ไขป�ญหา
สิ่งแวดล6อม ในระหว2างการก2อสร6างและดําเนินการ รวมถึงป�ญหาข6อ
ร6องเรียนจากชุมชน อันเน่ืองมาจากการดําเนินโครงการ 

- พิจารณาและให6ข6อคิดเห็นต2อข้ันตอนและวิธีดําเนินงานท่ีอาจก2อให6เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล6อม โดยอาจเชิญบุคลากร องค)กรและ/หรือหน2วยงาน
ท่ีเก่ียวข6องมาให6ข6อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ได6แก2 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 1. ตรวจสอบแผนงานก2อสร6าง และ/หรือหน2วยงานท่ีเก่ียวข6องมาให6
ข6อมูลก2อน/เปaดเผยข6อมูลก2อสร6าง 

2. ตรวจสอบรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม 
3. ตรวจสอบเรื่องราวร6องเรียนต2าง ๆ เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข6องในการป	องกัน

แก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม 

   

 - พิจารณาและวินิจฉัยคําร6องทุกข) ตลอดจนข6อเสนอแนะของประชาชน
เก่ียวกับการดําเนินโครงการ รวมท้ังสร6างเสริมความเข6าใจอันดีระหว2าง
ชุมชนกับโครงการ และประสานความร2วมมือกับหน2วยงานอ่ืนหรือ
ผู6เก่ียวข6อง 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

10. ด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต,อ) 

- ร2วมเจรจาไกล2เกลี่ยและหาข6อยุติ กรณีมีข6อพิพาทด6านป�ญหาสิ่งแวดล6อม
ระหว2างโครงการกับชุมชน มีอํานาจแต2งตั้งคณะทํางาน เพ่ือช2วยปฏิบัติ
หน6าท่ีตามความเหมาะสม 

-  -  -  

 11) ระยะเวลาในการดํารงตําแหน2ง  
- ให6กรรมการฯ มีวาระในการดํารงตําแหน2งคราวละ 4 ปb ติดต2อกันไม2เกิน 

2 วาระ เมื่อครบกําหนดวาระ หากยังมิได6มีการสรรหาหรือแต2งตั้ง
กรรมการข้ึนมาใหม2 ให6กรรมการ ซ่ึงพ6นจากตําแหน2งตามวาระน้ันอยู2ใน
ตําแหน2งเพ่ือปฏิบัติหน6าท่ีต2อไป จนกว2าจะมีการสรรหาหรือแต2งตั้งใหม2 
แต2ต6องไม2เกิน 90 วันนับตั้งแต2วันท่ีกรรมการพ6นจากตําแหน2งตามวาระ
น้ัน ในกรณีท่ีกรรมการพ6นจากตําแหน2งก2อนครบวาระ ให6ดําเนินการ 
สรรหาหรือแต2งตั้ งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน 
นับตั้งแต2วันท่ีกรรมการน้ันพ6นจากตําแหน2ง และให6ผู6ได6รับการสรรหา 
หรือได6รับการแต2งตั้งให6ดํารงตําแหน2งแทน อยู2ในตําแหน2งเท2ากับวาระท่ี
เ ห ลื อ อ ยู2 
ของกรรมการท่ีตนแทน ในกรณีท่ีกรรมการท่ีพ6นจากตําแหน2งมีวาระ
เหลืออยู2น6อยกว2า 90 วัน จะไม2ดําเนินการสรรหาหรือแต2งตั้งกรรมการ
แทนตําแหน2งท่ีว2างลงก็ได6 นอกจากน้ัน กรรมการจะพ6นจากตําแหน2ง
นอกเหนือจากการพ6นตําแหน2งตามวาระ เมื่อตาย ลาออก คณะกรรมการ
มีมติสองในสาม ให6ถอดถอนออกจากตําแหน2งเพราะมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย บกพร2อง หรือไม2สุจริตต2อหน6าท่ี หรือหย2อนความสามารถ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 12) ความถ่ีในการประชุม ต6องมีกรรมการมาประชุมไม2น6อยกว2าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปRนองค)ประชุม โดยประชุมอย2างน6อยทุก 3 
เดือนหรือตามความเหมาะสม แต2หากพบว2ามีความจําเปRนเร2งด2วนสามารถ
ประชุมก2อนกําหนดเวลาปกติได6 ข้ึนอยู2กับดุลยพินิจของคณะกรรมการก่ึง
หน่ึงของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมด ส2วนการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม
ให6ถือเสียงข6างมาก โดยกรรมการ 1 คน มีเสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน 
ถ6าคะแนนเสียงเท2ากัน ให6ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

เสียงเปRนเสียงช้ีขาด 
10. ด�านเศรษฐกิจ-สังคม 

(ต,อ) 
13) ทําการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการในกิจกรรมการสร6างความรู6

ความเข6าใจให6กับชุมชนและกําหนดแผนงานในปbถัด ๆ ไปให6มีความ
เหมาะสม และให6มีการปรับปรุงกิจกรรมให6สอดรับกับความต6องการของ
ชุมชนอย2างต2อเน่ือง และทําการประเมินผลประจําปbเพ่ือสะท6อนการตอบ
รับและการยอมรับต2อโครงการจากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน ผู6นําชุมชน ผู6นําท6องถ่ิน
และตัวแทนหน2วยงานท่ีเก่ียวข6องและสภาพการเปลี่ยนแปลง ปbละ 1 ครั้ง  
ท่ีชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการและชุมชนท่ีดําเนินการเก็บตัวอย2างดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล6อมเพ่ือวิเคราะห)แนวโน6มความต6องการของชุมชน 
ผลกระทบสิ่งแวดล6อม เน่ืองจากการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะ
ด6านการมีส2วนร2วมของโครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 14) กรณีท่ีมีข6อร6องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ)และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (EIA Monitoring Committee) 
จะต6องเข6าตรวจสอบพ้ืนท่ีร2วมกับผู6ร6องเรียน เพ่ือพิสูจน)ว2าเกิดจากโครงการ
จะต6องนําเสนอวิธีการแก6ไขและหรือบรรเทาป�ญหาความเดือดร6อนรําคาญ
ตามช2วงเวลาท่ีตกลงกันระหว2างโครงการและผู6ร6องเรียนพร6อมช้ีแจงการ
ดําเนินงานให6ชุมชนและผู6ท่ีเก่ียวข6องได6รับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับ 
ข6อร6องเรียน (รูปท่ี 3) 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11. ด�านการประชาสัมพันธ! 
และการมีส,วนร,วม 
ของประชาชน 

1) ประสานงานกับชุมชนใกล6เคียงในการจัดกิจกรรมด6านมวลชนสัมพันธ) เพ่ือ
เผยแพร2ข6อมูลเก่ียวกับโครงการ และความคืบหน6าของโครงการเปRนระยะ 
รวมท้ังข6อมูลด6านการจัดการสิ่งแวดล6อมของโครงการ เพ่ือสร6างความ
มั่นใจในการดําเนินงานของโครงการมากย่ิงข้ึน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการด6านประชาสัมพันธ)เพ่ือให6ข6อมูลการดําเนินงาน
โครงการ และข6อมูลท่ีเก่ียวข6องกับประชาชนท่ีอยู2ใกล6เคียงรับทราบ เพ่ือ
สร6างความเข6าใจต2อการดําเนินโครงการและเข6าร2วมกิจกรรมต2าง ๆ กับ
ชุมชนโดยรอบโครงการเพ่ือสร6างความสัมพันธ)ท่ีดีต2อกัน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนงานด6านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ)ให6ครอบคลุมท้ังแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความเปRนอยู2 สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาด6าน
การศึกษา และแผนงานพัฒนาอาชีพชุมชน โดยระบุรายละเอียดดังน้ี 
(1) เสรมิสร6างความรู6ความเข6าใจเก่ียวกับโครงการ อย2างน6อยปbละ 1 ครัง้ 
(2) ผู6นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนท่ีสนใจ เยาวชน เพ่ือเปaดโอกาส

ให6ได6ช้ีแจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต2อโครงการ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 (3) การเปaดเผยข6อมูลการดําเนินงานท่ีอาจส2งผลต2อชุมชนใกล6เคียง
โดยรอบโครงการ เช2น ช้ีแจงความก6าวหน6าของโครงการ โดยตรงต2อ
ผู6นําชุมชนหรือหน2วยงานปกครองส2วนท6องถ่ินเพ่ือเปRนสื่อกลางในการ
สื่อสาร/แจ6งให6ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบ
เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ/กําหนดให6เจ6าหน6าท่ีมวลชนสัมพันธ)
เข6าพบปะเย่ียมเยือน ชุมชน เพ่ือแจ6งข6อมูลข2าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการท่ีอาจส2งผลกระทบหรือทําให6ชุมชนเกิดความกังวลใจ 
พร6อมท้ังรับฟ�งข6อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให6เจ6าหน6าท่ีของโครงการ
เข6าร2วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู2บ6านหรือการประชุม
ผู6ใหญ2บ6าน หน2วยงานปกครองท6องถ่ินเพ่ือแจ6งข2าวสารของโครงการ
และรับฟ�งข6อเสนอแนะจากชุมชน เพ่ือนํามาใช6ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานให6เหมาะสม 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11. ด�านการประชาสัมพันธ! 
และการมีส,วนร,วม 
ของประชาชน (ต,อ) 

(4) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน)แก2ชุมชนรอบโครงการอย2าง
น6อยปbละ 1 ครั้ง เช2น ส2งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด6านสังคม 
และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส2งเสริมหรือ
สนับสนุนการจัดการอบรมวิชาชีพ และส2งเสริมผลิตภัณฑ)ท6องถ่ิน/
ส2งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงาน
ท6องถ่ิน เปRนต6น 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 (5) ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให6ชัดเจน ข้ันตอน 
ผู6รับผิดชอบ ช2วงระยะดําเนินการ ความถ่ี และการประเมินผล
ดําเนินงาน โดยกิจกรรมท่ีทําต6องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา เช2น 
กิจกรรมสุขภาพชุมชนออกหน2วยแพทย)เคลื่อนท่ีให6บริการด6าน
สุขภาพ กิจกรรมเย่ียมเยียนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/
ทุนการศึกษาแก2โรงเรียนในพ้ืนท่ี กิจกรรมการให6ความรู6แก2นักเรียน 
นิสิต/นักศึกษาด6านการจัดการสิ่งแวดล6อม หรือการติดตามผลจาก
การดําเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา 

   

 4) การประสานงานและแก6ไขป�ญหาต2าง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ 
และกรณีมีการร6องเรียนต6องจัดให6มีเจ6าหน6าท่ีหรือคณะกรรมการทําหน6าท่ี
ในการรับเรื่องร6องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช2องทางติดต2อ สื่อสาร
รับเรื่องร6องเรียน ระบุผู6รับผิดชอบ และแก6ไขป�ญหาข6อร6องเรียนท่ีเกิดข้ึน 
พร6อมช้ีแจงการดําเนินงานให6ชุมชนและผู6ท่ีเก่ียวข6องได6รับ ตามแผนผังการ
ดําเนินงานรับข6อร6องเรียน  

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 5) กําหนดให6มีช2องทางการสื่อสารแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส) เช2น Facebook 
Fanpage / กลุ2มไลน)ผู6 นํา ชุมชน (Line Group) เ ว็บไซต)บริ ษัทหรือ
ช2องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส)อ่ืนๆ ท่ีทันสมัยเข6าได6กับทุกกลุ2ม 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11. ด�านการประชาสัมพันธ! 
และการมีส,วนร,วม 
ของประชาชน (ต,อ) 

6) เข6าพบผู6นําชุมชน องค)กรเอกชนในท6องถ่ิน ประชาชนสถาบัน การศึกษา
และศาสนาเพ่ือให6ข6อมูลข2าวสารและความก6าวหน6าของกิจกรรมการ
ส2งเสริมความรู6ความเข6าใจเก่ียวกับกิจการของโครงการ ช้ีแจงข6อสงสัย 
และข6อวิตกกังวลต2างๆ ตลอดจนการนําข6อมูลดังกล2าวมากําหนดแผนงาน
การสร6างความรู6ความเข6าใจกับชุมชนอย2างต2อเน่ือง 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) เมื่อเ กิดข6อร6องเรียนโครงการจะต6องดําเนินการตามระเบียบของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม และร2วมกัน
ตรวจสอบ แก6ไข และป	องกันผลกระทบสิ่งแวดล6อมท่ีอาจเกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 8) ทําการประเมินผลประจําปbเพ่ือสะท6อนการตอบรับและการยอมรับต2อ
โครงการจากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและ 
ความคิดเห็นของประชาชน ผู6นําชุมชน ผู6นําท6องถ่ินและตัวแทนหน2วยงาน
ท่ีเก่ียวข6องและสภาพการเปลี่ยนแปลงปbละ 1 ครั้ง ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ
โครงการและชุมชนท่ีดําเนินการเก็บตัวอย2างดัชนี คุณภาพสิ่งแวดล6อม 
เพ่ือวิเคราะห)แนวโน6มความต6องการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล6อม 
เน่ืองจากการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะด6านการมีส2วนร2วมของ
โครงการกับชุมชน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 9) กําหนดให6มีโครงการ สื่อสารความเข6าใจหรือจัดทําป	ายประชาสัมพันธ)/
วารสารของโครงการ/วารสาร/แผ2นพับ เพ่ือนําเสนอข6อมูลข2าวสาร
เก่ียวกับสถานการณ)ต2างๆ ของโครงการ เช2น ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล6อมต2อชุมชนในรูปแบบกราฟ/ตาราง/แผนภาพ ท่ีสามารถสื่อสาร
ให6ชุมชน/ชาวบ6านเข6าใจได6ง2าย 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 10) จัดทําแผนปฏิบัติการด6านประชาสัมพันธ)เพ่ือให6ข6อมูลการดําเนินงาน
โครงการ และข6อมูลท่ีเก่ียวข6องกับประชาชนท่ีอยู2ใกล6เคียงรับทราบ เพ่ือ
สร6างความเข6าใจต2อการดําเนินโครงการ และเข6าร2วมกิจกรรมต2าง ๆ กับ
ชุมชนโดยรอบโครงการเพ่ือสร6างความสัมพันธ)ท่ีดีต2อกัน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11. ด�านการประชาสัมพันธ! 
และการมีส,วนร,วม 
ของประชาชน (ต,อ) 

11) จัดให6มีทีมงานประชาสัมพันธ)รายละเอียดโครงการ เพ่ือให6ข6อมูลข2าวสาร 
และรับเรื่องร6องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู6ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน  
ช2องทางการติดต2อ สื่อสารรับเรื่องร6องเรียน พร6อมท้ังจัดส2งทีมงานไป
ตรวจสอบข6อร6องเรียนและแจ6งผลการดําเนินการแก6ไขป�ญหาข6อร6องเรียน 
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของโครงการให6ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 12) กําหนดให6มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล6อม (EIA Monitoring Committee) เพ่ือให6ความรู6ความเข6าใจใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล6อมของโครงการ เช2น แผนการ
ตรวจวัด กฎหมายควบคุมด6านสิ่งแวดล6อม เปRนต6น โดยกําหนดให6
ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และเปRนประจําทุกครั้งท่ี
มีการปรับหรือแต2งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 13) จัดให6มีทีมงานประชาสัมพันธ)รายละเอียดโครงการเพ่ือให6ข6อมูลข2าวสาร
และรับเรื่องร6องเรียนจากชุมชน พร6อมท้ังจัดส2งทีมงานไปตรวจสอบข6อ
ร6องเรียนและแจ6งผลการดําเนินการแก6ไขป�ญหาข6อร6องเรียนท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานของโครงการให6ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 14) จัดให6มีระบบรับเรื่องร6องเรียนและติดตามตรวจสอบแก6ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน  
จากการดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง หากพบว2ามีป�ญหาเกิดข้ึนให6รีบ
ดําเนินการแก6ไขภายใน 7 วัน ในกรณีท่ีไม2สามารถแก6ไขได6ทันเวลา
ดังกล2าว ต6องรายงานให6ผู6ร6องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากน้ัน แจ6งทุกๆ 
15 วัน และในกรณีท่ีพบว2าสาเหตุของป�ญหาไม2ได6เกิดมาจากโครงการต6อง
ช้ีแจงให6ผู6ร6องเรียนรับทราบภายใน 24 ช่ัวโมง ตามข้ันตอนการจัดการ
เรื่องร6องเรียน (รูปท่ี 3) 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 15) ส2งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล6อมของโครงการให6แก2
หน2วยงานท6องถ่ินรอบท่ีตั้งโครงการเพ่ือประชาสัมพันธ)ให6ชุมชนทราบผล
การดําเนินการของโครงการเปRนประจําทุก 6 เดือน 

- คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

11. ด�านการประชาสัมพันธ! 
และการมีส,วนร,วม 
ของประชาชน (ต,อ) 

16) เมื่อเ กิดข6อร6องเรียนโครงการจะต6องดําเนินการตามระเบียบของ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม และร2วมกัน
ตรวจสอบ แก6ไข และป	องกันผลกระทบสิ่งแวดล6อมท่ีอาจเกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมการผลิตของโรงงาน 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง 
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 17) กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร6อนให6แก2ประชาชนท่ีได6รับ
ผลกระทบอย2างเปRนธรรม โดยอาจใช6หลักการเชิงปริมาณตามข6อตกลงใน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม 

- ชุมชนรอบท่ีตั้ง 
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

12. ด�านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ  

1) จัดให6มีข้ันตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ6งเหตุไปยังชุมชนและ
หน2วยงานด6านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให6ข2าวกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ของโครงการ 

- หน2วยงานด6าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) จัดส2งข6อมูลการใช6สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของ
โครงการต2อหน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง เช2น โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบล 
องค)กรปกครองส2วนท6องถ่ิน เปRนต6น 

- หน2วยงานด6าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ)ทางการแพทย)สําหรับหน2วยตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ีหรือสนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ)ทางการแพทย)  
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน2วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี เพ่ือ
สนับสนุนด6านเฝ	าระวังสุขภาพประชาชนท่ีอยู2โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ โดย
เน6นโรคหรือท่ีมีอาการเจ็บป]วยท่ีเก่ียวข6องกับกิจกรรมของโครงการใน
ชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร อย2างน6อยปbละ 1 ครั้ง 

- หน2วยงานด6าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 4) ประสานงานกับหน2วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  เพ่ือสนับสนุนหรือร2วม
จัดทําแผนปฏิบัติงานด6านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพของประชาชนใน 
เขตพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ โดยครอบคลุมท้ังด6านการส2งเสริมสุขภาพ  
การป	องกันโรค การเฝ	าระวัง การรักษาพยาบาล และการฟ��นฟูสภาพ โดย
จัดอบรมเรื่องอันตรายจากสารเคมีและมลพิษ การป	องกันและปฐมพยาบาล
เบ้ืองต6น ให6แก2 โรงเรียน วัด ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการทีมบรรเทา 
สาธารณภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู2บ6าน 

- หน2วยงานด6าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

12. ด�านสาธารณสุข 
     และสุขภาพ (ต,อ) 

5) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ) เ พ่ือสนับสนุนงานด6านการแพทย)และ
สาธารณสุข โดยการสนับสนุนเพ่ิมองค)ความรู6และความชํานาญ โดยการ
อบรมป	องกันการส2งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรค
ภูมิแพ6 และโรคผิวหนัง ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต2างๆ ให6กับชุมชน 
ท้ังน้ี ให6บันทึกหลักสูตรและจํานวนครั้งในการอบรม 

- หน2วยงานด6าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 6) สนับสนุนกิจกรรมทางด6านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีในการส2งเสริมและเฝ	าระวัง
ทางด6านสุขภาพ ท้ังในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เช2น การสนับสนุน
การฝfกอบรม อสม. ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยู2ใกล6เคียง การสนับสนุนงบประมาน
การศึกษาวิจัยหรือเฝ	าระวังผลกระทบทาง ด6านสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ)ทางการแพทย) และการสนับสนุนบุคลากร
ทางด6านสาธารณสุขให6มีความรู6ด6านเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยมากข้ึน เปRนต6น 

- หน2วยงานด6าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี/
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 7) จัดกิจกรรมส2งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพ่ือป	องกันโรคไม2ติดต2อ (NCDs) 
เช2น การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายให6แก2พนักงานก2อน-หลังทํางาน 
รณรงค)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม2เหมาะสมของพนักงาน 
และรณรงค)การงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล) กิจกรรมว่ิงลด
โรคลดพุงรอบโรงงาน กิจกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ 
เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-3 (ต,อ) มาตรการป	องกันและแก6ไขผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
องค!ประกอบ 

ด�านสิ่งแวดล�อม 
มาตรการป#องกันและแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม สถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

13. ด�านพ้ืนท่ีสีเขียว 
     และสุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพ้ืนท่ีสีเขียวมีพ้ืนท่ีประมาณ ขนาด 12.87 ไร2 (ร6อยละ 15.45 ของ
พ้ืนท่ีโครงการ) (รูปท่ี 1) ซ่ึงจะทําการปลูกไม6ยืนต6นตามแนวรั้วรอบพ้ืนท่ี
โครงการ ไม6ยืนต6นท่ีนํามาปลูกกําหนดให6มีระดับความสูงท่ีเหมาะสมต2อ
การเจริญเติบโต เช2น ต6นสนประดิพัทธ) อโศกอินเดีย ประดู2 และพิกุล กรณี
ท่ีพรรณไม6ท่ีเลือกปลูกไม2เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเปRนพันธุ)ไม6ประเภท
อ่ืนทดแทน โดยปลูกไม6ยืนต6น 3 ช้ันเรือนยอด อย2างน6อย 3 แถว สลับ 
ฟ�นปลา 

- พ้ืนท่ีสีเขียว - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวให6อยู2ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรร
งบประมาณการดําเนินการเพ่ือดูแลอย2างเพียงพอทุกปb เช2น งบประมาณ
ในการซ2อมบํารุงป�yมนํ้า ดูแลต6นไม6 พันธุ)ไม6 และปุcย ค2าจ6างดูแลต6นไม6  
เปRนต6น 

- พ้ืนท่ีสีเขียว - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

 3) กรณีต6นไม6ในพ้ืนท่ีสีเขียวตาย กําหนดให6มีการปลูกทดแทนในกรณีต6นไม6
ตายหรือไม2เจริญเติบโตภายใน 15 วัน และมีการบํารุงรักษาให6มีอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว เพ่ือให6สามารถใช6ประโยชน)ในการป	องกันลมและลด
การฟุ	งกระจายของฝุ]นละออง กรณีท่ีพันธุ)ไม6ท่ีเลือกมาปลูกไม2เจริญเติบโต
อาจปรับเปลี่ยนเปRนพันธุ)ไม6ประเภทอ่ืนทดแทน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

1.  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    
(1) ฝุ]นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ]นละอองขนาดไม2เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(3) ก~าซไนโตรเจนไดออกไซด) (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(5) ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(6) ความเร็วและทิศทางลม 

(เลือกตรวจวัดเปRนตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังน้ี (รูปท่ี 4) 
1) หมู2ท่ี 7 บ6านห6วยเปลวเงือก (A1) 
2) หมู2ท่ี 5 บ6านร2องถ2อน (A2) 
3) หมู2ท่ี 4 บ6านเดื่อ (A4)  
4) หมู2ท่ี 24 บ6านตัวอย2าง (A3) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ  
7 วันต2อเน่ือง ครอบคลุมวันหยุด ดังน้ี 
1)  ครั้งท่ี 1 ช2วงเดือนมกราคม-มถุินายน 
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

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

 
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล6เคียงพ้ืนท่ีโครงการ

จํานวน 2 สถานี ดังน้ี (รูปท่ี 5) 
1) หมู2ท่ี 7 บ6านห6วยเปลวเงือก (N1) 
2) หมู2ท่ี 5 บ6านร2องถ2อน (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ  
จํานวน 2 สถานี ดังน้ี (รูปท่ี 6) 
 ริมรั้วโครงการด6านทิศตะวันออก (N1) 
 ริมรั้วโครงการด6านทิศใต6 (N2) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน คลอบคลุมกิจกรรมท่ี
เกิดเสียงดัง เช2น การตอกเสาเข็มระหว2าง
การก2อสร6าง และการก2อสร6างโครงสร6าง
อาคาร เปRนต6น โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต2อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-4 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน    
(1) ความเปRนกรด-ด2าง (pH) 
(2) ความขุ2น (Turbidity)  
(3) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS)  
(4) ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS)  
(5) ออกซิเจนละลายนํ้า (DO)  
(6) บีโอดี (BOD)  
(7) ความกระด6าง (Total Hardness) 
(8) ไนเตรทในหน2วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน2วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10) ฟอสเฟตท้ังหมด (Total Phosphate) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท) (Cr6+) 
(12) ตะก่ัว (Pb) 
(13) แคดเมียม (Cd) 
(14) นิคเกิล (Ni) 
(15) สารหนู (As) 
(16) ทองแดง (Cu) 
(17) แมงกานีส (Mn) 
(18) สังกะสี (Zn) 
(19) แบคทีเรียกลุ2มฟbคอลโคลิฟอร)ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
(20) แบคทีเรียกลุ2มโคลิฟอร)มท้ังหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

-  ตรวจวัดจํานวน 2 จุด ดังน้ี (รูปท่ี 7) 
1) อ2างเก็บนํ้าห6วยเปลวเงือก (SW1) 
2) ห6วยมะเฮียว (SW2) 

  

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปb ดังน้ี 
1) ครั้งท่ี 1 ช2วงเดือนพฤศจิกายน - 

เมษายน (ตัวแทนช2วงฤดูแล6ง) 
2) ครั้งท่ี 2 ช2วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

(ตัวแทนช2วงฤดูฝน) 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-4 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

4. ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต�ดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
(1) อุณหภูมิ (Temperature) 
(2) สี (Color)  
(3) ความขุ2น (Turbidity)  
(4) ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได6 (TDS)  
(5) ความนําไฟฟ	า (Conductivity)  
(6) ความเค็ม (Salinity)  
(7) ความเปRนกรด-ด2าง (pH)  
(8) ความกระด6าง (Hardness)  
(9) ไนไตรท) (NO2

-)  
(10) ไนเตรต (NO3

-)  
(11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
(12) คาร)บอเนต (CO3

2-)  
(13) ไบคาร)บอเนต (HCO3

-)  
(14) คลอไรด) (Cl-)   
(15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
(16) กลุ2มโลหะหนัก ได6แก2 เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg) 

(17)  แบคทีเรียกลุ2มฟbคอลโคลิฟอร)ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

(18) แบคทีเรียกลุ2มโคลิฟอร)มท้ังหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

 
- ตรวจวัดนํ้าใต6ดินจากบ2อสังเกตการณ) 2 สถานี 

(รูปท่ี 8) ดังน้ี 
1) บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีติดต2อกับโรงงานผลิต

นํ้าตาล (MW1)  
2) บริเวณลานกองชานอ6อย (MW2)  
 

 
- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปb ดังน้ี 

1) ครั้งท่ี 1 ช2วงเดือนพฤศจิกายน - 
เมษายน (ตัวแทนช2วงฤดูแล6ง) 

2) ครั้งท่ี 2 ช2วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
(ตัวแทนช2วงฤดูฝน) 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
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 ตารางท่ี 6.2-4 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

5. คุณภาพดิน    
(1) ค2าความเปRนกรด-ด2าง (pH)  
(2) สัดส2วนปริมาณคาร)บอนต2อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท) (Cr6+) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายนํ้าได6 (Ni) 
(12) ตะก่ัว (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  

-  บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด 
ได6แก2 (รูปท่ี 9) 
1) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณท่ีตดิต2อกับโรงงานผลติ

นํ้าตาล (S1) 
2) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณลานกองชานอ6อย (S2) 

 

- ตรวจวัด 1 ครั้ง/ปb ระหว2างการก2อสร6าง
โครงการ 
1)  ท่ีระดับดินตื้น ความลึก ไม2เกิน 0.3 

เมตร  
2)  ท่ีระดับดินปานกลาง ความลึก  

0.3-2.0 เมตร 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

6. การคมนาคม    
(1) ปริมาณจราจรท่ีเข6า-ออก พ้ืนท่ีโครงการโดยแยก

ประเภทรถและเวลา  
- ถนนบริเวณทางเข6า-ออกโครงการและเส6นทาง

ขนส2ง 
- ทุกวันตลอดระยะก2อสร6าง สรุปและ

รายงานผลทุก 1 เดือน 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
(2) สถิติอุบัติเหตุจากการขนส2งคนงานและวัสดุอุปกรณ)

ก2อสร6างของโครงการ พร6อมบันทึก สาเหตุ ความ
เสียหาย/ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สถานท่ีและช2วง 
เวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก6ไขป�ญหาทุกครั้ง 

- ถนนบริเวณทางเข6า-ออกโครงการ และเส6นทาง
ขนส2ง 

- ทุกครั้งท่ีมีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล
ทุก 1 เดือน 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

7. การจัดการกากของเสีย 
(1) เก็บข6อมูลปริมาณ ชนิด การขนส2ง และการจัดการ 

กากของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการเปRนรายเดอืน 
อย2างต2อเน่ือง 

 
- โรงจัดเก็บกากของเสีย 

 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-4 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.1 การบันทึกอุบัติเหตุ 

(1) สาเหต ุ
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จํานวนผู6ได6รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสยีหายต2อชีวิตและทรัพย)สนิ 
(5) การป	องกันและแก6ไขป�ญหาการเกิดซํ้า 
(6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ2งเปRน 6 ระดับ คือ  

ไม2หยุดงาน หยุดงานไม2เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน 
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย 

(7) รายงานสรุปผลการฝfกอบรมด6านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของคนงานก2อสร6างและบริษัทรับเหมา 

 
- พ้ืนท่ีเขตก2อสร6าง 

 
- เมื่ อ เ กิด อุ บัติ เหตุตลอดระยะเวลา

ก2อสร6าง และจัดทํารายงานสรุปผลปbละ 
1 ครั้ง 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 

9. เศรษฐกิจ-สังคม 
(1) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน ผู6นําชุมชน ผู6นําท6องถ่ิน หน2วยงานราชการ 
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง และสถานประกอบการใกล6เคียง
ท้ังในรัศมี 5 กิโลเมตร พร6อมท้ังสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ป�ญหาและความต6องการรวมถึงสํารวจดัชนีความ
พึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) 
ท้ังน้ี การสุ2มตัวอย2างให6เปRนไปตามหลักวิชาการและสถิติ 
พร6อมท้ังเสนอแผนท่ีกระจายตัวการเก็บข6อมูล 

 
- ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (รูปท่ี 10) ผู6 นํา

ชุมชน ผู6นําท6องถ่ิน หน2วยงานราชการ หน2วยงาน
ท่ีเก่ียวข6อง และสถานประกอบการใกล6เคียงใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนท่ีตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล6อม ชุมชนพ้ืนท่ีอ2อนไหวพิเศษ 
เช2น ท่ีตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เปRนต6น 

 
- ปbละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก2อสร6าง 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-4 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะก2อสร6าง) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล บริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต,อ)    
(2) รวบรวมข6อร6องเรียน วิธีการแก6ไขป�ญหา พร6อมการ

ติดตามการแก6ไขป�ญหาข6อร6องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมท้ังแนวทางการป	องกันการเกิดซํ้า 

- ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ (รูปท่ี 10) ผู6 นํา
ชุมชน ผู6นําท6องถ่ิน หน2วยงานราชการ หน2วยงาน
ท่ีเก่ียวข6อง และสถานประกอบการใกล6เคียงใน
รัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนท่ีตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล6อม ชุมชนพ้ืนท่ีอ2อนไหวพิเศษ 
เช2น ท่ีตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เปRนต6น 

- สรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก  
6 เดือน 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

10. การประชาสัมพันธ!และการมสี,วนร,วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมท่ีโครงการดําเนินการร2วมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

โดยให6มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบท่ีตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 

  

คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

   

(1) ฝุ]นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
(2) ฝุ]นละอองขนาดไม2เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(3) ก~าซไนโตรเจนไดออกไซด) (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(4) ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(5) ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(6) ความเร็วและทิศทางลม 

(เลือกตรวจวัดเปRนตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังน้ี (รูปท่ี 4) 
1) หมู2ท่ี 7 บ6านห6วยเปลวเงือก (A1) 
2) หมู2ท่ี 5 บ6านร2องถ2อน (A2) 
3) หมู2ท่ี 4 บ6านเดื่อ (A4)  
4) หมู2ท่ี 24 บ6านตัวอย2าง (A3) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต2อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด ดังน้ี 
1) ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย  
 (ธันวาคม – มีนาคม) 
2) ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาลหรือปaดหีบ 

(เมษายน-สิงหาคม) 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล,งกําเนิด 
(1)  กรณีเดินระบบปกต ิ

 1)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) 
 2)  ก~าซไนโตรเจนไดออกไซด) (NO2) 
 3)  ก~าซซัลเฟอร)ไดออกไซด) (SO2) 

(2)  กรณีพ2นเขม2า 
1)  ฝุ]นละอองรวม (TSP) 

- ตรวจวัดจํานวน 3 ปล2อง ดังน้ี (รูปท่ี 11) 
1) หม6อไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง (ชุดท่ี 1) 
2) หม6อไอนํ้า ขนาด 80 ตัน/ช่ัวโมง (ชุดท่ี 2) 
3) หม6อไอนํ้า ขนาด 110 ตัน/ช่ัวโมง (ชุดท่ี 3) 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปb ดังน้ี  
1) ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย  

(ธันวาคม – มีนาคม) 
2) ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาลหรือปaดหีบ 

(เมษายน-สิงหาคม) 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2. ระดับเสียง 
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 ชม.) 
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq-1 ชม.) 
(3) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
(4) ค2าระดบัเสยีงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) 
(5) ค2าระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) 
(6) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบ6านป]าเพ็ก (N2)) 

 
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล6เคียงพ้ืนท่ีโครงการ

จํานวน 2 สถานี ดังน้ี (รูปท่ี 5) 
1) หมู2ท่ี 7 บ6านห6วยเปลวเงือก (N1) 
2) หมู2ท่ี 5 บ6านร2องถ2อน (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสยีงริมรั้วโครงการ  
จํานวน 2 สถานี ดังน้ี (รูปท่ี 6) 
 ริมรั้วโครงการด6านทิศตะวันออก (N1) 
 ริมรั้วโครงการด6านทิศใต6 (N2) 

 
- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปb โดยตรวจวัด ครั้งละ 7 วัน

ต2อเน่ืองครอบคลมุวันหยุด ดังน้ี  
1) ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย  

(ธันวาคม – มีนาคม) 
2) ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาลหรือปaดหีบ 

(เมษายน-สิงหาคม) 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 

 

คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 
3. คุณภาพน้ําใช�    

รวบรวมข6อมูลปริมาณนํ้าใช6ในกระบวนการผลิต และ
จัดทํารายงานสรุปปริมาณการใช6นํ้ารายเดือน 

- พ้ืนท่ีโครงการ - บันทึกทุกวันและจัดทํารายงานทุกเดือน - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4. คุณภาพน้ํา    
4.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ําระบายท้ิงจากบ,อตรวจสอบ

คุณภาพน้ําท้ิง (Inspection pit) 
(1)  ของแข็งละลายท้ังหมด (TDS) 

- บ2อตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง (Inspection Pit) - สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง 
(1) ความเปRนกรด-ด2าง (pH)  
(2) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(3) ออกซิเจนละลาย (DO)  
(4) บีโอดี (BOD)  
(5) ซีโอดี (COD) 
(6) นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) ค2าทีเคเอ็น (TKN)  
(8) อัลคาลินิตี้ (Alkalinity)  
(9) ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS)  
(10) ทองแดง (Copper) 
(11) นิกเกิล (Ni)  
(12) แมงกานีส (Mn) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) แคดเมียม (Cd)  
(15) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล6นท) (Cr6+)  
(16) ตะก่ัว (Pb)  
(17) ปรอท (Hg)  
(18) สารหนู (As) 

- บ2อพักนํ้าท้ิง (Holding pond)  
 

- ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปb - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล (ชานอ6อย) ของบริษัท นํ้าตาลบ6านโป]ง จํากัด   

 
 
 
 

คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 
4.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน    

(1) ความเปRนกรด-ด2าง (pH) 
(2) ความขุ2น (Turbidity)  
(3) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS)  
(4) ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS)  
(5) ออกซิเจนละลายนํ้า (DO)  
(6) บีโอดี (BOD)  
(7) ความกระด6าง (Total Hardness) 
(8) ไนเตรทในหน2วยไนโตรเจน (NO3 - N)   
(9) แอมโมเนียในหน2วยไนโตรเจน (NH3-N)  
(10) ฟอสเฟตท้ังหมด (Total Phosphate) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท) (Cr6+) 
(12) ตะก่ัว (Pb) 
(13) แคดเมียม (Cd) 
(14) นิคเกิล (Ni) 
(15) สารหนู (As) 
(16) ทองแดง (Cu) 
(17) แมงกานีส (Mn) 
(18) สังกะสี (Zn) 
(19) แบคทีเรียกลุ2มฟbคอลโคลิฟอร)ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
(20) แบคทีเรียกลุ2มโคลิฟอร)มท้ังหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

-  ตรวจวัดจํานวน 2 จุด ดังน้ี (อ6างถึงรูปท่ี 7)   
1) อ2างเก็บนํ้าห6วยเปลวเงือก (SW1) 
2) ห6วยมะเฮียว (SW2) 

 

-  ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปb ดังน้ี 
1)  ครั้งท่ี 1 ช2วงเดือนพฤศจิกายน - 

เมษายน (ตัวแทนช2วงฤดูแล6ง) 
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม(ตัวแทนช2วงฤดูฝน) 
 

 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด  
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

5. คุณภาพดินและน้ําใต�ดิน    
5.1 คุณภาพน้ําใต�ดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

(1) ความเปRนกรด-ด2าง (pH)  
(2) ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (TDS)  
(3) คลอไรด) (Cl-)  
(4) ฟลูออไรด) (Fluoride)  
(5) ความกระด6างท้ังหมด (Total Hardness)  
(6) ไนเตรท (NO-

3) 
(7) ซัลเฟต (SO4

2-)  
(8) เหล็ก (Fe) 
(9) แคดเมียม (Cd)  
(10) ตะก่ัว (Pb)   
(11) สารหนู (As) 
(12) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล6นท) (Cr6+)  
(13) แมงกานีส (Mn)  
(14) ปรอท (Hg)  
(15) นิกเกิล (Ni)  
(16) ซีลีเนียม (Se) 

- ตรวจวัดนํ้าใต6ดินจากบ2อสังเกตการณ) 2 สถานี  
(อ6างถึงรูปท่ี 8) ดังน้ี 
1) บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีตดิต2อกับโรงงานผลตินํ้าตาล 

(MW1)  
2) บริเวณลานกองชานอ6อย (MW2)  

 

-  ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปb ดังน้ี 
1) ครั้งท่ี 1 ช2วงฤดูหีบอ6อย  

(มกราคม – มีนาคม)  
2) ครั้งท่ี 2 ในช2วงปaดการผลิต/ซ2อม

บํารุงเครื่องจักร (กันยายน-
พฤศจิกายน) 

 

บริษัท วิวรรธน)การเกษตร  
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 

 
 
 
 
 

คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 
5.2 คุณภาพดิน 

(1) ค2าความเปRนกรด-ด2าง (pH)  
(2) สัดส2วนปริมาณคาร)บอนต2อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท) (Cr6+) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายนํ้าได6 (Ni) 
(12) ตะก่ัว (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg) 

 
-  บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ จํานวน 2 จุด  

ได6แก2 (อ6างถึงรูปท่ี 9) 
1) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณท่ีตดิต2อกับโรงงานผลติ

นํ้าตาล (S1) 
2) พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณลานกองชานอ6อย (S2) 

 

 
- ตรวจวัด 1 ครั้ง/ปb ท่ีระดับดินตื้น ความลึก 

ไม2เกิน 0.3 เมตร  

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 

6. การคมนาคมขนส,ง 
(1) จดบันทึกจํานวนรถเข6า-ออกโครงการ เปRนประจําทุกวัน

เพ่ือใช6ในการปรับปรุงการวางแผนด6านการจราจรของ
โครงการ 

 
- ถนนบริเวณทางเข6า-ออกโครงการ  

 
- ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 

(2) บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม
การขนส2งของโครงการเพ่ือหาแนวทางในการป	องกัน
และแก6ไขป�ญหาการเกิดซํ้าต2อไป 

- พ้ืนท่ีโครงการ - ทุกครั้งท่ีมีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล
ทุก 6 เดือน 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

7. การจัดการของเสีย    
7.1 รวบรวมข6อมูลปริมาณของเสียแต2ละชนิดท่ีเกิดจากการ

ดําเนินการโครงการและสัดส2วนปริมาณของเสียท่ีนําไป 
recycle หรือส2งไปกําจัด เก็บข6อมูลปริมาณ ชนิด การ
ขนส2ง และการจัดการกากของเสียท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการเปRนรายเดือน อย2างต2อเน่ือง และแจ6งผลการ
จัดส2งกากองเสียอันตรายไปกําจัดยังหน2วยงานท่ีได6รับ
อนุญาตจากหน2วยงานราชการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - รวบรวมปริมาณท่ีเกิดข้ึน บันทึกและ
จัดทํารายงานทุกเดือน 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

7.2 ตรวจวิเคราะห!เถ�าจากการเผาไหม�เชื้อเพลิง    
(1) ปริมาณความช้ืนและสิ่งท่ีระเหยได6 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
(3) ค2าความเปRนกรด-ด2าง (pH)  
(4) อัตราส2วนคาร)บอนต2อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค2าการนําไฟฟ	า (EC : Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพเทสเซียม (total K2O) 
(9) สารหนู (As) 
(10) แคดเมียม (Cd) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล6นท) (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Cu)  
(13) ตะก่ัว (Pb)  
(14) ปรอท (Hg)  
(15) นิกเกิล (Ni) 

- เถ6าจากการเผาไหม6เช้ือเพลิงของโครงการ 
 

- ทุก 6 เดือน - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

8. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
8.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  

(Working Area) 
(1)  ฝุ]นละอองทุกขนาด (Total Dust) 

- ตรวจวัดจํานวน 2 จุด (รูปท่ี 12) 
1) บริเวณระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิงเข6าสู2 

หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1 และ 2 (TD1) 
2) บริเวณระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิงเข6าสู2 

หม6อไอนํ้าชุดท่ี 2 และ 3 (TD1) 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปbช2วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 
1)  ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาล  

(เม.ย.-ส.ค.) 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

(2)  ฝุ]นละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเข6าสู2ระบบหายใจ   
 (Respirable Dust) 

 

- ตรวจวัดจํานวน 2 จุด (รูปท่ี 12) 
1) บริเวณระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิงเข6าสู2 

หม6อไอนํ้าชุดท่ี 1 และ 2 (RD1) 
2) บริเวณระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิงเข6าสู2 

หม6อไอนํ้าชุดท่ี 2 และ 3 (RD2) 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปbช2วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 
1)  ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาล  

(เม.ย.-ส.ค.) 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

8.2 ระดับเสียง 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการทํางาน (Equivalent 

Continuous Sound Pressure Level : Leq 12 
ช่ัวโมง) ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

(2) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure 
Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกหรือ
ได6รับสัมผัสเสียงดังต2อเน่ืองแบบคงท่ี  

(3) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  (Lmax) 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง จํานวน 

4 จุด ดังน้ี (รูปท่ี 12) 
1) บริเวณหม6อไอนํ้าชุดท่ี 1 และ 2 (N1)  
2) บริเวณหม6อไอนํ้าชุดท่ี 2 และ 3 (N2) 
3) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ	า (N3) 
4) บริเวณหอหล2อเย็น (N4) 

 
-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปbช2วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 

1)  ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาล  

(เม.ย.-ส.ค.) 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 

(4) ตรวจ วัดค2 าระดับเสียง ท่ีลูกจ6างได6รับ เฉลี่ ย
ตลอด เวลาการ ทํ างานในแต2 ละ วัน  (Time 
Weighted Average-TWA) และระดับเสียงสะสม
ท่ีผู6ปฏิบัติงานได6รับ โดยการเก็บตัวอย2างท่ีตัว
บุคคล (Personal Sampling) ตามป�จจัยเสี่ยง 
ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังจาก
พนักงานท่ีทํางานบริเวณพ้ืนท่ี 4 จุด ดังน้ี  
1) พนักงานท่ีทํางานบริเวณหม6อไอนํ้าชุดท่ี 1 และ 2 

(N1) 
2) พนักงานท่ีทํางานบริเวณหม6อไอนํ้าชุดท่ี 2 และ 3 

(N1) 
3) พนักงานท่ีทํางานบริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ	า (N2) 
4) พนักงานท่ีทํางานบริเวณหอหล2อเย็น (N3) 

-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปbช2วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 
1)  ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาล  

(เม.ย.-ส.ค.) 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 

  

คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 
 (5)  จัดทํา Noise Contour Map -  พ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจวัด 1 ครั้ง/ปb หลังจากโครงการเปaด

ดําเนินการ และทบทวนแนวเส6นเสียงจาก 
Noise Contour ทุกๆ 3 ปb 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

8.3 ความร�อน 
ตรวจความร6อนในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
(Heat stress index ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัด จํานวน 4 จุด (รูปท่ี 12) 

1) บริเวณหม6อไอนํ้าชุดท่ี 1 และ 2 (W1) 
2) บริเวณหม6อไอนํ้าชุดท่ี 2 และ 3 (W1) 
3) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ	าแบบกังหันไอนํ้า  

ชุดท่ี 1 (W3) 
4) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟ	าแบบกังหันไอนํ้า 

ชุดท่ี 3 (W4) 

 
-  ตรวจวัด 2 ครั้ง/ปb ช2วงท่ีมีการปฏิบัติงาน 

1)  ครั้งท่ี 1 ในช2วงหีบอ6อย (ธ.ค-มี.ค.)  
2)  ครั้งท่ี 2 ช2วงละลายนํ้าตาล (เม.ย.-ส.ค.) 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 

8.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟ#าและการทํางาน 

(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จํานวนผู6ได6รับบาดเจ็บ 
(4) ความเสียหายต2อชีวิตและทรัพย)สิน 
(5) การป	องกันและแก6ไขป�ญหาการเกิดซํ้า 
(6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ2งเปRน 6 ระดับ  

คือ ไม2หยุดงาน หยุดงานไม2เกิน 3 วัน หยุดงาน
เกิน 3 วัน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพและตาย 

 
 

- ภายในโครงการ 

 
 

- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
และจัดทํารายงานสรุปผลปbละ 1 ครั้ง 

 
 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 

8.5 ระบบป#องกันอัคคีภัย    
(1) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ)ป	องกันอัคคีภัยให6อยู2

ในสภาพพร6อมใช6งานเสมอ 
- จุดท่ีมีการติดตั้งระบบป	องกันอัคคีภัยภายในโครงการ - ทุก 1 เดือน หรือตามข6อกฎหมายกําหนด - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
(2) ฝfกซ6อม/อบรมการใช6อุปกรณ)ป	องกันอัคคีภัย และ   

ซ6อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม6 
- พนักงานทุกคนของโครงการ 

 
- 1 ครั้ง/ปb และจัดทํารายงานสรุปผลปbละ  

1 ครั้ง 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

8.7 การตรวจสุขภาพพนักงาน    
1) ตรวจร2างกายท่ัวไป เช2น เอ็กซเรย)ทรวงอก ตรวจเลือด 

ตรวจไขมันและนํ้าตาลในเลือด ตรวจการทํางานของตับ 
ตรวจการทํางานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจ
สมรรถภาพการได6ยิน เปRนต6น 

- พนักงานทุกคน - พนักงานใหม2ก2อนเข6าทํางาน และ
พนักงานประจํา 1 ครั้ง/ปb 

 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

2) จัดทํารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห)ผลการ
ตรวจสุขภาพ พร6อมท้ังระบุช่ือสถานพยาบาลและแพทย)ท่ี
ทําการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

-  พ้ืนท่ีโครงการ -  1 ครั้ง/ปb - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

8.8 การตรวจสุขภาพพนักงานตามปWจจัยเสี่ยง    
1) เอ็กซเรย)ปอดและสมรรถภาพการทํางานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได6ยิน 
3) ตรวจสุขภาพตามป�จจัยเสี่ยงด6านเคมีและกายภาพจาก

การประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการตามดุลพินิจ
ของแพทย)อาชีวเวชศาสตร) 

- พนักงานส2วนผลิต / ตามความเสี่ยง - 1 ครั้ง/ปb 
 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

4) กรณีท่ีผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให6ทําการ
ตรวจซํ้าโดยละเอียด พร6อมท้ังหาสาเหตุหากพบว2ามีความ
ผิดปกติ 

-  พนักงานท่ีตรวจพบอาการผิดปกติ -  เมื่อตรวจพบอาการผิดปกติ - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

8.9 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บปXวยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - รวบรวมปbละ 1 ครั้ง และทําการ
วิเคราะห)ข6อมูล ทุก 1 ปb 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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ตารางท่ี 6.2-5 (ต,อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล6อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน)การเกษตร จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมหรือตัวแปรต,างๆ สถานท่ีตรวจสอบ ความถี่ ผู�รับผิดชอบ 

9. สังคม-เศรษฐกิจ    
9.1 สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมรวมท้ังสํารวจความคิดเห็น 

ของครัวเรือน ประชาชน ผู6นําชุมชน/ผู6นําท6องถ่ิน ตัวแทน
หน2วยงานท่ีเก่ียวข6อง สถานประกอบการโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีอ2อนไหว เช2น ท่ีตั้งสถานพยาบาล วัด และ
โรงเรียน เปRนต6น และจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล6อม 
พร6อมท้ังสํารวจสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนป�ญหาและ
ความต6องการของชุมชนและครัวเรือนประชาชนพร6อมท้ัง
สํ ารวจดั ชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) ท้ังน้ีการสุ2มตัวอย2างให6เปRนไปตาม
หลักวิชาการและสถิติ และแสดงแผนท่ีการกระจายตัวใน
การเก็บข6อมูล 

- พ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบและชุมชนท่ีเก็บตัวอย2างดัชนี
ทางสิ่งแวดล6อมต2าง ๆ พร6อมท้ังสํารวจความคิดเห็น
ของผู6นําชุมชน ผู6นําท6องถ่ิน และตัวแทนหน2วยงานท่ี
เก่ียวข6อง (รูปท่ี 10) 

- จัดทํารายงานสรุปผล ปbละ 1 ครั้ง 
ในช2วงหีบอ6อย (ธ.ค-มี.ค.) 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

9.2 รวบรวมข6อร6องเรียน วิธีการแก6ไขป�ญหาการติดตามและ
มาตรการป	องกันการเกิดซํ้าจากภายในโครงการและชุมชน
ภายนอกโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการและชุมชนรอบโครงการ ชุมชนใน
พ้ืนท่ีทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล6อม ผู6นําชุมชน
และหน2วยงานราชการท่ีเก่ียวข6อง (รูปท่ี 10) 

- ทุก 6 เดือน - บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 

10. การประชาสัมพันธ!และการมีส,วนร,วมของประชาชน 
- บันทึกกิจกรรมท่ีโครงการดําเนินการร2วมกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

โดยให6มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบท่ีตั้งโครงการรศัมี 5 กิโลเมตร (รูปท่ี 10) 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 

จํากัด 
11. สาธารณสุขและสขุภาพ    
     รวบรวมข6อมูลสถิติภาวะการเจ็บป]วยของประชาชนจาก
โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย)บริการสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีใกล6เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย) บริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกล6เคียงโครงการ 

- วิเคราะห)ข6อมูลสถิติผู6ป]วยเปRนประจํา 
ทุกปb 

- บริษัท วิวรรธน)การเกษตร 
จํากัด 
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รูปท่ี 1 รูปแบบและแนวการปลูกต6นไม6ยืนต6นในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ผู�เห็นเหตุการณ! หัวหน�ากะ/หัวหน�าแผนก 
ผู�สั่งการในท่ีเกิดเหตุ  

(เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน) 
ผู�อํานวยการภาวะฉุกเฉิน  

(ผู�จัดการฝXายผลิต) 
ทีมอพยพ  

(หัวหน�าแผนกการตลาด) 
ผู�ประสานงานหน,วยงานภายนอก/ทีมประชาสมัพันธ!ภาวะฉุกเฉิน 

(ผู�จัดการฝXายสํานักงาน) 

 

      

รูปท่ี 2 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 

ตรวจสอบเหตุการณ)ผิดปกติ           
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 ยืนยันเหตุการณ)ผิดปกติ 
หรือภาวะฉกุเฉนิ 

ยกเลิกสัญญาณเตือนภัย 

เข�าสู,ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 

ควบคุมสถานะการเดินเครื่อง          
ให6เปRนปกติ 

แจ6งพนักงาน 
ท่ีเก่ียวข6องให6ทราบ 

ประกาศแจ6งส้ินสุดภาวะฉุกเฉินให6พนักงาน 
และผู6เกี่ยวข6องทราบทราบ 

แจ6งพนักงานหลังจากสถานการณ) 
กลับเข6าสู2ภาวะปกติ 

     1. แจ6งทีมบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 
     2. กดสัญญาณเตือนภัย 1 คร้ัง  
        (กรณีเหตุผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน) 

ไม2ใช2 

ใช2 

ประสานร6องขอความช2วยเหลือจาก 
โรงงานในเครือท่ีอยู2ในพื้นท่ีเดียวกัน 

 ควบคุมสถานการณ! 

ประสานงานทีมสนับสนุนและทีมกู6ภัย 
เพื่อค6นหาผู6สูญหาย (ถ6ามี) 

ฟ��นฟูและบรรเทาสถานการณ)ให6กลับสู2 
สภาวะปกติและปลอดภัย 

ประสานงานและจัดต้ังทีมสอบสวนเหตุการณ)
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมได� 

แจ6งให6ผู6อพยพรอท่ีจุดรวมพลจนกว2า 
จะได6รับการยืนยันจากผู6อํานวยการ 
ภาวะฉุกเฉินว2าสถานการณ)กลับเข6าสู2 
ภาวะปกติแล6วให6ไปรอท่ีจุดรวมพล 

แจ6งผู6อพยพรอฟ�งประกาศ และให6การ
สนับสนุนหากมีการร6องขอตามความจําเปRน 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน  
และขอความช2วยเหลือ 
จากหน2วยงานภายนอก 

ไม2ใช2 (ยอดไม�ครบ) 

ใช, (ยอดครบ) 

บันทึกสาเหตุ รวมท้ังแนวทางการแก6ไข 
เพื่อไม2ให6เกิดซํ้า 

รายงานผลให� 
ผู�อํานวยการภาวะฉุกเฉินทราบ 

ควบคุมสถานการณ! ควบคุมได� 

ปรับปรุง/แก6ไข 

เข�าสู,ปฏบิัติตามแผนฉุกเฉินระดับที่ 2 

ควบคุมไม,ได� 

1. แจ6งทีมบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 
2. กดสัญญาณเตือนภัย 2 คร้ัง (เม่ือเข6าสู2

ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับท่ี 2) 
3. ควบคุมส่ังการระงับเหตุ/ประเมิน

สถานการณ)แล6วรายงานให6ผู6ที่เกี่ยวข6อง
ทราบเปRนระยะ 

เข�าสู,ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับท่ี 3 

ควบคุมไม,ได� 

สอบสวน/วิเคราะห)สาเหตุ 

จัดทํารายงานช้ีแจงความเสียหาย 

ผอ.ศูนย)อํานวยการเฉพาะกิจ 
(นายกอบต.จุมพล) 

ผู�ว,าราชการจังหวัดหนองคาย 
โทร  042-418678 

ควบคุมสถานการณ! 

สามารถควบคุมได� 

 การอพยพเรียบร�อยหรือไม, 

สถานีตํารวจ 
1. สถานีตํารวจภูธรโพนพิสัย โทร. 042-471332 
 

สถานพยาบาล 
1. โรงพยาบาลโพนพิสัย โทร 042-471201 
2. รพ.สต. หนองกุ6งใต6    โทร. 042-472960 
3. รพ.สต. กุดบง โทร. 042-901049 

 หน,วยงานดับเพลิง 
 1. องค)การบริหารส2วนตําบลจุมพล โทร. 042-414842  
 2. องค)การบริหารส2วนตําบลกุดบง โทร. 042-015271 

 

แจ6งรายช่ือผู6อพยพท้ังหมด 
ให6ทีมสนับสนุนทราบ 

ผู6นําทางทําการอพยพพนักงาน 
และผู6ที่เกี่ยวข6องไปท่ีจุดรวมพล 

พร6อมท้ังตรวจสอบรายช่ือ 

1. ฝ]ายบุคคลประกาศเตรียมความพร6อม 
2. กดสัญญาณเตือนยาว 3 คร้ัง (เม่ือเข6า

สู2ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินระดับท่ี 3) 
3. จัดต้ังกองบัญชาการภาวะฉุกเฉิน 

 

แจ6งเหตุไปยังห6องควบคุมหรือ 
กดสัญญาณเตือนภัย ระบุประเภท 

ของเหตุการณ)ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ)ผิดปกติหรือ
ภาวะฉุกเฉินน้ันหากทําได6 ถ6าไม2สามารถ

ดําเนินการได6ให6ปaดกั้นพื้นท่ีและ 
แจ6งเตือนผู6เกี่ยวข6อง 

พบเหตุการณ!ผิดปกติ   
หรือภาวะฉุกเฉิน 

หน2วยงานสนับสนุน ผอ.อปพร.อาํเภอ  
และราชการบริหารส2วนท6องถิ่นท่ีใกล6เคียง 

เช2น อําเภอใกล6เคียง เปRนต6น 
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รูปท่ี 3 ข้ันตอนการรับและตอบกลับข6อร6องเรียน 
 

ข6อร6องเรียนของชุมชน/ป�ญหาส่ิงแวดล6อม 

หน2วยงานรับเร่ืองร6องเรียน 

พิจารณาข6อร6องเรียนแล6วดําเนินการตาม
กรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ6งต2อผู6เกี่ยวข6อง ภายใน 1 วัน 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ6งกลับผู6ร6องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร6อมช้ีแจงและอธิบาย 

ลักษณะของป�ญหา 

ลงบันทึกผลการแจ6งกลับ 
ต2อผู6ร6องเรียน 

สรุปช้ีแจงการดําเนินการแก6ไขพร6อมแจ6งกลับ 
ผู6ร6องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานักงาน/ป	อมยามหน6าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ)/ส่ิงแวดล6อม 
 หมายเลขโทรศัพท) 02-6280408 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส) (E-mail) :  

viwatagriculture@gmail.com 
- จุดรับเร่ืองร6องเรียนบริเวณป	อมยาม

ด6านหน6าโรงงาน  

ไม,ได�มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดําเนินการแก6ไขหรือควบคุมป�ญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล6อมและกําหนดแผนงาน 

การแก6ไขป�ญหาโดยเร็ว  
เพื่อดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก6ไข 
และผลดําเนินการแก6ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก6ป�ญหากําหนดมาตรการเร2งด2วน
ภายใน 1-2 วันทําการ 

 

หากการแก6ไขต6องใช6ระยะเวลา หรือกรณีแก6ไขป�ญหาไม2ได6
ในระยะส้ัน ให6ดําเนินการแจ6งให6ผู6ร6องเรียน/คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม 
ต6องรายงานให6ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว2าจะดําเนินการแก6ไขแล6วเสร็จ 

บันทึกและจัดเกบ็ข6อร6องเรียน 
และวิธกีารแก6ไขข6อร6องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล6อม 

แจ6งผล/นําเสนอการแก6ไข 

ป�ญหาในการประชุม 

ทบทวนสาเหตุของป�ญหาและแนวทางการ 
แก6ไขเพื่อกาํหนดมาตรการป	องกันและแก6ไข

ป	องกันการเกิดป�ญหาซํ้า  
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รูปท่ี 4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

 



โครงการโรงไฟฟ	าชีวมวล  เอกสารประกอบการประชุมรับฟ�งความคิดเห็น (คร้ังท่ี 3) 

-245- 

 
รูปท่ี 5 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปท่ี 6 จุดตรวจวัดเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปท่ี 7 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
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รูปท่ี 8 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต6ดิน (Monitoring Well) 
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รูปท่ี 9 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน 
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รูปท่ี 10 แผนท่ีสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
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รูปท่ี 11 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล2องระบาย 
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รูปท่ี 12 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล6อมในสถานท่ีปฏิบัติงาน 



 

 

ติดต,อสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม 
หน,วยงาน ท่ีอยู, โทรศัพท!/โทรสาร อีเมลล! 

เจ�าของโครงการ : บริษัท วิวรรธน!การเกษตร จํากัด 
1. คุณอภิชาต  ศรีชัย 

(ผู6ประสานงานด6านสิ่งแวดล6อม) 
325/6 ถนนหลานหลวง  
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท) : 096-1955665 
 

1. apichart@unipower.co.th 
 

ท่ีปรึกษา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล�อมไทย จํากัด 
1.  คุณอรัญญา  สุธาพจน) 

 (นักวิชาการสิ่งแวดล6อม) 
2.  คุณกนกวรรณ  สังข)เอ่ียม 

 (นักวิชาการสังคม) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

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

1. arunya.s@tet1995.com 
 
2. kanokwan.s@tet1995.com 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 


