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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งท่ี 2) 
ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบรษัิท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

 

 

1. บทนํา 

1.1  ความเป็นมาของโครงการ 

บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ประกอบกิจการผลิตนํ้าตาลและเป็นบริษัทในเครือของ 
บริษัท นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ประสงค์ที่จะย้ายที่ต้ังโรงงานจากอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไป
ยังอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้บริษัท ย้ายสถานที่ ต้ั งและขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาล  
โดยได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีให้ย้ายสถานที่ต้ังโรงงานนํ้าตาล จากอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
ไปต้ังใหม่ที่อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และขยายกําลังการผลิตจาก 6,479 ตันอ้อยต่อวัน เป็น 20,400 
ตันอ้อยต่อวัน 

วันที่ 4 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้ทําหนังสือถึงสํานักชลประทานที่ 9 ขออนุญาตใช้นํ้าจากอ่างเก็บนํ้า
ห้วยยาง ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโรงงานแปร
รูปอ้อยและมันสําปะหลัง ซึ่งสํานักชลประทานท่ี 9 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อ่างเก็บนํ้าห้วยยางในปัจจุบันมี
ความต้องการใช้นํ้ามากกว่าปริมาณนํ้าที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํ้า ทําให้โครงการชลประทานสระแก้วต้องจํากัดพ้ืนที่
ทําการเกษตรทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน พ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บนํ้าห้วยยางเพ่ือให้ปริมาณนํ้าเพียงพอกับ
ความต้องการ จึงไม่สามารถจัดสรรนํ้าให้ได้ แต่เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรม
พืชพลังงานทดแทน กรมชลประทานยินดีพิจารณาจัดสรรนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าพระปรง อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ให้แก่บริษัทฯ เน่ืองจากปัจจุบันปริมาณการใช้นํ้าจากอ่างเก็บนํ้าพระปรงยังน้อยกว่าปริมาณ
นํ้าไหลลงอ่างเก็บนํ้ารายปี  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ จึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอย้าย 
สถานที่ต้ังโรงงานจากอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปยังอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพ้ืนที่
สามารถหาแหล่งนํ้าดิบได้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้นํ้าของเกษตรกร และอยู่ใกล้กับ
แหล่งวัตถุดิบ (อ้อย) ที่ทางบริษัทได้ทําการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยทําให้ลดต้นทุนการขนส่งของ
เกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทฯ 

อ้างถึงคดีหมายเลขดําที่ อร.67/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อร.25/2562 ศาลปกครองสูงสุด วันที่  
13 สิงหาคม 2562 เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ปฎิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร (อุทธรณ์คําพิพากษา) มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

1) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว 
และเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การต้ังหรือ 
ย้ายสถานที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลที่จะต้ังใหม่ ต้องมีระยะห่างจากท่ีต้ังของโรงงานนํ้าตาลท่ีมีอยู่เดิมในเส้นทางที่
ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยวัดระยะห่างเชิงเส้นตรงตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอ้อย 
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และน้ําตาลทรายที่ อก.0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ต้ัง 
และขยายกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาล ซึ่งศาลปกครองช้ันต้นมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 
2007/2557 ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายที่  
อก. 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่อง การกําหนดเง่ือนไขการย้ายสถานที่ต้ังและขยายกําลัง 
การผลิตของโรงงานนํ้าตาล เฉพาะหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ที่กําหนดให้โรงงานที่จะต้ังใหม่ต้องมีระยะห่างจากท่ีต้ัง
โรงงานน้ําตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร ทั้งน้ี กระทรวงอุตสาหกรรมและ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด และ 
ในขณะน้ันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง การให้ต้ังหรือขยาย
โรงงานน้ําตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 โดยข้อ 2 กําหนดว่า การต้ังโรงงานนํ้าตาลใน 
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรให้กระทําได้ต่อเมื่อโรงงานนํ้าตาลที่จะต้ังน้ัน (1) มีเขตโรงงานนํ้าตาลที่มีระยะห่าง
จากโรงงานนํ้าตาลที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยการวัดระยะเป็นเชิงเส้นตรง ทั้งน้ี  
ไม่ว่าจะเป็นท้องที่เดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

2) วันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 3)  
เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบโรงงาน (ร.ง. 4) และนํามาฟ้องคดีต่อศาลช้ันต้น และเมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาในคดีหมายแดงที่ อ 1118/2558 พิพากษาแก้คําพิพากษา
ศาลปกครองช้ันต้นเป็นเพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายที่  
อก. 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2558 เรื่อง การกําหนดเงื่อนไขการย้ายสถานที่ต้ังและขยายกําลังการ
ผลิตของโรงงานน้ําตาล เฉพาะหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ที่กําหนดให้โรงงานที่จะต้ังใหม่ต้องมีระยะห่างจากท่ีต้ังของ
โรงงานนํ้าตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยให้มีผลนับแต่วันที่ออกหลักเกณฑ์
ดังกล่าว 

3) กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก 0603/3559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
แจ้งบริษัทฯ ว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่ต้ังโรงงานมาที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยอํานาจ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เรื่อง การให้ต้ังหรือขยายโรงงานนํ้าตาลใน
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศใช้บังคับในระหว่างคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด บริษัทฯ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 อุทธรณ์คําสั่งปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ังโรงงานไปที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จากน้ัน
กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 แจ้งผลการพิจารณาคําอุทธรณ์ให้บริษัทฯ 
ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า ประกาศดังกล่าวขัด
กับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เน่ืองจากมี
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข จากเดิมที่ไม่เคยกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องระยะห่างระหว่าง
โรงงานนํ้าตาล ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ังโรงงานนํ้าตาล  

4) บริษัทฯ จึงนําคดีมาย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นรวม 3 ข้อ ดังน้ี 

(1) ข้อหาท่ีหน่ึง ขอให้เพิกถอนคําสั่งที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานท่ีต้ังโรงงานนํ้าตาลตามคําขอ
ของบริษัทฯ และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ  

(2) ข้อหาที่สอง กระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมละเลยต่อหน้าที่
ไม่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) ตามคําขอรับใบอนุญาตของบริษัทฯ  



       เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  

-3- 

(3) ข้อหาที่สาม ขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง การให้ต้ังหรือขยายโรงงานนํ้าตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ซึ่งศาลช้ันต้น
รับคําฟ้องเฉพาะข้อหาที่หน่ึงไว้พิจารณาเท่าน้ัน  

5) ศาลปกครองช้ันต้นพิพากษาเพิกถอนคําวินิจฉัยยกอุทธรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามคําวินิจฉัยที่ 1/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และเพิกถอนคําสั่งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก. 
0603/3558 ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลจาก
อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และให้ดําเนินการพิจารณาคําขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ังโรงานนํ้าตาลของบริษัทฯ ใหม่ 

6) ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน โดยพิพากษาแก้คําพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นให้เพิก
ถอนคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามคําวินิจฉัยที่ 1/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 
ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของบริษัทฯ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัยดังกล่าว และเพิกถอนคําสั่งของ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานท่ีต้ังโรงงานนํ้าตาลจากเดิมที่อําเภอตาพระยา 
จังห วัดสระแก้ว ไป ต้ังที่ อํ าเภอวัฒนานคร จังห วัดสระแก้ว ตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม  
ด่วนที่สุด ที่ อก. 0603/3558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกคําสั่งดังกล่าว
โดยให้พิจารณาคําขอเพ่ือออกใบอนุญาตตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญั ติโรงงาน พ .ศ . 2535  
ตามกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับในขณะที่บริษัทฯย่ืนคําขอให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา
และให้ยกฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม และให้คําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม สิ้นผลนับต้ังแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา 

อ้างถึงหนังสือที่ อก 0604/2137 สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ลงวันที่ 23 กันยายน 
2562 เรื่อง ผลการพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานเพ่ือประกอบการพิจารณาการย้ายสถาน
ที่ต้ังโรงงานสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายพิจารณาแผนการเตรียมปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงาน
เพ่ือประกอบการพิจารณาการย้ายสถานที่ต้ังโรงงาน ไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กําลังการผลิต 
20,400 ตันอ้อยต่อวัน สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายพิจารณาตามบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ที่ อก 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 การกําหนดเงื่อนไขการ
ย้ายสถานที่ต้ังและขยายกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาล ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครอง
พิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
ในคดีหมายเลขดํา ที่ อ.67/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อร.25/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีความเห็น
ว่า บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานท่ีเหมาะสมในการย้ายสถานที่ต้ัง
โรงงานนํ้าตาลไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีกําลังการผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน ทั้งน้ี  
การหีบอ้อยในปีแรกจะต้องมีปริมาณอ้อยไม่น้อยกว่า 50% ของกําลังการผลิต 20,400 ตันอ้อยต่อวัน  
โดยกําหนดจํานวนวันหีบอ้อยของโรงงานทั่วประเทศเฉล่ีย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่
เป็นคู่สัญญากับโรงงานที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เดิม 

อ้างถึงหนังสือที่ อก 0304/(ส.5)13316 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  
เรื่อง การขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีต้ังโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเรื่องน้ีแล้วเห็นว่า บริษัทฯ  
มีแผนการเตรียมอ้อยเข้าสู่โรงงานที่เหมาะสมในการย้ายสถานที่ต้ังโรงงานนํ้าตาลไปต้ังที่อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การย้ายโรงงานเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ ร้องขอและเป็นไปตามคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร.25/2562 ที่พิพากษาให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาคําขอเพ่ือ
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ออกใบอนุญาตตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับในขณะที่
บริษัทฯ ย่ืนคําขอ จึงขอให้บริษัทฯ ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.2535 เพ่ือได้พิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อไป  

จากข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นโครงการต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ  
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง เมื่อวันที่ 
4 มกราคม พ.ศ. 2562) ได้กําหนดให้การดําเนินโครงการหรืออุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าตาล 
ทุกขนาด (การทํานํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ) ต้องจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอน 
การขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(สผ.) เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ พิจารณาโดยบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ได้มอบหมายให้  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือนําเสนอต่อ สผ. ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์พ้ืนที่
โครงการ ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ  

2) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาทางด้าน
ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ โดยจําแนกเป็นชนิดที่ฟ้ืนฟูได้และฟ้ืนฟูไม่ได้ รายละเอียดคุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รวมถึงการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การสาธารณสุข และสุขภาพ  

3) เพ่ือนําข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและ
รอบด้านมากที่สุด 

4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นต่อสภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการที่มี ต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน 

5) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ 
ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและสภาพ
พ้ืนที่และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อหน่วยงานอนุญาต เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป 
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1.3 แนวทางการศึกษา 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือ การ
ดําเนินการ ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  
4 มกราคม 2562) 

2) แนวทางการจัดทําและหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาล สําหรับงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 

3) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2562) 

4) แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 

5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สําหรับ
โครงการประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สิงหาคม 2561) 

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

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

8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ 
สําหรับคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 
2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 พื้นที่ต้ังโครงการ 

2.1.1   ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบ 

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้ังอยู่ที่ตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่โครงการท้ังหมดประมาณ 1,652.87 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพ้ืนที่ของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลประมาณ 1,614.57 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 38.30 ไร่ ปัจจุบัน
พ้ืนที่ โครงการเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณโดยรอบ แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1  
มีรายละเอียดดังน้ี  
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ทิศเหนือ  จรดพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ทิศใต้  จรดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ถัดไปเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ทิศตะวันตก จรดพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ทิศตะวันออก จรดพ้ืนที่เกษตรกรรม  

2.1.2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 เน่ืองจากในพ้ืนที่โครงการมีกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกัน ซึ่งมีบางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลด้วย ดังน้ัน ในการจัดวางผังอาคารสําหรับติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ รวมท้ังอาคารสํานักงานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยลักษณะการออกแบบเพ่ือจัดวางผังอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์คํานึง 
ถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย หลักเกณฑ์ตามการควบคุมของกฎหมายอาคารกับ 
สภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เป็นสําคัญ โดยเฉพาะเครื่องจักรหลักที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงทั้งในส่วน
กิจกรรมการผลิตนํ้าตาล เช่น เครื่องคัดแยกและตัดอ้อย (Cane cutter) เครื่องหีบอ้อย (Crushing mill)  
ได้ออกแบบให้ติดต้ังไว้ภายในตัวอาคาร เป็นต้น ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการแสดงดังรูปที่ 
2.1.2-1 สําหรับสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการแสดงดังตารางที่ 2.1.2-1 โดยพ้ืนที่รวมทั้งหมด
ประมาณ 1,652.87 ไร่ โดยจัดสรรเป็นพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาลประมาณ 1,614.57 ไร่ และเป็นพ้ืนที่ของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 38.30 ไร่ 

พ้ืนที่ต้ังโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 55 ก วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บังคับใช้ผังเมือง
รวมในท้องที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเมื่อทําการตรวจสอบพ้ืนที่ต้ังโครงการจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
รวมจังหวัดสระแก้ว พบว่า พ้ืนที่ต้ังโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน 
ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559  

ทั้งน้ี จากการตรวจสอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบล 
ท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 พบว่า พ้ืนที่ต้ัง
โครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณที่ 8 กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
แปรรูปการเกษตร ทั้งน้ี ประเภทกิจการของโครงการเป็นโรงงานประเภท 11 (3) การทํานํ้าตาลทรายดิบหรือ
นํ้าตาลทรายขาว 11 (4) การทํานํ้าตาลทรายดิบ หรือนํ้าตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ และ 11 (6) การทํากลูโคส 
เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้ห้ามประกอบกิจการประเภทดังกล่าว ดังน้ัน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบล 
ท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 
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รูปที่ 2.1.1-1 รูปที่ต้ังโครงการและขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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ตารางที่ 2.1.2-1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

ลําดับ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี 

หมายเหตุ 
ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนท่ีโรงงานน้ําตาล 
1 อาคารสํานักงาน/โรงอาหาร        

1.1 สํานักงาน 11,820 7.39 0.46 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
1.2 สํานักงานฝ่ายไร่ 600 0.38 0.02  
1.3 โรงอาหาร 670 0.42 0.03 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
1.4 สํานักงานบุคคลและห้องพยาบาล 990 0.62 0.04 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
2 อาคารพัสดุและพื้นท่ีเก็บสารเคมี 4,230 2.64 0.16 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
3 อาคารวิศวกรรมและห้องวิเคราะห์ 3,160 1.98 0.12 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
4 พ้ืนท่ีอาคารส่วนการผลิต     

4.1 อาคารลูกหีบ 46,320 28.95 1.79  
4.2 อาคารหม้อต้ม 8,760 5.48 0.34  
4.3 อาคารหม้อเคี่ยว 7,400 4.63 0.29  
4.4 ถังน้ําร้อน 1,010 0.63 0.04  
4.5 อาคารรีไฟน์ 2,310 1.44 0.09  
4.6 อาคารผลิตน้ําเชือ่มซูโครส (LS/MIS) 2,180 1.36 0.08  
4.7 โรงกลึง 990 0.62 0.04  
5 พ้ืนท่ีเก็บผลิตภัณฑ์     

5.1 อาคารเก็บน้ําตาลทรายดิบ 65,340 40.84 2.53  
5.2 อาคารเก็บน้ําตาลทรายขาวและนํ้าตาลทรายขาว

บริสุทธ์ิ 
37,390 23.37 1.45  

6 ระบบปรับปรุงคณุภาพน้ํา 35,560 22.23 1.38 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
7 หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 7,870 4.92 0.30  
8 อาคารยานยนต์ 1,040 0.65 0.04  
9 ถังเก็บกากน้ําตาล 27,130 16.96 1.05  
10 พ้ืนท่ีลานและอาคารกองเชื้อเพลิง     

10.1 ลานกองเชื้อเพลิง 151,300 94.56 5.86 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
10.2 อาคารกองเชื้อเพลิง 7,550 4.72 0.29 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
11 ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 24,000 15.00 0.93  
12 โรงผลิตสารปรับปรุงดิน 34,773 21.73 1.35 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
13 บ่อรับน้ําชะจากลานกองชานอ้อย 2,660 1.66 0.10  
14 ห้องชั่งกากตะกอนหม้อกรองและเถ้า 1,590 0.99 0.06 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
15 อาคารเก็บของเสีย 200 0.13 0.01  
16 ห้องน้ําชาวไร่ 100 0.06 0.004  
17 ห้องชั่งอ้อย 2,500 1.56 0.10  
18 ลานจอดรถอ้อย     

18.1 ลานจอดรถอ้อยใน 9,530 5.96 0.37  
18.2 ลานจอดรถอ้อยนอก 45,500 28.44 1.76  
19 สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub station) 1,570 0.98 0.06  
20 ระบบบําบัดน้ําเสีย 113,520 70.95 4.39 ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับโรงไฟฟ้า 
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ตารางที่ 2.1.2-1 (ต่อ) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ  

ลําดับ การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ี 

หมายเหตุ 
ตารางเมตร ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนท่ีโรงงานน้ําตาล (ต่อ) 
21 บ่อคอนเดนเซท (condensate) 52,282 32.68 2.02  
22 บ่อคอนเดนเซอร์ (condenser) 42,190 26.37 1.63  
23 บ่อน้ําดิบ 433,735 271.08 16.79  
24 พ้ืนท่ีสีเขียว 264,990 165.62 10.26  
25 พ้ืนท่ีว่างรอการใช้ประโยชน์และอ่ืนๆ 1,130,548 706.57 43.77  

รวมพ้ืนท่ีโรงงานน้ําตาล 2,583,312 1,614.57 100.00  
พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวล 

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

รวมพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า 61,280 38.30 100.00  
พ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 2,644,592 1,652.87 -  

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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รูปที่ 2.1.2-1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล
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2.2 วัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 

1) วัตถุดิบ อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักของโครงการในการผลิตนํ้าตาล ซึ่งโครงการมีกําลังการผลิตสูงสุด 
20,400 ตันอ้อย/วัน (ดําเนินการผลิตนํ้าตาลทราย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีระยะเวลาการ
ดําเนินการหีบอ้อยประมาณ 120 วัน ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู มีระยะเวลาประมาณ 30 วัน และช่วงผลิต
นํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู มีระยะเวลาประมาณ 111 วัน) โครงการรับซื้ออ้อยโดยส่วนใหญ่จากเกษตรกรที่อยู่ใน
พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว พ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยแสดงดัง 
ตารางที่ 2.2-1 นอกจากน้ี อ้างถึงหนังสือที่ ทส. 1010.3/1388 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดค้าน
การก่อสร้างโรงงานนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 
ห้วยพะใย ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในข้อที่ 2.4 ระบุว่า “ประชาชนโดยรอบโครงการมี
อาชีพทําการเกษตร คือ ทํานา 80% เลี้ยงสัตว์ 5% และปลูกพืชอย่างอ่ืน 15% เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของ
จังหวัดสระแก้ว” ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่ปลูกข้าวหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ทําการเกษตร โครงการได้
ทําการศึกษาพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวซ้อนทับกับเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ พบว่า มีพ้ืนที่รวมประมาณ 4,908,725 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ 
3,652,672 ไร่ (ร้อยละ 74.41) และพื้นที่ของประเทศกัมพูชาประมาณ 1,256,053 ไร่ (ร้อยละ 25.59) แต่
เน่ืองจากพ้ืนที่ในรัศมี 50 กิโลเมตร บางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ของประเทศกัมพูชา โครงการจึงได้กําหนดพื้นที่การ
ส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยในรัศมี 50 
กิโลเมตร ประมาณ 3,530,681 ไร่ และพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยนอกรัศมี 50 กิโลเมตร ประมาณ 
966,771 ไร่ ดังน้ัน โครงการมีพ้ืนที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยประมาณ 4,497,452 ไร่ แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
และพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกข้าว มีประมาณ 59,600 ไร่ (ร้อยละ 1.33) ซึ่งในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
พ้ืนที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยทับซ้อนอยู่ประมาณ 187 ไร่ แสดงดังรูปที่ 2.2-2 โดยโครงการมี
นโยบายไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวสูงสุด ถ้าหากตัดพ้ืนที่ทับซ้อนออกไป จะมี
พ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อย ประมาณ 321,887 ไร่ (ร้อยละ 7.16) แสดงดังรูปที่ 2.2-3 อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีอ้อยเข้าหีบสูงสุด 20,383 ตัน/วัน (กําลังการผลิต 20,400 ตันอ้อย/วัน) ระยะเวลาการหีบอ้อย 
120 วัน ต้องการปริมาณอ้อยทั้งสิ้นประมาณ 2,445,900 ตัน ซึ่งการส่งเสริมการปลูกอ้อยให้ได้ในปริมาณ
ดังกล่าวต้องใช้พ้ืนที่ปลูกเพียง 219,000 ไร่ แสดงดังตารางที่ 2.2-1 

2) สารเคมี รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ในโครงการ ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่จะถูกใช้ในระบบเสริมการผลิต
หรือระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เช่น กระบวนการผลิตนํ้าตาล ระบบหอหล่อเย็น ระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้า และระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและ
การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมี แสดงดังตารางที่ 2.2-2 

3) ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตของโครงการ คือ นํ้าตาลทรายดิบ
คุณภาพสูงมาก (Very Hipol Raw Sugar) นํ้าตาลธรรมชาติ (Natural Brown sugar) นํ้าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ (Refined sugar) นํ้าตาลทรายขาว (White sugar) นํ้าตาลสีรํา (Molass sugar) นํ้าตาลกรวด  
(Rock sugar) นํ้าเช่ือมซูโครสแบบ LS (Liquid Sucrose: LS) และนํ้าเช่ือมซูโครสแบบ MIS (Medium 
Invert Sucrose: MIS) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะถูกลําเลียงไปจัดเก็บไว้ในพ้ืนที่เก็บผลิตภัณฑ์ก่อนส่งไป
จําหน่ายต่อไป สําหรับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาล ได้แก่ กากนํ้าตาล (molasses) 
ชาน อ้อย  (bagasse) และกากตะกอนหม้ อกรอง  (filter cake) โดยรายละเอียดปริม าณ การใช้  
แหล่งที่มา สถานที่จัดเก็บและการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบ สารเคมี เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ 
แสดงดังตารางที่ 2.2-3 
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ตารางที่ 2.2-1 สรุปรายละเอียดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย 

ลําดับ รายละเอียด ขนาดพ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 
1  พ้ืนท่ีรัศมี 50 กม. รอบท่ีต้ังโครงการ 

1.1  พ้ืนท่ีภายในประเทศ  3,652,672 74.41 
  - พ้ืนท่ีการส่งเสริมการปลูกอ้อย 3,530,681 71.93 
  - พ้ืนท่ีไม่ส่งเสริมการปลูกอ้อย 121,991 2.49 

1.2  พ้ืนท่ีประเทศกัมพูชา 1,256,053 25.59 
รวม 4,908,725 100.00 

2  พ้ืนท่ีการส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 
2.1  พ้ืนท่ีเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยในรัศมี 50 กม. (อยู่ภายในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว) 3,530,681 78.50 
2.2  พ้ืนท่ีเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยนอกรัศมี 50 กม. (อยู่ภายในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว) 966,771 21.50 

รวม 4,497,452 100.00 
3 พ้ืนท่ีการส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 

3.1 พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงสุดในการปลูกอ้อย (S1) 33,862 0.75 
3.2 พ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางในการปลูกอ้อย (S2) 288,212 6.41 

รวม 322,074 7.16 
4 พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าว (S1) 59,600 1.33 
5 พ้ืนท่ีเหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าว (S1) ท่ีซ้อนทับกับ 

พ้ืนท่ีการส่งเสริมการปลูกอ้อย  
187 0.01 

6 พ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการปลูกอ้อย 321,887 7.16 
7 โครงการต้องใช้พ้ืนท่ีการส่งเสริมการปลูกอ้อย 219,000 4.87 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 2.2-2 แสดงรายละเอียดพื้นที่การส่งเสริมการปลกูอ้อยของโครงการ 

เขต
ส่งเสริม 

ที่ตั้งเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ระยะห่าง 

จากโครงการ 
(กิโลเมตร) 

พื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อย (ไร่) 
เส้นทางขนส่งอ้อย พ.ศ.  

2564/65 
พ.ศ.  

2565/66 
พ.ศ.  

2566/67 
พ.ศ.  

2567/68 
1 อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 40 12,384 14,836 19,000 19,400  ทางหลวงหมายเลข 33 
2 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 15 16,158 23,682 35,100 40,200  ทางหลวงหมายเลข 33 และ 3395 
3 อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 30 18,703 23,587 32,500 37,900  ทางหลวงหมายเลข 33 372 และ 348 
4 อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 40 14,500 21,100 31,800 37,100  ทางหลวงหมายเลข 33 372 348 และ 3085 
5 อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 55 7,000 12,100 18,900 23,500   ทางหลวงหมายเลข 33 372 348 และ 3486 
6 อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 35 9,058 13,482 19,300 24,800  ทางหลวงหมายเลข 33 317 และ 359 
7 อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 40 5,504 7,716 11,300 12,000  ทางหลวงหมายเลข 33 317 และ 359 
8 อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 45 10,569 12,501 15,800 16,100  ทางหลวงหมายเลข 33 และ 3395 
9 อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 65 4,182 5,278 7,500 8,000   ทางหลวงหมายเลข 33 317 และ 359 
 รวม - 98,058 134,282 191,200 219,000 -  

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี  จํากัด, 2564 
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รูปที่ 2.2-1 ผงัแสดงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวและการปลูกอ้อยปานกลาง (S2) เพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร 



        เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2)  

-15- 

 
รูปที่ 2.2-2 ผงัแสดงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวสูงสุด (S1) 
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รูปที่ 2.2-3 ผังแสดงพื้นที่การส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ 
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ตารางที ่2.2-3 ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลติภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

1. วัตถุดิบ 

  1.1 อ้อย 

 
- เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายดิบ

คุณภาพสูง น้ําตาลธรรมชาติ น้ําตาล
ทรายขาวบริสุท ธิ์ น้ํ าตาลทรายขาว 
น้ําตาลทรายสีรํา น้ําตาลกรวด น้ําเชื่อม
ซู โค รส  (Liquid Sucrose: LS) แ ล ะ
น้ํ า เชื่ อ ม ซู โค ร ส  (Medium Invert 
Sucrose: MIS) 

 
20,400  
ตันต่อวัน 

 
 

 
- รถบรรทุกจอดรถใน พื้น ที่ โครงการที่จัด เต รียมไว้
ประมาณ 34.40 ไร่ เพื่อรอเทอ้อยเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต  

 
รถบรรทุก 

 
1,228 เที่ยว/วัน 

2.  สารเคมี 

 2.1 แคลเซียมออกไซด์  
  (Calcium oxide: CaO) 

 
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ําอ้อย

ใน ขั้นตอนการสกัดน้ํ าอ้อย การอุ่น
น้ําอ้อย และการทําน้ําอ้อยใส เพื่อการ
ผลิตน้ําตาลทราย 

 
30  

ตัน/วัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุก และเก็บในไซโลเก็บปูนขาว ขนาด 

100 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ชุด บริเวณอาคารเก็บ
พัสดุและพื้นที่เก็บสารเคมี 

 
รถบรรทุก 

 
10 เที่ยว/สัปดาห์ 

    2.2 น้ํายาพักใส (Anionic Polyacry 
lamide) 

- เป็นสารช่วยรวมตะกอนในขั้นตอนการ
ทําใสน้ําอ้อย 

0.10  
ตัน/วัน 

 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุง ขนาด 25 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 13 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  1 เที่ยว/เดือน 

    2.3 น้ํายาป้องกันตะกรันหม้อต้ม  
(Water base : Sodium 
Polyacrylate, Acrylic 
Copolymer) 

- ป้องกันการเกิดตะกรันภายในหม้อต้ม
และช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นเหมาะสม
กับการล้าง 

0.02 
 ตัน/วัน 

- ขนส่งบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เป็น ถัง ขนาด  200 ลิตร ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 3 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/ฤดูหีบ 

    2.4 น้ํายาป้องกันตะกรันหม้อต้ม  
 (Oil base : Anti-Scalant, 

Fatty acid ester) 

- ป้องกันการเกิดตะกรันภายในหม้อต้ม
และช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นเหมาะสม
กับการล้าง 

0.02 
 ตัน/วัน 

- ขนส่งบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เป็น ถัง ขนาด  200 ลิตร ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 3 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/ฤดูหีบ 
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ตารางที่ 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

2. สารเคมี (ต่อ) 
 2.5 โซเดียมไฮดรอกไซด์  

(Sodium hydroxide 50% : 
(NaOH) 

 
- ล้างตะกรันในหม้อต้มและหม้อเคี่ยว 

- ใช้ในการล้างเมมเบรน และเรซินใน
ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ (DI) 

 
3.70  

ตัน/วัน 

 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุกและถ่ายเก็บพักภายในถังเก็บ

สารเคมี ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ถัง บริเวณ
อาคารหม้อต้ม และบางส่วนเก็บในถังเก็บสารเคมีขนาด 
2 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง บริเวณระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํา โดยออกแบบให้มีคันคอนกรีต (bund) 
มีขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.2 เมตร 
ซึ่งจากการคํานวณปริมาณการกักเก็บแล้ว พบว่า 
สามารถรอบรับได้ 8 ลูกบาศก์เมตร (หักลบปริมาตรถัง
เก็บสารเคมีและแท่นปั๊ม) 

 
รถบรรทุก  

 

 
1 เที่ยว/สัปดาห์ 

2.6 เชื้อน้ําตาลสําเร็จรูป 
(Polyethylene glycol : 
(C2H4O)nH2O 

-  ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นสําหรับระบบการเคี่ยว
น้ําตาล เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม
ขนาดผลึกน้ําตาลในหม้อเคี่ยวน้ําตาล
ทรายดิบคุณภาพสูง น้ําตาลธรรมชาติ 
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาล
ทรายขาว 

0.02 
 ตัน/วัน 

- ขนส่ งบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น ถั ง  ขนาด  20 ลิตร  ด้ วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 4.8 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/ฤดูหีบ 

2.7 สารช่วยกรอง 
(Diatomaceous Earth, Flux-
Calcined, Crystalline 
Silica : SiO2) 

-  เป็นสารช่วยกรองภายในหม้อกรองของ
ก ระบ วนก ารผลิ ต ซู โค รส  (Liquid 
Sucrose: LS) และน้ํ า เชื่ อ ม ซู โค รส 
(Medium Invert Sucrose: MIS) 

0.40 
 ตัน/วัน 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุง ขนาด 20 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 13 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/เดือน 

2.8 สารกรอง/ดูดซับสีน้ําเชื่อม 
รีไฟน์ (Activated carbon : C) 

- ใช้ ดูดลดค่าสีของน้ําเชื่อมที่ผ่านการ
ฟอกสีแล้ว 

1.2 
ตัน/วัน 

- ขนส่งบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุง ขนาด 20 กิโลกรัม ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 
21.60 ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/เดือน 
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ตารางที่ 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

3. สารเคมีที่ใช้ในระบบหอหล่อเย็น 
3.1 น้ํายาป้องกันตะกรัน/ตะไคร่ใน

ระบบน้ําหล่อเย็น  
(ชื่อทางการค้า : 3D 
TRASARTM 3DT120) 

 
-  ใช้ป้องกันตะกรัน/ตะไคร่ในระบบน้ํา

หล่อเย็น 
-  ใช้ป้องกันการเกิดตะกรันในระบบผลิต

น้ําปราศจากแร่ธาตุ 

 
0.06 

 ตัน/วัน 

 
- ขนส่ งบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น ถั ง  ขนาด  25 ลิตร  ด้ วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 4.80 
ตารางเมตร 

 
รถบรรทุก  

 

 
1 เที่ยว/ฤดูหีบ 

3.2 โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(Sodium Hypochlorite : 
NaOCl) 

-  ใช้ ทําลายสารอินทรีย์ เชื้อโรค และ
เห ล็ ก  (Fe2+ ) ใน น้ํ า ดิ บ และระบบ
หอหล่อเย็น 

0.02 
 ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถัง ขนาด 25 ลิตร ด้วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 4.80 
ตารางเมตร และบางส่วนถ่ายเก็บพักภายในถังเก็บ
สารเคมี ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง บริเวณ
ระบบปรับป รุงคุณภาพน้ํ า โดยออกแบบให้ มีคัน
คอนกรีต (bund) มีขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 
3 เมตร สูง 1.2 เมตร ซึ่งจากการคํานวณปริมาณการกัก
เก็บแล้ว พบว่า สามารถรองรับได้ 10.93 ลูกบาศก์เมตร 
(หักลบปริมาตรถังเก็บสารเคมี) 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/ฤดูหีบ 

4. สารเคมีที่ใช้ในระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํา และระบบบําบัด 
น้ําเสีย 
4.1 โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ 

(Poly Aluminium Chloride: 
(Al2(OH)nCl(6-n))m; PAC) 

 
 
 
-  ใช้สําหรับตกตะกอน 

 
 
 

0.20 
 ตัน/วัน 

 
 
 
- ขนส่งด้วยรถบรรทุกและถ่ายเก็บพักภายในถังเก็บ
สารเคมี ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ถัง บริเวณ
ระบบปรับป รุงคุณภาพน้ํ า โดยออกแบบให้ มีคัน
คอนกรีต (bund) มีขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 3.5 
เมตร สูง 1.2 เมตร ซึ่งจากการคํานวณปริมาณการกัก
เก็บแล้ว พบว่า สามารถรองรับได้ 15.61 ลูกบาศก์เมตร 
(หักลบปริมาตรถังเก็บสารเคมี) 

 
 
 

รถบรรทุก  
 

 
 
 

2 เที่ยว/เดือน 

4.2 โพลิเมอร์แอนไอออน 
(Polymer anionic) 

-  ใช้สําหรับตกตะกอน 0.02 
 ตัน/วัน 

- ขนส่ งบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น ถั ง  ขนาด  25 ลิตร  ด้ วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 4.80 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/ฤดูผลิต 
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ตารางที่ 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

4.3 กรดไฮโดรคลอริก 
(Hydrochloric acid: HCl) 

-  ใช้ในการล้างเมมเบรน และเรซินใน
ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ (DI) 

0.20 
 ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกและถ่ายเก็บพักภายในถังเก็บ
สารเคมี ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง บริเวณ
ระบบปรับป รุงคุณภาพน้ํ า โดยออกแบบให้ มีคัน
คอนกรีต (bund) มีขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 3 
เมตร สูง 1.2 เมตร ซึ่งจากการคํานวณปริมาณการกัก
เก็บแล้ว พบว่า สามารถรองรับได้ 8.47 ลูกบาศก์เมตร 
(หักลบปริมาตรถังเก็บสารเคมี) 

รถบรรทุก  
 

1 เที่ยว/เดือน 

4.4 โซเดียมคลอไรด์ (Sodium 
chloride : NaCl) 

-  ใช้ ในการล้ างเรซินของระบบผลิต
น้ําอ่อน 

12 
 ตัน/วัน 

- ขนส่งด้วยรถบรรทุกและถ่ายเก็บพักภายในถังเก็บ
สารเคมี ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 4 ถัง บริเวณ
ระบบปรับป รุงคุณภาพน้ํ า โดยออกแบบให้ มีคัน
คอนกรีต (bund) มีขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 4 
เมตร สูง 1.2 เมตร ซึ่งจากการคํานวณปริมาณการกัก
เก็บแล้ว พบว่า สามารถรองรับได้ 36.20 ลูกบาศก์เมตร 
(หักลบปริมาตรถังเก็บสารเคมี) 

รถบรรทุก  
 

10 เที่ยว/เดือน 

4.5 สารป้องกันการอุดตันในระบบ
ผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ  
(ชื่อทางการค้า: 
ControlBrom® CB70) 

-  ใช้ป้องกันการอุดตันจากเชื้อจุลินทรีย์ใน
ระบบผลิตน้ําปราศจากแร่ธาตุ 

0.05 
 ตัน/วัน 

- ขนส่ งบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ เป็ น ถัง  ขนาด  25 ลิตร  ด้ วย
รถบรรทุก และเก็บภายในพื้นที่เก็บสารเคมี ขนาด 7.50 
ตารางเมตร 

รถบรรทุก  
 

2 เที่ยว/ฤดูผลิต 
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ตารางที่ 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

5. ผลิตภัณฑ์ 
5.1 น้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar) 

 
-  เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตน้ําตาลทรายขาว

บริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทราย
สี รํ า น้ํ าตาลกรวด  น้ํ า เชื่ อม ซู โค รส 
(Liquid Sucrose: LS) และน้ํ า เชื่ อม
ซูโครส (Medium Invert Sucrose: MIS) 

 
2,048  
ตัน/วัน 

 
- เก็บพักในไซโลเก็บผลิตภัณฑ์ขนาด 140,000 ตัน 

จํานวน 3 ไซโล ภายในอาคารเก็บน้ําตาลทรายดิบ 

 
-  
 

 
- 

5.2 น้ําตาลทรายธรรมชาติ  
(Natural Brown Sugar) 

- จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

500 ตัน/วัน - เก็บพักในคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ขนาด 86,400 ตัน 
จํานวน 1 ไซโล ภายในอาคารเก็บน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์และน้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก  
 

18 เที่ยว/วัน 

5.3 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์  
(Refine Sugar) 

- จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

500 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์และ
น้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 10 เที่ยว/วัน 

5.4 น้ําตาลทรายขาว (White Sugar) - จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

200 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์และ
น้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 10 เที่ยว/วัน 

5.5 น้ําตาลทรายสีรํา (Molass 
Sugar) 

- จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

60 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์และ
น้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 4 เที่ยว/วัน 

5.6 น้ําตาลกรวด (Rock Sugar) - จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2 ตัน/วัน - เก็บพักภายในอาคารเก็บน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์และ
น้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 2 เที่ยว/วัน 

5.7 น้ําเชื่อมซูโครสแบบ LS  
(Liquid Sucrose: LS) 

- จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

593 ตัน/วัน - เก็บพักไว้ในถังสแตนเลสแบบปลอดเชื้อขนาด 300 ตัน 
จํานวน  4 ถัง ภายในอาคารเก็บน้ํ าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์และน้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 30 เที่ยว/วัน 

5.8 น้ําเชื่อมซูโครสแบบ MIS 
(Medium Invert Sucrose: 
MIS) 

- จําหน่ายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

130 ตัน/วัน - เก็บพักไว้ในถังสแตนเลสแบบปลอดเชื้อขนาด 300 ตัน 
จํานวน  2 ถัง ภายในอาคารเก็บน้ํ าตาลทรายขาว
บริสุทธิ์และน้ําตาลทรายขาว 

รถบรรทุก 8 เที่ยว/วัน 
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ตารางที่ 2.2-3 (ต่อ) ประเภท/ปริมาณของวัตถุดิบ สารเคมี ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 

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

ความถี่ 
ในการขนส่ง 

6. ผลพลอยได้ที่ถือเป็นสิ่งปฏิกูล 
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

6.1 กากน้ําตาล (Molass) 

 
 
-  ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ที่นําไปจําหน่าย

ต่อไป 

 
 

895  
ตัน/วัน 

 
 
- นําไปพักที่ถังเก็บกากน้ําตาลก่อนนําไปจําหน่าย 

 
 

รถบรรทุก  
 

 
 

45 เที่ยว/วัน 

6.2 ชานอ้อย (Bagasses) - ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่นําไปเป็นเชื้อเพลิง 
สําหรับหม้อไอน้ําของโรงไฟฟ้าชีวมวล 

5,786  
ตัน/วัน 

- นําไปกองพัก ที่ลานกองเชื้อ เพลิ งและอาคารเก็บ
เชื้อเพลิง ก่อนนําไปเป็นเชื้อเพลิงสําหรับหม้อไอน้ําของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 

สายพาน
ลําเลียง  

 

- 

6.3 กากตะกอนหม้อกรอง  
(Filter Cake) 

- ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่นําไปแจกจ่ายและ
จําหน่ายให้ เกษตรกร และบางส่วน
นําไปผลิตสารปรับปรุงดิน 

870 ตัน/วัน - นําไปกองพักที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง ก่อน
นําไปผลิตสารปรับปรุงดินที่โรงผลิตสารปรับปรุงดิน 

รถบรรทุก 44 เที่ยว/วัน 

ที่มา :  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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2.3 การขนส่ง 

1) ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการกําหนดแผนงานประมาณ 18 เดือน มีกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง/เครื่องจักรด้วยรถบรรทุกสูงสุดประมาณ 116 เที่ยว/วัน และมีการขนส่งคนงานเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลสูงสุดประมาณ 6 เที่ยว/วัน และรถโดยสารขนาดเล็ก 40 เที่ยว/วัน กิจกรรมขนส่ง
ข้างต้นจะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 เป็นหลักเพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 

2) ระยะดําเนินการ 

 กิจกรรมที่ทํ าให้ เกิดการขนส่ง ได้แก่  การขนส่งวัตถุ ดิบ  การขนส่งสารเคมี  การขนส่ง 
ของเสีย การขนส่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงการเดินทางของพนักงาน ซึ่งการขนส่งใช้ 
ทางหลวงหมายเลข 33 เป็นหลัก สําหรับการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) มีการขนส่งโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 33 
317 348 359 372 3085 3395 และ 3486 ตามลําดับ เพ่ือเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ สําหรับปริมาณการขนส่งจาก
การดําเนินโครงการแสดงดังตารางที่ 2.3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) รถขนวัตถุดิบ (อ้อย)  ในการขนส่งอ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการจะใช้รถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุก
สิบล้อ รถลากจูงและรถพ่วง ซึ่งการดําเนินการผลิตตามท่ีได้รับอนุญาตจะมีปริมาณการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
ประมาณ 1,239 คัน/วัน โดยโครงการได้จัดให้มีลานจอดรถบรรทุกอ้อยขนาดพ้ืนที่ประมาณ 34.40 ไร่ 
สามารถรองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 1,300 คัน ซึ่งในการจัดระบบการขนส่งอ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการนั้นจะ
เป็นการบริหารจัดการแบบระบบคิวล็อค 

(2) สารเค มี  มีป ริม าณการขนส่ งสารเคมี  (อ้ างถึ งตารางที่  2.2-2) บริษั ทที่ ป รึกษ า 
จะคิดคํานวณกิจกรรมการขนส่งสารเคมีทั้ง 15 ชนิดพร้อมกันใน 1 วัน จึงมีปริมาณเที่ยวในกรณีน้ี 1 คัน/วัน 
ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถท้ังขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวน 2 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง  
20 ช่ัวโมง/วัน 

(3) ผลิตภัณฑ์ บริษัทที่ปรึกษาจะคิดคํานวณกิจกรรมการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ 
นํ้ า ต าล ท ร าย ธ ร รม ช า ติ  (Natural Brown sugar) นํ้ า ต า ล ท ร าย ข า วบ ริ สุ ท ธ์ิ  (Refined sugar)  
นํ้าตาลทรายขาว (White sugar) นํ้าตาลทรายสีรํา (Molass sugar) นํ้าตาลกรวด (Rock sugar) นํ้าเช่ือม
ซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และนํ้าเช่ือมซูโครส (Medium Invert Sucrose: MIS) พร้อมกันใน 1 วัน  
จึงมีปริมาณการขนส่งผลิตภัณฑ์ 47 คัน/วัน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า  
มีจํานวน 94 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน 

(4) ของเสียจากพนักงานและกระบวนการผลิต  1 คัน/วัน  ทั้ งน้ี เมื่ อ พิจารณาเที่ ยว 
การเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวน 2 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน 

(5) การขนส่งกากน้ํ าตาล ถือเป็นผลพลอยได้ซึ่ งถือเป็นสิ่ งปฏิกูลและวัสดุที่ ไม่ ใช้แล้ว 
มีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีนํ้าตาลเข้มเกิดขึ้นประมาณ 895 ตัน/วัน (เกิดขึ้นประมาณ 107,400 ตัน/ฤดูหีบ)
ซึ่งโครงการจะจําหน่ายเป็นวัตถุดิบทดแทนของโรงงานอื่น โดยมีการขนส่งประมาณ 32 เที่ยว/วัน และ
กําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน 



        เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  

-24- 

(6) การขนส่ งกากตะกอนห ม้อกรอง  เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์พลอยได้จากขั้ นตอนการทํ า 
นํ้าอ้อยใส มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีดํา เกิดจากการนําโคลนของนํ้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification 
ของ Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่ละเอียดในรางผสมจากน้ันจะส่งเข้าหม้อกรอง เพ่ือดึงความ
หวานออกมาเหลือกากตะกอนท่ีแห้งมีลักษณะคล้ายดินที่ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เกิดขึ้นประมาณ 870  
ตัน/วัน (เกิดขึ้นประมาณ 104,400 ตัน/ฤดูหีบ) กากตะกอนหม้อกรองที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกลําเลียงโดย
สายพานยางสู่รถบรรทุกที่มารอรับเพ่ือนําไปไว้ที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) และจะมี
พนักงานควบคุมเพ่ือเปิดยุ้งให้กากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) ลงสู่รถบรรทุก และจะทําการควบคุมไม่ให้
กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือหกลงพ้ืน ซึ่งในจุดรับกากตะกอนกรองจะมีรถบรรทุกมาคอยรับกากตะกอนหม้อ
กรองตลอดเวลา โดยกากตะกอนหม้อกรองร้อยละ 80 จะจัดส่งให้ชาวไร่นําไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินในไร่อ้อย 
ซึ่งมีการขนส่งประมาณ  94 เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน และกากตะกอน 
หม้อกรองร้อยละ 20 จะนําไปแปรรูปเป็นสารปรับปรุงดินอัดเม็ด  

(7) การขนส่งสารปรับปรุงดิน กากตะกอนหม้อกรองที่เหลือจากการแจกจ่ายให้ชาวไร่ ร้อยละ 
20 จะถูกส่งไปยังโรงผลิตสารปรับปรุงดินเพ่ือผลิตสารปรับปรุงดินอัดเม็ด ซึ่งสารปรับปรุงดินอัดเม็ดที่ผลิตได้
น้ัน โครงการจะส่งให้บริษัทในเครือฯ เพ่ือนําไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินต่อไป โดยมีการขนส่งประมาณ 32 
เที่ยว/วัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ช่ัวโมง/วัน  

(8) การเดินทางของพนักงาน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 425 คัน/วัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 
116 คัน/วัน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาเที่ยวการเดินรถทั้งขาไป-ขากลับ พบว่า มีจํานวนรถจักรยานยนต์ 850 เที่ยว/
วัน และรถยนต์ส่วนบุคคล 232 เที่ยวต่อวัน และกําหนดให้มีการขนส่ง 4 ช่ัวโมง/วัน 
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ตารางที่ 2.3.2-1 ปริมาณการขนส่งที่เกิดจากโครงการ 

ลําดับ กิจกรรมการขนส่ง ชนิดรถขนส่ง PCEs2/ 
ระยะก่อสร้าง ระยะดําเนินการ 

คัน/วัน เที่ยว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ คัน/วัน เที่ยว/วัน1/ PCU/วัน3/ PCU/ชั่วโมง4/ 
1. โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล 

1. วัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 50 100 250 21 - - - - 
  รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 2.5 8 16 40 4     

2. คนงานก่อสร้าง รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 3 6 6 1 - - - - 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.5 20 40 60 5 - - - - 

3. วัตถุดิบ (อ้อย)  รถบรรทุก 6 ล้อ 2.1 - - - - 218 436 916 46 
รถบรรทุก 10 ล้อ 2.5 - - - - 677 1,354 3,385 170 
รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 2.5 - - - - 344 688 1,720 86 

4. สารเคมี รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 1 2 5 1 
5. ผลิตภัณฑ์ รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 47 94 235 15 
6. ของเสียจากพนักงาน 

และกระบวนการผลิต 
รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - 

 
- - - 1 2 5 1 

7. กากน้ําตาล รถลากจูงและรถพ่วง 18 ล้อ 2.5 - - - - 16 32 80 4 
8. กากตะกอนหม้อกรอง  รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 47 94 235 12 
9. สารปรับปรุงดิน รถบรรทุก 10 ลอ้ 2.5 - - - - 12 24 60 3 
10. พนักงาน รถจักรยานยนต์ 0.33 - - - - 425 850 281 15 
  รถยนต์ส่วนบุคคล 1.0 - - - - 116 232 232 12 

รวมโรงงานผลิตน้ําตาล 81 162 356 31 1,904 3,808 7,154 365 
หมายเหตุ :  1/ รถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสุดก่อสร้าง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ ของเสีย รถรับส่งพนักงานหรือคนงานก่อสร้าง แต่ละคันจะคิดจํานวน 2 เที่ยว/คัน เนื่องจากคิดรวมทั้งเที่ยวไปและกลับ 
  2/ PCEs =  passenger car equivalents (PCEs) อ้างถึงตารางที่ 5.4.2-1 ซึ่งเปน็ปัจจัยตัวคูณเพื่อแปลงหน่วยจากรถแต่ละชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน คือ รถส่วนบุคคลหรือ passenger car unit (PCU) 
  3/ PCU/วัน = เที่ยว/วัน x PCEs 

  4/ ปริมาณการขนส่งวัสดุก่อสร้างกําหนดให้มีการขนส่ง 12 ชั่วโมงต่อวัน และการขนส่งสารเคมี/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และของเสียของโครงการกําหนดให้มีการขนส่ง 20 ชั่วโมง/วัน ส่วนรถรับส่งคนงานก่อสร้างหรือพนักงาน
กําหนดให้มีการขนส่ง 4 ชั่วโมง/วัน 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564
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2.4 กระบวนการผลิต 

  การผลิตนํ้าตาลทรายของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงฤดูหีบอ้อย จะดําเนินการผลิต
ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม มีระยะเวลาการดําเนินการหีบอ้อยเพ่ือผลิตนํ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูงมาก 
(Very Hipol Raw Sugar) นํ้าตาลธรรมชาติ (Natural Brown sugar) นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined 
sugar) นํ้าตาลทรายขาว (White sugar) นํ้าตาลสีรํา (Molass sugar) นํ้าตาลกรวด (Rock sugar) นํ้าเช่ือม
ซูโครสแบบ LS (Liquid Sucrose: LS) และนํ้าเช่ือมซูโครสแบบ MIS (Medium Invert Sucrose: MIS) 
โดยรวมแต่ละปีประมาณ 120 วัน (โดยจํานวนวันเปิดหีบ-ปิดหีบขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล
ทรายเป็นผู้กําหนด) ที่กําลังการผลิตตามที่ได้รับสิทธ์ิต้ังโรงงานผลิตนํ้าตาลที่กําลังการผลิต 20,400 ตันต่อวัน 
จากคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (สอน.) ที่ อก 0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 2) ช่วงละลาย
นํ้าตาลนอกฤดู จะดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน มีระยะเวลาการดําเนินการละลายน้ําตาล เพ่ือผลิตนํ้าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined sugar) นํ้าตาลทรายขาว (White sugar) นํ้าตาลสีรํา (Molass sugar) นํ้าตาล
กรวด (Rock sugar) นํ้าเช่ือมซูโครสแบบ LS (Liquid Sucrose: LS) และน้ําเช่ือมซูโครสแบบ MIS (Medium 
Invert Sucrose: MIS) โดยรวมแต่ละปีประมาณ  30 วัน  และ 3) ช่วงผลิต นํ้าเช่ือมซู โครสนอกฤดู  
จะดําเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม มีระยะเวลาดําเนินการละลายนํ้าตาลเพื่อผลิตนํ้าเช่ือมซูโครส
แบบ LS (Liquid Sucrose: LS) และนํ้าเช่ือมซูโครสแบบ MIS (Medium Invert Sucrose: MIS) โดยรวมแต่
ละปีประมาณ 111 วัน สําหรับ ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุงเครื่องจักร โครงการจะทําความสะอาดพร้อมทั้ง
ซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานในฤดูหีบอ้อยปีต่อไป 

ทั้งน้ี สามารถแบ่งกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายออกเป็น 9 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) กระบวนการ
รับอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย เพ่ือสกัดนํ้าอ้อย 2) กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง
ม าก  (Very Hipol Raw Sugar) 3 ) กระบ วนการผลิ ต นํ้ าต าล ธรรมช า ติ  (Natural Brown sugar)  
4) กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined sugar) 5) กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายขาว (White 
sugar) 6) กระบวนการผลิตนํ้าตาลสีรํา (Molass sugar) 7) กระบวนการผลิตนํ้าตาลกรวด (Rock sugar)  
8) กระบวนการผลิตนํ้าเช่ือมซูโครส (Liquid Sucrose: LS) และ 9) กระบวนการผลิตนํ้าเช่ือมซูโครส 
(Medium Invert Sucrose: MIS) มีความสามารถในการป้อนอ้อยเท่ากับ 20,400 ตันอ้อย/วัน แสดงดัง
ตารางที่ 2.4-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.4.1 กระบวนการรบัอ้อย การเตรียมอ้อย และการหีบอ้อย 

1) การรับอ้อย อ้อยจะถูกขนส่งจากไร่อ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดยรถบรรทุก ทําการจอดรอ
บริเวณลานจอดรถอ้อยของโครงการ หลังจากน้ันเคลื่อนรถมายังห้องช่ัง ซึ่งติดต้ังตาช่ังแบบดิจิตอล ทําให้
ได้ผลการช่ังนํ้าหนักที่เที่ยงตรงและแม่นยําสูงสุดเพ่ือช่ังนํ้าหนักและรับใบลําดับคิวช่ัง หลังจากน้ันรถบรรทุก
อ้อยที่ผ่านการช่ังนํ้าหนักแล้วจะมาจอดเป็นแถวหน้ากระดานเพ่ือรอเข้าแท่นเท 

2) การเตรียมอ้อย อ้อยที่เทออกจากรถบรรทุกที่แท่นเทจะไหลลงสะพานขวาง จากนั้นจะ
ถูกลําเลียงผ่านเครื่องแยกดินทรายโดยทําการเขย่ากองอ้อยที่ส่งผ่านไปน้ัน ทําให้ดินทรายที่ติดมาร่วงลง
ด้านล่างจากเคร่ืองแยกทรายอ้อยจะถูกส่งไปลงสะพานหลักที่เรียกว่า “Main Cane Carrier” ซึ่งสะพานน้ีจะ
ลําเลียงอ้อยผ่านเครื่องเกลี่ยระดับ ผ่านมีดชนิดหมุน เพ่ือทําหน้าที่ทอนอ้อยให้เป็นท่อนขนาดเล็กลง 
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3) การหีบอ้อยเพื่อสกัดน้ําอ้อย เป็นการบีบอัดอ้อยด้วยชุดลูกหีบเพ่ือสกัดนํ้าอ้อยออกจาก 
กากชานอ้อยก่อนส่งนํ้าอ้อยเข้าสู่ขั้นตอนการทํานํ้าอ้อยให้บริสุทธ์ิต่อไป สําหรับกากชานอ้อยจะถูกส่งไปเป็น
เช้ือเพลิงหม้อไอนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ต่อไป 

2.4.2 กระบวนการผลิตน้าํตาลทรายดิบ 

1) การทําใสน้ําอ้อย นํ้าอ้อยที่ได้จากการหีบจะถูกนํามาแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วย เช่น  
เศษดิน หิน กากชานอ้อย เป็นต้น โดยอาศัยหลักการตกตะกอนและการกรองด้วยตะแกรง ก่อนส่งนํ้าอ้อยใสท่ี
ได้เข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหยนํ้าอ้อยต่อไป 

2) การต้มระเหยน้ําอ้อย การต้มนํ้าอ้อยใสเพ่ือระเหยนํ้าออกโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างนํ้าอ้อยและไอน้ําที่รับมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ  
เพ่ือทําให้นํ้าอ้อยใสเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นนํ้าเช่ือม เรียกว่า “นํ้าเช่ือมดิบ” ก่อนส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
นํ้าตาลทรายดิบต่อไป 

3) การเคี่ยวและปั่นน้ําตาลทรายดิบ เป็นการเคี่ยวนํ้าเช่ือมดิบด้วยความร้อนจนกลายเป็น
สารละลายอ่ิมตัวก่อนทําการตกผลึก แล้วทําการป่ันแยกผลึกนํ้าตาลทรายดิบออกจากนํ้าเลี้ยงผลึก 
(กากนํ้าตาล) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นนํ้าตาลทรายดิบ 

2.4.3 กระบวนการผลิตน้าํตาลทรายธรรมชาติ 

1) การทําใสน้ําอ้อย นํ้าอ้อยที่ได้จากการหีบจะถูกนํามาแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาด้วย เช่น  
เศษดิน หิน กากชานอ้อย เป็นต้น โดยอาศัยหลักการตกตะกอนและการกรองด้วยตะแกรง ก่อนส่งนํ้าอ้อยใสท่ี
ได้เข้าสู่ขั้นตอนการต้มระเหยนํ้าอ้อยต่อไป 

2) การต้มระเหยน้ําอ้อย การต้มนํ้าอ้อยใสเพ่ือระเหยนํ้าออกโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างนํ้าอ้อยและไอน้ําที่รับมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ที่ต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่โครงการ  
เพ่ือทําให้นํ้าอ้อยใสเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นนํ้าเช่ือม เรียกว่า “นํ้าเช่ือมดิบ” ก่อนส่งเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต
นํ้าตาลทรายดิบต่อไป 

3) การเคี่ยวและป่ันน้ําตาลทรายธรรมชาติ เป็นการเคี่ยวนํ้าเช่ือมดิบด้วยความร้อนจน
กลายเป็นสารละลายอ่ิมตัวก่อนทําการตกผลึก แล้วทําการป่ันแยกผลึกนํ้าตาลทรายดิบออกจากนํ้าเลี้ยงผลึก 
(กากนํ้าตาล) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นนํ้าตาลทรายธรรมชาติ 

2.4.4 กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ นํ้าตาลทรายดิบจะถูกทํา
ให้ละลายจนกลายเป็นสารละลายนํ้าตาลทรายดิบก่อนทําการดูดซับสี ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต 
(Carbonation Active) และทําการกรองเพื่อแยกสารแขวนลอยที่เจือปนออกจากนํ้าอ้อย จากน้ันจะเข้าสู่ถัง
ดูดซับสีด้วยคาร์บอนอีกครั้ง ก่อนเคี่ยวสารละลายนํ้าตาลใสที่ได้ด้วยความร้อนจนกลายเป็นสารละลายอ่ิมตัว
ก่อนการตกผลึก และทําการป่ันแยกผลึกนํ้าตาลทรายขาวก่อนนําไปอบแห้งและบรรจุใส่ถุงกระสอบเพ่ือรอ
การจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์นํ้าตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบรสิุทธ์ิต่อไป 

 

 



        เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2)  

-28- 

2.4.5 กระบวนการผลิตน้ําตาลกรวด (Rock Sugar) สารละลายนํ้าตาลใสที่ได้จากขั้นตอนการผลิต
นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ถูกส่งเข้าหม้อเคี่ยวและทําการเคี่ยวจนกระทั่งได้ขนาดผลึก 
ขนาด 10-30 มิลลิเมตร จากนั้นจะถูกปล่อยเข้าสู่ขั้นตอนการป่ันแยกกากน้ําตาล และการอบแห้ง จนกระทั่ง
ได้เป็นนํ้าตาลกรวด 

2.4.6 กระบวนการผลิตน้ําตาลสีรํา (Molass sugar) ขั้นตอนการผลิตจะเหมือนกับการผลิต
นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined sugar) และนํ้าตาลทรายขาว (White Sugar) โดยส่วนของนํ้าเหลืองที่เกิด
จากการเค่ียว ป่ัน อบแห้งนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined sugar) และน้ําตาลทรายขาว (White Sugar) 
จะถูกนําไปผ่านขั้นตอนอบแห้ง จนกระทั่งได้เป็นนํ้าตาลสีรํา 

2.4.7 กระบวนการผลิตน้ําเชื่อมซูโครส แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี  

1)  กระบวนการผลิตซูโครส (Liquid Sucrose: LS) สารละลายนํ้าตาลใสที่ได้จากข้ันตอน
การผลิตนํ้าตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ จะถูกนํามาผ่านกระบวนการดูดสีโดยใช้เม็ดสารดูดซับ
สี กระบวนการขจัด/ปรับสภาพแร่ธาตุที่ตกค้าง และขั้นตอนปรับปรุงกลิ่น/รส ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการต้ม
ระเหยจนได้นํ้าเช่ือมซูโครส (LS)  

2)  กระบวนการผลิตซูโครส  (Medium Invert Sucrose: MIS) มีกระบวนการผลิต
ใกล้เคียงกับกระบวนการผลิตซูโครส (Liquid Sucrose: LS) โดยสารละลายนํ้าตาลใสที่ผ่านกระบวนการดูดสี
โดยใช้เม็ดสารดูดซับสี กระบวนการขจัด/ปรับสภาพแร่ธาตุที่ตกค้าง และขั้นตอนปรับปรุงกลิ่น/รสเรียบร้อย
แล้ว จะถูกนํามาผ่านกระบวนการคะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์เพ่ือเปลี่ยนเป็นนํ้าเช่ือมซูโครส (Medium Invert 
Sucrose: MIS) 

ตารางที่ 2.4-1 รายละเอียดนํ้าตาลแต่ละชนิดของโครงการ 
รายการ Color (IU) Polarisation (°Z) Moisture (%) 

1. น้ําตาลทรายดิบคุณภาพสูงมาก  
(Very High Pol Raw sugar) 

< 2,000 > 99.2 < 0.3 

2. น้ําตาลทรายธรรมชาติ (Natural Brown sugar) < 2,000 - < 0.1 
3. น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refine sugar) < 45 > 99.8 < 0.05 
4. น้ําตาลทรายขาว (White sugar) 46 - 100 > 99.5 < 0.05 
5. น้ําตาลทรายสีรํา (Molass sugar) < 2,000 - < 0.1 
6. น้ําตาลกรวด (Rock sugar) - - - 
7. น้ําเชื่อมซูโครสแบบ LS (Liquid Sucrose (LS)) < 15 - - 
8. น้ําเชื่อมซูโครสแบบ MIS (Medium Invert Sucrose (MIS) < 15 - - 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

เน่ืองจากบริเวณที่ต้ังโรงงานผลิตนํ้าตาลมีโรงไฟฟ้าชีวมวลต้ังอยู่ในพ้ืนที่ด้วย ดังน้ัน ในการบริหาร
จัดการและการใช้ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนมีการใช้ร่วมกัน โดยระบบสาธารณูปโภคเป็นระบบสนับสนุน
หรือเป็นระบบเสริมในการผลิต ทั้งน้ีโรงงานผลิตนํ้าตาลได้แยกความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.5-1 และดังรูปที่ 2.5-1 ซึ่งมีความเพียงพอที่จะรองรับการใช้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองโรงงาน 

ตารางที่ 2.5-1 การใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ระบบ

สาธารณปูโภค 
รายละเอียด การดําเนินการ 

1. โรงงานผลติน้าํตาล 
1.1 ชานอ้อย 5,786 ตันต่อวัน โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดส่งชานอ้อยให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมท้ัง
เป็นผู้ดําเนินการพัฒนาระบบลําเลียงและพื้นท่ี
กักเก็บเช้ือเพลิงให้สามารถป้องกันและลด
ผลกระทบทั้งด้านฝุ่นละออง และนํ้าชะลาน
กองเช้ือเพลิงเพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 

1.2 นํ้าดิบ 1. ช่วงฤดหูีบออ้ย 4,160.75 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
2. ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 2,696.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 1,492.46  

ลูกบาศก์เมตร/วัน 
4. ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบํารงุ 84.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตนํ้าประปาใช้ในกิจการของโรงงานผลิต
นํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

1.3 ระบบปรับปรงุ
คุณภาพนํ้า 

1. ช่วงฤดหูีบออ้ย 3,318.67 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
2. ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 2,577.21 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
3. ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู 1,437.09  

ลูกบาศก์เมตร/วัน 
4. ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบํารงุ 84.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

โรงงานผลิตนํ้าตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผลิตและจัดส่งนํ้าประปาให้โรงไฟฟ้าชีวมวล
ตามปริมาณท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลต้องการ 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล  
2.1 ไอนํ้า 1. ช่วงฤดหูีบออ้ย  

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

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต
และจั ด ส่ ง ไอ นํ้ า ให้ โรงงานผลิ ต นํ้ าต าล 
ตามปริมาณท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาลต้องการ 

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

โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นผู้รับผิดชอบผลิตไฟฟ้าให้
โรงงานผลิตนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลตาม
ปริมาณท่ีโรงงานผลิตนํ้าตาลต้องการ และ
บางส่วนจะจําหน่าย 

หมายเหตุ : ช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมบํารุงโรงงานผลิตน้ําตาลจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564
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รูปที่ 2.5-1 ความเชื่อมโยงของการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันระหว่างโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

น้ําประปา 

บ่อเก็บน้ําดิบ 

ชานอ้อย 

ระบบระบายน้ํา/ 
ทางเข้า-ออก 

อาคารสํานักงาน 
และโรงอาหาร 

ห้องพยาบาล 
และรถดับเพลงิ 

ระบบผลิตน้ําประปา
ระบบผลิตน้ําอ่อน/ 

RO/น้ําบริสุทธิ์ 

โรงไฟฟ้าชวีมวล  

จําหน่ายไฟฟ้า 

โรงงานผลิตน้ําตาล 
ไอน้ําแรงดันต่ํา 
ไฟฟ้า 

          ระบบสาธารณูปโภคจากโรงงานผลิตน้ําตาล 
          ไอน้ํา 
          ไฟฟ้า 
          ชานออ้ย 
          ไม้สับและใบอ้อย 
         น้ําประปา

ลานกองเชื้อเพลิงและ
อาคารเก็บเชื้อเพลิง 

ไม้สับ/ใบอ้อย 
จัดเก็บในโรงงานผลิตน้ําตาล 
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2.5.1  น้ําใช้ 

1) ระยะก่อสร้าง นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ นํ้า
ใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง และน้ําใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลคาดว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 
600 คน ซึ่งจะก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งมีความต้องการใช้นํ้าสูงสุดในส่วนน้ีประมาณ 42 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คํานวณจากอัตราการใช้นํ้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์, การ
ออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) สําหรับนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้นํ้า
จากบ่อเก็บนํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากการเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพื้นที่โดยเป็น
การขุดบ่อเก็บนํ้าดิบเพ่ือนําดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงสามารถใช้นํ้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บ
นํ้าดิบของโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ สําหรับนํ้าใช้ก่อสร้างน้ันมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการ
ก่อสร้าง จึงกําหนดปริมาณการใช้นํ้าได้ไม่แน่นอน ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็น
โครงสร้างเหล็ก ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณนํ้าใช้เพ่ือล้างอุปกรณ์และ
เครื่องจักรประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมนํ้าใช้สําหรับ
กิจกรรมก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ และจัดให้มีถังสํารองนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่มีปริมาตร
ความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้เพียงพอสําหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 

2) ระยะดําเนินการ 

การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในประเด็นผลกระทบด้านการ
ใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือเป็นการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและคลายความวิตกกังวลในประเด็นดังกล่าว  
ในการศึกษาแลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาให้สอดคล้องในแต่ละประเด็น
ทั้งน้ีการดําเนินการของโครงการไม่ได้ขอใช้นํ้าจากกรมชลประทานผ่านเขื่อนพระปรง มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1)  แหล่งน้ําใช้  

(1) น้ําฝนที่ตกในพื้นที่โครงการ โครงการจะทําการรวบรวมนํ้าฝนท่ีตกในพ้ืนที่เพ่ือ
สะสมนํ้าฝนในบ่อเก็บนํ้าดิบ จํานวน 5 บ่อ ขนาด 3,021,000 ลูกบาศก์เมตร และนําไปปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
เพ่ือผลิตเป็นนํ้าประปา นํ้าอ่อน และน้ํา RO ก่อนส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยรวบรวมระบบระบายนํ้าตามแนว
รางระบายนํ้าลงบ่อเก็บน้ําดิบก่อนนํามาปรับปรุงคุณภาพนํ้าต่อไป 

(2) การผันน้ําจากห้วยพะใย/ห้วยพรมโหดบริเวณโครงการ โครงการจะทําการ
ผันนํ้าด้วยปริมาณที่เพียงพอที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จากห้วยพะใย/ห้วยพรมโหดในแต่ละ
เดือนเข้ามาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบจํานวน 5 บ่อ ขนาด 3,021,000 ลูกบาศก์เมตร และนําไปปรับปรุงคุณภาพ
นํ้า เพ่ือผลิตเป็นนํ้าประปา นํ้าอ่อน และนํ้า RO ก่อนส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยโครงการจะผันนํ้าใน 
ฤดูนํ้าหลากช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม รวม 2 เดือน เท่าน้ัน 

(3) น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด โครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บนํ้าทิ้งหลังบําบัด (Holding 
pond) จํานวน 2 บ่อ ขนาด 175,426 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสีย
จะต้องมีลักษณะสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบ
อุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําที่ระบายออก
จากโรงงาน ซึ่งโครงการจะนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อพักนํ้าทิ้งมารดนํ้าพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมลาน
กองเช้ือเพลิง และฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
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2.2) ความเพียงพอ 

(1) การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา พ้ืนที่ลุ่มนํ้าบริเวณโครงการริมห้วยพะใย  
มีความต้องการใช้นํ้าของลุ่มนํ้าในส่วนน้ีในช่วงฤดูฝนเท่ากับ 62.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมี
ความต้องการใช้นํ้าประมาณ 23.01 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมท้ังปีมีความต้องการใช้นํ้าของลุ่มนํ้า ณ ตําแหน่ง
โครงการฯ ประมาณ 85.47 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อพิจารณาปริมาณนํ้าต้นทุนในห้วยพะใย/ห้วยพรมโหด 
พบว่า มีปริมาณนํ้าท่ามีความขาดแคลนถึง 27.71 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังน้ัน ฤดูแล้งจึงไม่มีความเหมาะสมจะ
ทําการผันนํ้าเพ่ือนํามาใช้ แต่ในขณะที่ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม (2 เดือน) นํ้าในห้วยพะใย/ห้วยพรม
โหดบริเวณที่ต้ังโครงการยังพอท่ีจะสามารถทําการผันนํ้าเพ่ือนํามาใช้ได้ เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าท่าคงเหลือเมื่อ
หักจากกิจกรรมการใช้นํ้าต่างๆ ในลุ่มนํ้าแล้ว 

(2) ปริมาณและรูปแบบการผันน้ําของโครงการ โครงการจะทําการผันนํ้าด้วย
ปริมาณที่เพียงพอที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จากห้วยพะใย/ห้วยพรมโหดในแต่ละเดือนเข้า
มาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบรวมของโครงการ โดยโครงการจะผันนํ้าในเดือนกันยายนและตุลาคม รวม 2 เดือน 
ได้แก่ เดือนกันยายน ผันนํ้าประมาณ 406,164 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 13,538 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 30 
วัน) คิดเป็นอัตราการผันนํ้าร้อยละ 4.77 ของปริมาณนํ้าท่าสุทธิทั้งหมดที่หักการใช้นํ้าของลุ่มนํ้าแล้วในเดือน
กันยายนที่สามารถนํามาใช้ได้ และเดือนตุลาคม ผันนํ้าประมาณ 406,164 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 13,102 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 31 วัน) คิดเป็นอัตราการผันนํ้าร้อยละ 3.36 ของปริมาณนํ้าท่าสุทธิทั้งหมดที่หักการ
ใช้นํ้าของลุ่มนํ้าแล้วในเดือนตุลาคมที่สามารถนํามาใช้ได้ สําหรับผลการคํานวณศักยภาพในการผันนํ้าของ
โครงการ พบว่า มีปริมาณการผันนํ้าไม่เกินร้อยละ 6 ของปริมาณนํ้าท่าที่หักการใช้นํ้าในลุ่มนํ้าแล้วในแต่ละ
เดือน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นทั้งบริเวณเหนือและใต้ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากตําแหน่งพ้ืนที่
โครงการ จากผลการพิจารณาดังกล่าว โครงการจะทําต้องเตรียมพ้ืนที่สําหรับบ่อเก็บนํ้าดิบปริมาตรรวม
ประมาณ 0.827 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่า เพ่ือการกักเก็บนํ้าให้สามารถนํามาใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ี 
โครงการได้มีบ่อเก็บนํ้าดิบ จํานวน 5 บ่อ ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 3.02 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือ
การกักเก็บนํ้าให้สามารถนํามาใช้ได้ตลอดทั้งปี  

ทั้งน้ี การผันนํ้าเข้าสู่ โครงการจะรับเฉพาะปริมาณนํ้าหลากจากพะใย/ 
ห้วยพรมโหด โดยรับนํ้าที่ตําแหน่งบ่อเก็บนํ้าดิบ T3 และ T5 โดยการกําหนดช่องลดระดับขอบบ่อเก็บนํ้าดิบ 
และติดต้ังประตูระบายนํ้าควบคุมปริมาณนํ้าเข้าและออก ระดับตํ่าสุดในการผันนํ้า มีค่าเท่ากับ +51.86 ม.
รทก. โดยระดับนํ้าในห้วยพะใย-ห้วยพรมโหดมีระดับนํ้าสูงสุดสําหรับการผันนํ้ามีค่าระดับนํ้าเท่ากับ +52.64 
ม.รทก. ระดับตลิ่งของโครงการฯ มีค่าเท่ากับ +52.85 ม.รทก. ค่าระดับนํ้าที่โครงการจะทําการผันนํ้าเท่ากับ 
+51.86 ม.รทก. และมีค่าระดับนํ้าตํ่าสุดเท่ากับ +50.36 ม.รทก. จะเห็นได้ว่าเมื่อมีค่าระดับนํ้าตํ่าสุด  
โครงการจะไม่สามารถผันนํ้าเข้าสู่โครงการได้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น 

(3) ปริมาณการใช้น้ํา ความต้องการใช้นํ้าในระยะดําเนินการของโรงงานผลิต
นํ้าตาลร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล พบว่า ช่วงฤดูหีบอ้อยคาดว่าจะมีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 4,161 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดูคาดว่าจะมีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 2,701 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมนอกฤดูคาดว่าจะมีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 1,494 ลูกบาศก์เมตร/วัน และช่วงปิด
การผลิต/ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรคาดว่าจะมีความต้องการใช้นํ้าประมาณ 87 ลูกบาศก์เมตร/วัน สําหรับปริมาณ
การใช้นํ้าของโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล แสดงดังตารางที่ 2.5.1-1 
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ตารางที่ 2.5.1-1 ปริมาณการใช้น้ําของโครงการในกิจกรรมต่าง ๆ 

รายการ 

การใช้น้ําในการดําเนินการ (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
ช่วงฤดูหีบอ้อย ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤด ู ช่วงปิดหีบ/ซ่อมบํารุง  

น้ําดิบ 
น้ํา 

ประปา1/ 

น้ําควบแน่น
จาก 

กระบวนการผลิต
น้ําทิ้ง2/ น้ําดิบ 

น้ํา 
ประปา1/ 

น้ําควบแน่น
จาก 

กระบวนการ
ผลิต 

น้ําทิ้ง2/ น้ําดิบ 
น้ํา 

ประปา1/ 

น้ําควบแน่น
จาก 

กระบวนการ
ผลิต 

น้ําทิ้ง2/ น้ําดิบ 
น้ํา 
ประปา

1/ 

น้ําควบแน่น
จาก 

กระบวนการ
ผลิต 

น้ําทิ้ง2/ 

กิจกรรมโรงงานผลติน้ําตาล 
1. น้ําใช้ในการผลิตน้ําประปา 3,860.75 - - - 2,696.81 - - - 1,492.46 - - - 84.47 - - - 
2. น้ําใช้ในสํานักงาน - 8.45 - - - 7.75 - - - 7.45 - - - 7.45 - - 

3. น้ําใช้ในโรงอาหาร - 30.30 - - - 24.30 - - - 23.25 - - - 21.55 - - 

4. น้ําใช้ในห้องน้ําชาวไร่ - 37.17 - - - - - - - - - - - - - - 

5. น้ําใช้ในแผนกต่าง ๆ ของโรงงานผลิตน้ําตาล - 18.60 - - - 13.30 - - - 12.55 - - - 10.85 - - 

6. น้ําใช้ล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว3/ 300.00 - - - - - - - - - - - - - - - 
7. น้ําใช้ล้างพื้น/เครื่องจักร - 40.00 - - - 40.00 -  - - 40.00 - - - 35.00 - - 
8. น้ําใช้ผสมสารเคมี - 54.00 - - - 54.00 - - - 35.00 - - - - - - 
9. น้ําล้างสารกรองของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา - 668.98 - - - 354.21 - - - 270.95 - - - 6.37 - - 
10. น้ําพรมชุดลูกหีบในกระบวนการผลิตน้ําตาล - - 7,752 - - - - - - - - - - - - - 

11. น้ําใช้ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง - - - 144.00 - - - 144.00 - - - 144.00 - - - - 

12. น้ําใช้ในการฉีดพรมลานกองเชื้อเพลิง - - - 304.00 - - - 304.00 - - - 304.00 - - - - 

13. น้ําใช้ในการรดพื้นที่สีเขียว4/  - - - 755.06 - - - 755.06 - - - 755.06 - - - 782.96 
รวมการใช้น้ําของโรงงานน้ําตาล 4,160.75 857.50 7,752 1,203.06 2,696.81 493.56 - 1,203.06 1,492.46 389.20 - 1,203.06 84.47 81.22 - 782.96 

กิจกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล 
1. น้ําใช้ในแผนกต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวล - 3.25 - - - 3.25 - - - 3.25 - - - 3.25 - - 
2. น้ําชดเชยระบบหล่อเย็น  - 2,000 - - - 2,000 - - - 1,000 - - - - - - 

3. น้ําชดเชยระบบผลิตไอน้ํา  - 457.92 12,828.24 - - 80.4 2,216.88 - - 44.64 1,201.2 - - - - - 

4. น้ําใช้ในการฉีดพรมเถ้าและลานเถ้า - - - 32 - - - 32 - - - 32 - - - - 

5. น้ําใช้ในการลําเลียงเถ้า - - - 87.06 - - - 15.27 - - - 8.47 - - - - 

6. น้ําใช้ในการรดพื้นที่สีเขียว - - -  27.90 - - - 27.90 - - - 27.90 - - - - 

รวมการใช้น้ําของโรงไฟฟ้า - 2,461.17 12,828.24 146.96 - 2,083.65 2,216.88 75.17 - 1,047.89 1,201.2 68.37 - 3.25 - - 
รวมการใช้น้ําทั้งหมด 4,160.75 3,318.67 20,580.24 1,350.02 2,696.81 2,577.21 2,216.88 1,278.23 1,492.46 1,437.09 1,201.2 1,271.43 84.47 84.47 - 782.96 

หมายเหตุ :  1/  โรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟา้ชีวมวลจะรวบรวมน้ําฝนที่ตกภายในพื้นที่รวมทั้งจะผันน้ําจากห้วยพะใยมาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ําดิบ ก่อนนํามาเข้าระบบปรับปรุงคณุภาพน้ําเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมซึ่งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําอยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงงานผลิตน้ําตาล 

2/ น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้มาตรฐานหมุนเวยีนกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
3/ การล้างหม้อต้มหมอ้เคี่ยวจะทําการล้างทุก 30 วัน/ครั้ง 
4/ ช่วงฤดูปิดหีบ/ซ่อมบํารุง จะใช้น้ํารดพื้นที่สีเขียวจากบ่อพักน้ําทิ้งของโรงงานผลิตน้ําตาลนําไปรดพื้นที่สีเขียวของโรงงานผลิตน้ําตาลและโรงไฟฟา้ชีวมวล เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่มีการเดินระบบจึงไม่มีน้ําทิ้งเกิดขึ้น  

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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2.5.2   ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

 1)   ระบบผลิตน้ําประปา มีอัตราการผลิตนํ้าประปาสูงสุด 300 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาล มีลักษณะเป็นระบบผลิตนํ้าประปาแบบตกตะกอนและทราย
กรองเร็ว (Solid Contact Tank and Rapid Sand Filter) เน่ืองจากเป็นระบบที่มีการใช้งานกันโดยทั่วไป 
สามารถดูแลรักษาและดําเนินการผลิตนํ้าประปาได้ง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยนํ้าประปาที่ผลิตได้จะมีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา ก่อนส่งให้กับพ้ืนที่ต่างๆ ภายในโรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีว
มวล โดยมีรายละเอียดขนาดและขั้นตอนการทํางานของระบบผลิตนํ้าประปา 

 2)  ระบบผลิตน้ําอ่อน (Softener) มีกําลังการผลิต ประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
เลือกใช้ถังกรองจํานวน 3 ใบ (ใช้งาน 2 ใบ และสํารอง 1 ใบ) อัตราการกรองประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง/ถัง ระบบผลิตนํ้าอ่อน ประกอบด้วยการบําบัดเบ้ืองต้นหรือการกําจัดอนุภาคขนาดเล็ก (เช่น 
cartridge filter เป็นต้น) การกําจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเมมเบรน สําหรับนํ้าอ่อนที่
ผลิตได้จะถูกนําไปเก็บไว้ในถังเก็บนํ้าอ่อน (Soft. Buffer Tank) ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง 
ก่อนส่งไปยังระบบอัลตราฟิลเตรชัน (Ultra-Filtration: UF) เพ่ือผลิตและปรับปรุงใช้ในกิจกรรมกระบวนการ
ผลิตต่อไป 

 3)  ระบบอัลตราฟิลเตรชัน (Ultra-Filtration: UF) เลือกใช้ระบบอัลตราฟิลเตรชัน (UF) 
อัตราการผลิตรวม 120 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ถังกรองจํานวน 2 ชุด โดยออกแบบระบบให้มีปริมาณนํ้าทิ้ง
ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

4) ระบบรีเวอร์สออสโมสิส (Reverse Osmosis system: RO) เลือกใช้อัตราการผลิต
รวม 90 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด การกําจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วยเมมเบรน 
นํ้า RO ที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในถังเก็บนํ้า RO (RO tank) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง เมื่อเดินระบบ
เมมเบรนไปได้ระยะหน่ึงจําเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการกรองของเมมเบรนซึ่งเป็นตัวกรองที่ช่วยลด
สิ่งเจือปนในน้ํา เช่น ตะกอนแขวนลอย สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส รวมไปจนถึงสารละลายน้ําและอ่ืนๆ โดย
ออกแบบให้ %Recovery ประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณนํ้าเข้าระบบ (Water feed In) 

5) ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ปราศจากไอออน (Demineralization System: DI) เริ่มจาก
นํานํ้า RO ที่ถูกเก็บไว้ในถังเก็บนํ้า RO (RO tank) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง มาผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ
ปราศจากไอออน ด้วยระบบ mixed bed จํานวน 4 ชุด มีความสามารถในการผลิตรวม 60 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง การกําจัดไอออนที่เหลือด้วยการแลกเปลี่ยนประจุด้วย mixed bed exchanger ผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ
ปราศจากไอออน ที่ผลิตได้จะถูกส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวล เมื่อเดินระบบ mixed bed 
ไปได้ระยะหน่ึงจําเป็นต้องมีการฟื้นฟูประสิทธิภาพการกําจัดไอออนของเรซิน (เรซินเป็นสารตัวกลางของ 
mixed bed ที่มีหน้าที่ดูดซับไอออนออกจากนํ้า ในแต่ละคร้ังจะเกิดนํ้าทิ้งประมาณ 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 2.5.3 ระบบหล่อเย็น  

   มีหน้าที่หล่อเย็นเคร่ืองจักรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการหล่อเย็นโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านผิว
ของเคร่ืองจักรเพื่อป้องกันเคร่ืองจักรเกิดความเสียหายเพราะความร้อน โครงการออกแบบให้ระบบหล่อเย็น
เป็นแบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) จํานวน 16 ชุด มีอัตราการหมุนเวียนนํ้าในระบบเคร่ืองควบแน่น 
(Condenser) ประมาณ 271,575 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีอัตราน้ําหมุนเวียนในระบบประมาณ 266,250 
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ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งน้ี จะมีนํ้าที่ระเหยไปในอากาศ (Evaporation Loss) และน้ําที่ปลิวออกไป (Drift Loss) 
ประมาณ 5,325 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทําให้ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ รวมทั้งความขุ่นของน้ําหมุนเวียนมี
ความเข้มข้นขึ้น ดังน้ัน โครงการจึงมีการเติมนํ้าทดแทน เรียกว่า “Make Up Water” ประมาณ 5,325 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ออกแบบให้ระบบหอหล่อเย็นเป็นระบบแบบหล่อเย็น (Cooling tower) ซึ่งเป็นส่วน
สําคัญในระบบนํ้าหล่อเย็นเพ่ือใช้แลกเปลี่ยนความร้อนของน้ําหล่อเย็น หลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ํา
แล้ว จะถูกแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศอีกครั้งโดยใช้อากาศภายนอกเข้ามาระบายความร้อนและใช้พัดลม 
(Cooling Tower fan) ในการพาความร้อนออกไป ซึ่งเริ่มต้นที่นํ้าหล่อเย็นจากหอหล่อเย็นจะถูกสูบไปยัง
เครื่องควบแน่นเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอนํ้า หลังจากที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับไอนํ้าแล้วจะกลายเป็น
นํ้าร้อน แล้วถูกส่งกลับมาด้วย Gravity flow ที่ส่วนบนของหอหล่อเย็น ก่อนถูกทําเป็นหยดฝอยนํ้าและถูก
ปล่อยลงมาเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ จากนั้นพัดลมจะดูดความร้อนของนํ้าออกทางด้านบนของหอ
หล่อเย็น ส่วนนํ้าหลังแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแล้วจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเป็นนํ้าเย็นแล้วตกลงมา
ทางด้านล่างของหอหล่อเย็น ก่อนจะสูบนํ้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องควบแน่นต่อไป  

 2.5.4 ระบบควบแน่นน้ําระเหยจากน้ําอ้อย 

 มีหน้าที่ควบแน่นหรือดับไอน้ําบางส่วนที่ถูกระเหยออกจากนํ้าอ้อยที่หม้อต้ม (evaporator) 
และหม้อเคี่ยว (vacuum pan) ทั้งน้ี เพ่ือนํานํ้าที่ถูกควบแน่นที่ได้จากการระเหยนํ้าอ้อยไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
การควบแน่นแบบน้ีเป็นการนํานํ้าจากบ่อคอนเดนเซอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิบรรยากาศฉีดพ่นเข้าไปในระบบ
คอนเดนเซอร์ (jet condenser) ให้สัมผัสกับไอนํ้าที่ระเหยออกมาจากหม้อต้มและหม้อเคี่ยวโดยตรง  
อย่างไรก็ตาม นํ้าควบแน่นที่เกิดขึ้นยังคงมีอุณหภูมิประมาณ 40-43 องศาเซลเซียส จึงต้องนําเก็บพักที่บ่อ
คอนเดนเซอร์ เพ่ือให้นํ้าควบแน่นสัมผัสกับอากาศทําให้นํ้าบางส่วนระเหยไปในบรรยากาศ และนํ้าที่เหลือจะ
มีอุณหภูมิลดลง ก่อนหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้ําที่ jet condenser ต่อไป โดยทั่วไปการใช้นํ้าในกระบวนการผลิต
จะใช้ระบบหมุนเวียนภายในเป็นหลักที่สําคัญ คือ นํ้าในอ้อยที่ส่งเข้าหีบซึ่งได้จากขั้นตอนการสกัด การระเหย
นํ้าออก และน้ําอ้อย ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังใช้นํ้าที่ผ่านการใช้งานแต่ยังมีคุณภาพดีหรือผ่านการบําบัดแล้ว
หมุนเวียนไปใช้ในกิจกรรมท่ีเหมาะสม เช่น นํ้าร้อนหรือนํ้าคอนเดนเสทเหลือใช้หลังผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
แล้วจะเข้าสู่ระบบนํ้าดิบรวมในบ่อนํ้าดิบของโครงการ 

สําหรับนํ้าคอนเดนเสท เมื่อโครงการรับไอนํ้าจากหน่วยผลิตไอนํ้าและไฟฟ้า ซึ่งไอนํ้าเมื่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบการต้มระเหยนํ้าอ้อย นํ้าเช่ือมในกระบวนการผลิต จะเกิดนํ้าคอนเดนเสท 
จากไอนํ้าที่ใช้และนํ้าระเหยจากนํ้าอ้อยที่ส่งมาจากลูกหีบมาใช้ในกิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิต โดย 
นํ้าคอนเดนเสทที่ได้จากการควบแน่นของไอนํ้าโดยตรง (นํ้าคอนเดนเสทของหม้อต้มชุดที่ 1) จะเป็น 
นํ้าคอนเดนเสทที่มีความบริสุทธ์ิสูง จะส่งกลับไปยังหน่วยผลิตไอนํ้าเพ่ือหมุนเวียนกลับไปใช้ที่หม้อไอนํ้า
ทั้งหมด ส่วนนํ้าคอนเดนเสทจากหม้อต้มและแหล่งอ่ืน ๆ ของโครงการที่มีความบริสุทธ์ิรองลงมาจะใช้เป็นนํ้า
ร้อนในกระบวนการผลิต ในสภาพปกตินํ้าคอนเดนเสทจากหม้อต้มชุดอ่ืนๆ น้ีมีปริมาณมากเกินพอ จะมีนํ้า
คอนเดนเสทท่ีเหลือใช้ส่วนหน่ึง ซึ่งจะทําให้เย็นลงและสามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ โดยผ่านการปรับปรุง
คุณภาพแล้วจะเข้าสู่ระบบ นํ้าดิบรวมในบ่อนํ้าดิบของโครงการ 
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2.6 ระบบระบายน้าํฝนและการปอ้งกันน้ําท่วม  

2.6.1  ระยะก่อสร้าง  

 โครงการจะกําหนดให้มีการปรับถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมสําหรับที่ดินในแต่ละส่วน และมีความ
สอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําให้แนวทางหรือทิศทางการระบายนํ้าปัจจุบันจาก
พ้ืนที่ที่เก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน โครงการจะจัดทําแนวทางการระบายนํ้า โดยใช้คูระบายนํ้ารอบ
โครงการรองรับปริมาณนํ้าที่เกิดขึ้นจากปริมาณฝนในระยะก่อสร้าง ให้สามารถระบายลงบ่อหน่วงนํ้าโครงการ
ที่มีอยู่ โดยก่อนการระบายน้ําลงสู่บ่อหน่วงนํ้าหรือบ่อเก็บนํ้าดิบที่กําหนดจะทําการกําหนดบ่อตกตะกอน
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 จุด ก่อนการระบายนํ้าลงสู่บ่อหน่วงนํ้าหรือบ่อเก็บนํ้าดิบ T1  
ซึ่งเป็นบ่อเก็บนํ้าดิบที่กําหนดให้ใช้ในการหน่วงนํ้าบ่อแรกที่รับนํ้าจากระบบระบายนํ้าทั้งหมดของโครงการ 
และหากมีพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของนํ้าเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัดเซาะ
พังทลายของดิน โครงการก็จะทําการปลูกหญ้าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีตช่ัวคราว เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม 

2.6.2  ระยะดําเนินการ  

การระบายนํ้าภายในพื้นที่โครงการในช่วงระยะดําเนินการจะมีแหล่งที่มาของนํ้าฝนที่จะ
รวบรวมออก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผิวจราจร และ 2) พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งโครงการจะ
ทําการสร้างแนวการระบายนํ้าไปตามแนวถนนและพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้การระบายนํ้าไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้สะดวกต่อการรวบรวมและควบคุมอัตราการระบายน้ําของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายน้ําของโครงการ
จะใช้เป็นระบบแยกระหว่างการระบายนํ้าฝนและน้ําเสียออกจากกัน (Separate System) ทําให้การควบคุม
การระบายนํ้าฝนทําได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะระบายนํ้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่รับ
นํ้า โดยนํ้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการจะระบายนํ้าไปยังบ่อหน่วงนํ้าหรือบ่อเก็บนํ้าดิบที่มีการกําหนดไว้ โดยไม่มี
การระบายนํ้าฝนออกนอกโครงการ เน่ืองจากจะทําการสะสมนํ้าสําหรับการกักเก็บเป็นนํ้าดิบเพ่ือใช้ใน
โครงการต่อไป 

สําหรับการระบายนํ้าฝนของโครงการกําหนดให้เป็นระบบการระบายน้ําแบบ Gravity Flow 
ซึ่งไม่ต้องติดต้ังเครื่องสูบนํ้าระหว่างแนวของการระบายนํ้า มีลักษณะระบบการระบายน้ําเป็นระบบรางเปิด
หรือท่อระบายนํ้า และอาจมีการวางท่อลอดถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์กําหนดการไหลของน้ําในรางระบายนํ้า
หรือท่อระบายน้ํากําหนดให้มีความเร็วไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที  
เพ่ือป้องกันการตกตะกอนท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาการขวางทางน้ํารางระบายนํ้าและอุดตันภายในท่อหรือ 
รางระบายน้ําได้ 

ทั้งน้ี จากผลการวิเคราะห์แผนที่นํ้าท่วมในบริเวณโครงการน้ัน พบว่า ในกรณีเหตุการน้ําท่วม 
ปี พ.ศ. 2555 พ้ืนที่นํ้าท่วมจะครอบคลุมบริเวณจุดบรรจบของลํานํ้าห้วยพรมโหด ห้วยพะใย และห้วยยาง 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีต้ังโครงการส่วนด้านเหนือนํ้าของที่ต้ังโครงการจะมีพ้ืนที่นํ้าท่วมในตําบลวัฒนานคร ตําบล
หนองแวง ตําบลผักขะ ในกรณีมีการก่อสร้างโครงการและปรับถมดินบริเวณโครงการ พ้ืนที่นํ้าท่วมโดยรอบ
จะเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยจากการศึกษากรณีการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมต่าง ๆ บริษัทปรึกษาได้ทําการกําหนด
จุดพิจารณาระยะเวลานํ้าท่วม โดยพิจารณา ณ ตําแหน่งจุดบรรจบลํานํ้าระหว่างห้วยพะใยและห้วยพรมโหด 
พบว่า กรณีที่มีการขุดลอกลํานํ้าบริเวณจุดบรรจบห้วยพรมโหดและห้วยพะใยจะช่วยลดเวลานํ้าท่วมได้ โดย
สามารถลดระยะเวลานํ้าท่วมจากสภาพปัจจุบันได้ประมาณ 5 วัน 
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2.7 มลพิษและการควบคุม  

2.7.1 มลพิษทางอากาศ  

1) ระยะก่อสร้าง 

มลพิษหลักทางอากาศในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากงานขุดบ่อนํ้า  
งานปรับพ้ืนที่และถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม งานถนนและท่อระบายนํ้าฝน งานภูมิทัศน์ งานก่อสร้าง
รากฐานและโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (ดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้า
ชีวมวลเน่ืองจากก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกัน) ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นที่จะเกิดขึ้น เช่น 
ลักษณะและขนาดของงาน องค์ประกอบของดิน ความช้ืนของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการ
ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กําหนดและควบคุมให้บริษัทรับเหมาฉีดพรมนํ้าภายในพ้ืนที่ก่อสร้างและถนน
ที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ช่วงที่ฝนไม่ตก (เช้า-เย็น) รวมถึงจํากัดความเร็วของรถต่าง ๆ ที่มีการเข้า-ออกพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว กําหนดให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปกปิด
และ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพ่ือป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่หรือการฟุ้งกระจาย และทํา
ความสะอาดล้อรถบรรทุกที่เข้ามาและออกไปจากเขตก่อสร้างทุกคัน เพ่ือให้มั่นใจว่ารถบรรทุกจะไม่นําสิ่ง
แปดเป้ือนไปตกหล่นภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

2) ระยะดําเนินการ  

สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการจําแนกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย แหล่งกําเนิด
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ และแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ เน่ืองจากโครงการไม่มีกระบวน 
การเผาไหม้เช้ือเพลิง โดยโครงการจะรับไอน้ําและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ซึ่งแหล่งกําเนิดมลพิษหลักของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลมาจากการเผาไหม้ ซึ่งเกิดมาจากการเดินเคร่ืองหม้อไอนํ้าซึ่งใช้ชานอ้อย ไม้สับ และใบอ้อย
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเช้ือเพลิง ดังนั้น โครงการจะพิจารณาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศของ
โรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมด้วย  

(2) แหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ นอกเหนือจากแหล่งกําเนิดมลพิษจาก 
การเผาไหม้แล้วยังมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ 
ฝุ่นละออง ได้แก่  

(2.1)  ฝุ่นละอองจากบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยจากการขนส่ง ซึ่งในช่วงที่
อากาศแห้งและมีลมพัดแรงของช่วงฤดูหีบอ้อย มีโอกาสในการเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากบริเวณ
ลานจอดรถบรรทุกอ้อยได้ง่าย เน่ืองจากมีรถว่ิงเข้า-ออกตลอดวัน และอาจมีสิ่งปนเป้ือนมากับรถบรรทุกอ้อย 
อย่างไรก็ตาม การฉีดพรมน้ําบริเวณลานจอดรถบรรทุกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จะสามารถลดโอกาสในการ
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

(2.2)  ฝุ่นละอองจากที่เกิดจากการขนถ่ายปูนขาว การขนถ่ายปูนขาวเข้าไซโล  
จะมีฝุ่นละอองปูนขาวฟุ้งกระจายเกิดขึ้น แต่การขนถ่ายปูนขาวดําเนินการในระบบปิด มีระบบกําจัดฝุ่นแบบ 
Bag Filter ทําหน้าที่ดักฝุ่นปูนขาว แล้วนําปูนขาวที่รวบรวมได้หมุนเวียนกลับไปใช้ในการเตรียมนํ้าปูนขาว 
ดังน้ัน จึงไม่มีฝุ่นละอองปูนขาวฟุ้งกระจายออกมาข้างนอก 
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(2.3) ฝุ่นละอองจากพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารกองเชื้อเพลิง สําหรับ
ชานอ้อยส่วนเกินที่มิได้ลําเลียงเข้าสู่หม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะถูกลําเลียงไปยังพ้ืนที่ลานกองเชื้อเพลิง
และอาคารกองเช้ือเพลิง รวมท้ังเช้ือเพลิงเสริม ได้แก่ ไม้สับ และใบอ้อย ของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะขนส่งมา
จัดเก็บไว้บริเวณพ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของเช้ือเพลิง โครงการจะทําการ
ติดต้ังตาข่ายความสูง 24 เมตร รอบบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว และส่วนด้านนอกของตาข่ายจะทําการปลูกต้นไม้  
เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว เป็นต้น 3 แถวสลับฟันปลา เพ่ือเป็นแนวกันชนป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอีกช้ันหน่ึง 

 (2.4) ฝุ่นละอองจากลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake) เป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการทํานํ้าอ้อยใส มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีดํา เกิดจากการนําโคลนของ
นํ้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification ของ Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่ละเอียด (Bagacillo) 
ในรางผสมจากน้ันจะส่งเข้าหม้อกรอง (Rotary Pressure Filter) เพ่ือดึงความหวานออกมาและเหลือเพียง
กากตะกอนที่แห้งมีลักษณะคล้ายดินที่ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เล็กน้อย กากตะกอนหม้อกรอง (filter 
Cake) จะเกิดขึ้นประมาณ 870 ตัน/วัน (เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย 104,400 ตัน/ฤดูหีบ) กากตะกอนหม้อกรอง (filter 
Cake) ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกลําเลียงโดยสายพานยางเพื่อพักรอในไซโล จากน้ันจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือ
เปิดไซโลให้กากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะทําการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือหก
ลงพ้ืน ก่อนที่รถบรรทุกที่มารอรับเพ่ือนําไปเทกองที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 

2.7.2 น้ําเสียและการจัดการ  

1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงาน และนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงานประมาณ 
600 คน (คิดรวมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากดําเนินการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน)  
ซึ่งคาดว่าจะเกิดนํ้าเสียขึ้นประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณานํ้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดนํ้าเสีย 
โดยทั้งหมด) และเน่ืองจากท่ีพักอาศัยสําหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังน้ันโครงการจึง
กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีห้องสุขาแบบช่ัวคราวและระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปอย่างเพียงพอ เพ่ือ
บําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้นก่อนระบายลงสู่บ่อพักนํ้าทิ้ง พร้อมทั้งทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง 
หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยไม่ระบายออกภายนอกโครงการหรือแหล่งนํ้าสาธารณะ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรม
การก่อสร้าง ได้แก่ นํ้าเสียจากการบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณท่ีน้อย
และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาส้ันๆ ดังน้ัน โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อดักตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร 
จํานวน 2 บ่อ บริเวณใกล้กับบ่อเก็บนํ้าดิบ T1 เพ่ือรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่
ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้า
ช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะสร้างรางระบายนํ้าถาวรเพ่ือระบายนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อเก็บ 
นํ้าดิบของโครงการต่อไป 
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   2) ระยะดําเนินการ 

  แหล่งกําเนิดนํ้าเสียของโรงงานน้ําตาล จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ นํ้าเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ซึ่งมีการจัดการนํ้าเสียตามลักษณะของนํ้าเสีย
ในแต่ละแหล่งกําเนิดเพ่ือบําบัดให้เหมาะสมก่อนนํานํ้าทิ้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมด 
โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก แสดงดังตารางที่ 2.7.2-1 โดยโรงงานผลิตนํ้าตาลได้ออกแบบระบบบําบัด
นํ้าเสียให้มีคุณภาพนํ้าทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยออกแบบให้มีระบบการจัดการนํ้าเสีย/นํ้า
ทิ้ง 2 ประเภทแยกกัน คือ (1) นํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) และ (2) นํ้าเสียความสกปรกตํ่า (Low 
BOD) มีรายละเอียดดังน้ี  

     ก) น้ําเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีตํ่า โดยนํ้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้าและระบบหล่อเย็นจะรวบรวมเข้าบ่อพักนํ้าทิ้ง (Low BOD pond) ขนาด 2,960 ลูกบาศก์เมตร 
(ลึก 3.0 เมตร) และส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า 2 (Inspection pit No.2) เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็ง
ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ในกรณีนํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) 
ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปรดนํ้า
ต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/
ลิตร ให้สอดคล้องกับมาตฐานคุณภาพนํ้าทิ้งในทางนํ้าชลประทาน ตาม คําสั่งกรมชลประทานที่ 18/2561 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายนํ้าที่มีคุณภาพตํ่าลงทางนํ้าชลประทานและทางนํ้าที่ต่อเช่ือมกับทางนํ้า
ชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน (กําหนดให้ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids : TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร) จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 
3,042 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนําไปใช้ประโยชน์ แต่ในกรณีที่นํ้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานค่า
ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) สูงกว่า 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency 
Low BOD pond) ขนาด 3,042 ลูกบาศก์เมตร มีระยะเวลาเก็บกัก 1.52 วัน เพ่ือส่งเข้าบ่อปรับสภาพนํ้าเสีย 
(Equalization pond) ของระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ต่อไป 

ข) น้ําเสียที่มีค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีสูง ออกแบบให้สามารถรองรับนํ้าเสีย
จากกระบวนการผลิตและนํ้าเสียจากระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปขนาดระบบบําบัดนํ้าเสียที่ออกแบบ 1,300 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะจะถูกส่งไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง 1 (Inspection 
pit No.1) ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และเข้าบ่อเก็บนํ้าทิ้งหลังบําบัด 1 และ 2 (Holding pond No.1, 2) 
ขนาดรวม 175,426 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือนํากลับไปใช้ใหม่ กรณีคุณภาพนํ้าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะ
รวบรวมไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน 1 (Emergency No.1) ขนาด 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบ
บําบัดนํ้าเสียเพ่ือบําบัดอีกคร้ัง 

  นอกจากน้ี โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวดิ่ง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการรั่วซึม
และปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน 
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ตารางที่ 2.7.2-1 ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 

รายการ 
High 
BOD 

Low 
BOD 

ปริมาณน้ําทิ้ง/น้ําเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการ ฤดูหีบอ้อย 
ละลายน้ําตาล

นอกฤดู 
ผลิตน้ําเชื่อมซูโครส

นอกฤดู 
ปิดหีบ/ซ่อมบํารุง

เครื่องจักร 
น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย 

1. โรงงานผลิตน้ําตาล            
1.1 น้ําเสียจากอาคารสํานักงาน   - 6.76 - 6.2 - 5.96 - 5.96 -   รวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ซึ่งมีขนาด 5 10 และ 20 ลูกบาศก์

เมตร และส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization Pond) ขนาด 11,184 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

-   น้ํ า เสียที่ ถูกบํ าบั ดแล้วจะถูก ส่งไปยั งบ่ อตรวจสอบคุณภาพน้ํ าทิ้ ง 1 
(Inspection pit No.1) ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และเข้าบ่อเก็บน้ําทิ้งหลัง
บําบัด 1 และ 2 (Holding pond No.1, 2) ขนาดรวม 175,426 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อนํากลับไปใช้ใหม่  

-   กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 
1 (Emergency No.1) ขนาด 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบ
บําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดอีกครั้ง 

1.2 น้ําเสียจากโรงอาหาร   - 24.24 - 19.44 - 18.6 - 17.24 
1.3 น้ําเสียจากแผนกต่างๆ ของ

โรงงานผลิตน้ําตาล 
  - 14.88 - 10.64 - 10.04 - 8.68 

1.4 น้ําเสียจากห้องน้ําเกษตรกร 
และผู้มาติดต่อ 

  - 29.74 - - - - - - 

1.5 น้ําล้างพื้น/เครื่องจักร   - 32.00 - 32.00 - 32.00 - 28.00 

1.6 น้ําล้างหม้อต้ม/หม้อเคี่ยว   - 300 - - - - - - -   รวบรวมเข้าสู่บ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization Pond) ขนาด 11,184 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล  

-   น้ํ า เสียที่ ถูกบํ าบั ดแล้วจะถูก ส่งไปยั งบ่ อตรวจสอบคุณภาพน้ํ าทิ้ ง 1 
(Inspection pit No.1) ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และเข้าบ่อเก็บน้ําทิ้งหลัง
บําบัด 1 และ 2 (Holding pond No.1, 2) ขนาดรวม 175,426 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อนํากลับไปใช้ใหม่  

-   กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 
1 (Emergency No.1) ขนาด 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบบําบัด
น้ําเสียเพื่อบําบัดอีกครั้ง 

1.7 น้ําทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํา 

  668.98 - 354.21 - 270.95 - 6.37 - -   รวบรวมสู่บ่อ Low BOD pond ขนาด 2,960 ลูกบาศก์เมตร และเข้าสู่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 2 (Inspection pit No.2) ขนาด 72 ลูกบาศก์เมตร 
และส่งเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 3,042 ลูกบาศก์
เมตร เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่    

-   กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 
(Emergency Low BOD) ขนาด 3,042 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบ
บําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดอีกครั้ง 

1.8 น้ําระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น   1,330 - 91.5 - - - - - 

รวมน้ําเสียจากโรงงานน้ําตาล 1,998.98 407.62 445.71 68.28 270.95 66.60 6.37 59.88  
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ตารางที่ 2.7.2-1 (ต่อ) ปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้า 

รายการ 
High 
BOD 

Low 
BOD 

ปริมาณน้ําทิ้ง/น้ําเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

การจัดการ ฤดูหีบอ้อย 
ละลายน้ําตาล

นอกฤดู 
ผลิตน้ําเชื่อมซูโครส

นอกฤดู 
ปิดหีบ/ซ่อมบํารุง

เครื่องจักร 
น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย น้ําทิ้ง น้ําเสีย 

2. โรงไฟฟ้าชีวมวล            
2.1 น้ําเสียจากแผนกต่าง ๆ  

ของโรงไฟฟ้าชีวมวล 
  - 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.6 -   รวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ซึ่งมีขนาด 5 10 และ 20 ลูกบาศก์

เมตร และส่งเข้าบ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization Pond) ขนาด 11,184 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล  

-   น้ํ าเสียที่ ถูกบํ าบั ดแล้วจะถูก ส่งไป ยังบ่ อตรวจสอบคุณภาพน้ํ าทิ้ ง 1 
(Inspection pit No.1) ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร และเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง 1 และ 
2 (Holding pond No.1, 2) ขนาดรวม 175,426 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนํา
กลับไปใช้ใหม่  

-   กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 
1 (Emergency No.1) ขนาด 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนกลับเข้าระบบ
บําบัดน้ําเสียเพื่อบําบัดอีกครั้ง 

2.2 น้ําระบายทิ้งจากหม้อไอน้ํา   457.92 - 80.4 - 44.64 - - - -   รวบรวมสู่บ่อรับน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า ขนาด 655.5 ลูกบาศก์เมตร และเข้าสู่บ่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 3 (Inspection pit No.3) ขนาด 27.75 ลูกบาศก์
เมตร และส่งเข้าบ่อพักน้ําทิ้งของโรงไฟฟ้า ขนาด 655.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
หมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ ทั้งนี้น้ําทิ้งที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จะส่งไปเก็บที่
บ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัดของโรงงานผลิตน้ําตาล    

-   กรณีคุณภาพน้ําไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะรวบรวมไปยังบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 
(Emergency pond) ขนาด 990 ลูกบาศก์เมตร และส่งกําจัดกับบริษัทที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.3 น้ําระบายทิ้งจากระบบหล่อ
เย็น 

  100 - 100 - 50 - - - 

รวมน้ําเสียจากโรงไฟฟ้า 557.92 2.6 180.4 2.6 94.64 2.6 - 2.6 - 
รวมน้ําเสียทั้งหมด 2,556.9 410.22 626.11 70.88 365.59 69.2 6.37 62.48 - 

หมายเหตุ :   น้ําฝนปนเปื้อนจากลานกองต่างๆ จะเกิดขึ้นเฉพาะวันที่ฝนตก ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ 1,120 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้ําฝนปนเปื้อนขนาด 2,358 ลูกบาศก์เมตร และส่งเข้าสู่บ่อปรับสภาพน้ําเสีย 
(Equalization Pond) ขนาด 11,184 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

ที่มา : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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2.7.3   เสียงและการควบคุม 

1) ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ 1) การเตรียมพ้ืนที่/ 
งานฐานราก ได้แก่ การปรับปรุงพ้ืนที่ ตลอดไปจนถึงงานฐานรากแล้วเสร็จ การดําเนินการโดยใช้รถแบคโฮ 
(Backhoe) การขุด จัดทรงดิน เกลี่ยดิน เพ่ือให้พ้ืนที่พร้อมต่อการฝังเสาเข็ม ฝังเสาเข็ม และการเทซีเมนต์ 
ฐานราก นอกจากน้ัน ยังมีการใช้รถบรรทุกในการขนย้ายดิน เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง  
2) การสร้างโครงอาคาร/งานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การก่อสร้างอาคาร งานถนน การดําเนินการโดยใช้
เครนยก และการเทซีเมนต์ นอกจากน้ัน ยังมีการใช้รถบรรทุกในการขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุ
ก่อสร้าง และ 3) การปรับปรุงอาคาร/งานปรับทัศนียภาพ  ได้แก่  งานติดต้ังไฟฟ้า งานสุขภัณฑ์  
งานระบบท่อภายในอาคาร การปลูกต้นไม้ ติดต้ังกําแพง นอกจากน้ันยังมีการใช้รถบรรทุกในการขนย้าย
เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างทั้งน้ี โครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมางดกิจกรรมการก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางคืน (เวลา 19.00-07.00 น.) พร้อมทั้งกําหนดให้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง และครอบหูลดเสียง รวมถึงจัดให้มีการบํารุง รักษาเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ (ตามคู่มือแนะนําของเครื่องจักรต่าง ๆ) 

2) ระยะดําเนินการ  

เครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่สําคัญของโครงการ ได้แก่ บริเวณหม้อเคี่ยว และ
บริเวณหม้อป่ัน เป็นต้น ซึ่งโครงการได้กําหนดให้มีการติดป้ายเตือนแก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและ
กําหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย 
ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวน้ีจะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางครั้งคราวเท่าน้ันเพ่ือตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด สําหรับขั้นตอนการออกแบบโครงการได้กําหนด
มาตรการในการป้องกันผลกระทบจากความดังของเสียงต้ังแต่ต้นทางโดยการวางผังเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย โดยติดต้ังเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงดังภายในอาคาร
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดให้มีการควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานให้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 กําหนดระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  

นอกจากน้ี โครงการได้กําหนดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ติดไว้แก่ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทราบและกําหนดให้ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตลอดเวลาท่ีทํางาน เพ่ือลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานเป็นบางครั้ง
คราวเท่าน้ันเพ่ือตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ความผิดปกติ ตลอดจนบันทึกค่าตรวจวัด ในกรณีที่มีระดับเสียงที่
พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมง ต้ังแต่ 85 เดซิเบล (เอ) ขึ้นไป ซึ่งระดับเสียงส่วน
ใหญ่ เกิดจากเครื่องจักรที่ ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น  สายพานลําเลียงอ้อย บริเวณชุดเทอร์ไบน์ 
ลูกหีบ บริเวณหม้อป่ัน และบริเวณหอหล่อเย็น เป็นต้น ซึ่งบริเวณเคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต จัดอยู่
ในพ้ืนที่มีการเฝ้าระวัง และมีมาตรการป้องกันสําหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าว โดย
โครงการได้กําหนดให้มีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมท้ังการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) มีรายละเอียดดังน้ี 
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(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียง
ที่แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากน้ี ยังมีการ
กําหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งกําเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการจะจัดแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง 
ตามแผนการซ่อมบํารุงประจําปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมการผลิต
เฉพาะภายในอาคารผลิต เพ่ือลดผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการผลิตออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียง หรือการ 
จัดห้องควบคุมระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการทํางาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกรณีที่การดําเนินกิจกรรม 
การผลิตยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการ
บริหารจัดการทางผ่านของเสียงได้ จะทําการกําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง 
หรือครอบหูลดเสยีงให้พนักงานทุกคน 

2.7.4 กากของเสียและการจัดการ 

1)  ระยะก่อสร้าง ของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ของเสียจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและของเสียจากคนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังน้ี 

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

1.2)  ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษไม้ เศษวัสดุ  
เศษบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ซึ่งสามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการจะทําการคัดแยก
ของเสียที่สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะถูก 
เก็บรวบรวมไว้เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป 

2) ระยะดําเนินการ ของเสียในช่วงดําเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากการผลิต มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1) มูลฝอยทั่วไปจากอาคารสํานักงาน คาดว่าโครงการจะมีพนักงานจํานวน 541 คน 
ทําให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 0.64 ตัน/วัน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.18 
กิโลกรัม/คน/วัน (อ้างอิงตามรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ, 
2562) ของเสียดังกล่าวน้ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 แต่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งโครงการได้ใช้หลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-
Recycle) ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด และหากมีของเสีย
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เกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการนําของเสียเหล่าน้ันกลับไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือให้มีของเสียไปกําจัดน้อย
ที่สุด ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม โครงการ
ได้กําหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกําจัดเพ่ือควบคุมการจัดการของเสียให้มี
ประสิทธิภาพ โดยนําหลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) มาประยุกต์ใช้ (แผนการดําเนินงานด้านการ
จัดการของเสียและกิจกรรมโดยใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย 

(ก) Reduce คือ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
(ข) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซ้ํา 

ซึ่งไม่มีขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ เช่น การนํานํ้าเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดจนได้มาตรฐานมาใช้ 
ในการรดพ้ืนที่สีเขียว การเลือกใช้ภาชนะบรรจุสารเคมีที่สามารถส่งคืนให้บริษัทผู้จําหน่ายนํากลับไปใช้
ประโยชน์ได้ เป็นต้น  

(ค) Recycle คือ การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือ
นํากลับมาใช้ใหม่ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการรีไซเคิล การกําหนดให้มีการคัดแยกของ
เสียจากโครงการ เป็นต้น 

(1) มูลฝอยย่อยสลายได้ เป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนํามา
หมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเน้ือสัตว์ เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยย่อย
สลายได้ประมาณ 0.41 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 64 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด) โดยโครงการจะจัดเตรียมถัง
รองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ตามจุดต่าง ๆ รอบโครงการประมาณ 9 จุด และรวบรวมไปจัดเก็บไว้ภายใน
อาคารเก็บของเสียขนาด 10.5 ตารางเมตร ก่อนติดต่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครรับไปกําจัด
ต่อไป  

(2) ขยะท่ัวไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่วไป เป็นขยะที่มีลักษณะที่ย่อย
สลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ/ถุงพลาสติกบรรจุของ ถุงพลาสติก/
โฟม/ฟอล์ยเป้ือนอาหารอาหาร เป็นต้น คาดว่ามีปริมาณมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 0.02 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 
3 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด)โดยโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ตามจุดต่างๆ รอบ
โครงการประมาณ 9 จุด และรวบรวมไปจัดเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียขนาด 10.5 ตารางเมตร ก่อน
ติดต่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครรับไปกําจัดต่อไป 

(3) ขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นของเสียคัดแยกออกมาเพ่ือ
นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ คาดว่ามีปริมาณของเสียรีไซเคิล ประมาณ 0.19 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 30 
ของขยะมูลฝอยทั้งหมด) ขยะประเภทนี้เป็นของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งโครงการ
จัดเตรียมถังรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ และจะรวบรวมไปจัดเก็บ
ไว้ภายในอาคารเก็บของเสียขนาด 17.3 ตารางเมตร ก่อนติดต่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครรับไป
กําจัดต่อไป 

(4) ขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่
เสื่อมสภาพ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น คาดว่ามีของเสียอันตราย ประมาณ 0.02 ตัน/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
ขยะมูลฝอยทั้งหมด) เป็นของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์สํานักงานต้องส่งกําจัดทั้งหมด แต่โครงการได้
ดําเนินการลดปริมาณ (reduce) ไปแล้วบางส่วน เช่น เลือกใช้ถ่านไฟฉายที่ชาร์จไฟได้ หรือหมึกที่สามารถ
เติมได้ เป็นต้น ซึ่งโครงการจัดเตรียมถังขยะอันตรายท่ีมีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามสถานท่ีต่าง ๆ ภายใน
พ้ืนที่โครงการ รวบรวมไปจัดเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียขนาด 8.85 ตารางเมตร ก่อนติดต่อให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลวัฒนานครรับไปกําจัดต่อไป 
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2.2) กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต โครงการโรงงานผลิต
นํ้าตาล ของ บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด กําลังการผลิต 20,400 ตัน/วัน ซึ่งจะคาดการณ์ปริมาณของ
เสียที่เกิดขึ้นจากข้อมูลใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สําหรับผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) ประจําปี พ.ศ. 2559-2562 ของบริษัทในเครือฯ ที่กําลังการผลิต 6,479 
ตัน/วัน รวมท้ังโครงการยังไม่เปิดดําเนินการ ดังน้ัน ลักษณะกากอุตสาหกรรมและวิธีกําจัด จึงอ้างอิงจากการ
ประมวลผลจากการอนุญาตด้านกากอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะกาก
อุตสาหกรรม และวิธีกําจัด ของโรงงานลําดับที่ 11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้าตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช 
หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาอย่าง เป็นแนวทางในการกําหนดรหัส 
ของเสีย ลักษณะของกากอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ก) กากของเสียจากกระบวนการผลิต 

(1) ชานอ้อย  เป็นผลพลอยได้ที่ เหลือจากขั้ นตอนการหีบสกัดอ้อย  
มีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 5,786 ตัน/วัน ลําเลียงผ่านสายพานลําเลียงแบบปิดครอบเพ่ือเป็นเช้ือเพลิง
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงทั้งหมด   

(2) กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทํานํ้าอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 870 ตัน/วัน ซึ่งกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter Cake) ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกลําเลียงโดยสายพานยางเพ่ือพักรอในไซโล จากน้ันจะมีพนักงาน
ควบคุมเพ่ือเปิดไซโลให้กากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะทําการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อ
กรองล้นหรือหกลงพ้ืน ซึ่งในจุดรับกากตะกอนกรองจะมีรถบรรทุกมาคอยรับกากตะกอนหม้อกรอง
ตลอดเวลา จึงไม่มีกากตะกอนหม้อกรองเหลือตกค้างในพ้ืนที่ ในกรณีที่ไม่มีเกษตรกรเข้ามารับจะมีรถบรรทุก
ของโครงการที่มารับเพ่ือนําไปไว้ที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) 

(3) กากน้ําตาล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้จาก
การทํานํ้าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีนํ้าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 895 ตัน/วัน 
โดยรวบรวมและจัดเก็บในถังเก็บกากนํ้าตาล ขนาด 9,900 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 8 ถัง ก่อนส่ง/จําหน่าย
ให้กับบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด (มหาชน) 

ข) ของเสียจากกระบวนการสนับสนุนการผลิต 

(1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นขยะอันตราย เช่น กระดาษ
กรองและสารละลายที่ปนเป้ือนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

(2) ของเสียจากซ่อมบํารุง เช่น จารบีใช้แล้ว เศษผ้าปนเป้ือน ฉนวนกันความ
ร้อน ภาชนะปนเป้ือน หลอดไฟเสื่อมสภาพ เศษเหล็ก สายไฟมีเปลือก ทองเหลืองก้อน เศษข้ีกลึง สังกะสีเก่า 
รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป  

(3) ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ เช่น กากตะกอนจากระบบ
บําบัดนํ้าเสีย ตัวกรอง (Membrane) เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า รวบรวมก่อนส่งให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 
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2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 2.8.1  ระยะก่อสร้าง 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินในระยะก่อสร้าง โครงการจึงกําหนดมาตรการ
ต่างๆ ที่ เก่ียวข้อง โดยการกําหนดขอบเขตการก่อสร้างและเขตอันตรายรวมทั้งกําหนดมาตรการให้ 
บริษัทผู้รับเหมาจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งโครงการพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยใน
สัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 

 2.8.2  ระยะดําเนินการ 

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

2) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล กําหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลไว้ให้พนักงานตามลักษณะงานและอันตรายที่ได้รับสัมผัสสอดคล้องตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 
2554 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจัดทําป้ายเตือนอันตราย และป้ายสัญลักษณ์บังคับให้มีการสวมใส่รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) รวมท้ังกําหนดแผนการตรวจสอบการเก็บอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มี
จํานวนเพียงพอ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก รวมท้ังได้
กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าไปภายในอาคารโรงงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพ้ืนฐาน 
4 รายการ คือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกันฝุ่นละออง และผ้าปิดจมูก 

3) การจัดทํารายงานและบันทึกอุบัติเหตุ กําหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ที่กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานอุบัติเหตุตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้ โดยกําหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบัติเหตุประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
เช่น ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง กรุ๊ปเลือด วัน เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ 
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และความรุนแรง แนว
ทางแก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
หรือไม่ และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับอุบัติเหตุน้ัน เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้ําหรือลดความรุนแรงของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางาน 
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4) การตรวจสุขภาพพนักงาน กําหนดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ทุกคร้ังก่อน
รับเข้าทํางาน และสําหรับพนักงานประจําการ จะดําเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เสี่ยง หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจดบันทึกและรวบรวมภาวะการเจ็บป่วยของ
พนักงานให้สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง 
และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2563 หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยพนักงานของบริษัทจะ
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน แบ่งเป็นการตรวจสุขภาพของพนักงานใหม่ และพนักงานประจํา ดําเนินการ
ตรวจวัดโดยโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีสิทธิ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา  

5) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการประกอบกิจการโรงงานลําดับที่ 11 โรงงาน
ประกอบกิจการเก่ียวกับ นํ้าตาล ซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง (3) การทํานํ้าตาลทรายดิบ หรือนํ้าตาลทรายขาว (4) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือนํ้าตาล
ทรายขาวบริสุทธ์ิ และ (6) การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน เมื่อ
ตรวจสอบประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 พบว่า เข้า
ข่ายตามข้อ 3 “โรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง” หมายความว่า โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการ
โรงงานที่มีการใช้เช้ือเพลิง วัตถุไวไฟ หรือมีลักษณะที่ทําให้เกิดอัคคีภัย หรือระเบิดได้ง่าย ตามประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบท้ายประกาศ ดังน้ัน โครงการจึงได้กําหนดให้ติดต้ังระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลและพ้ืนที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 
โดยจะออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นไปตามประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (พ .ศ . 2555) และมาตรฐานของ National Fire Protection 
Association (NFPA) หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
2.9 คนงานและพนักงาน  

1) ระยะก่อสร้าง 

 เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสูงสุด
ประมาณ 600 คน/วัน (โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้คนงานก่อสร้างร่วมกันเน่ืองจากก่อสร้างใน
ระยะเวลาเดียวกัน) ทั้งน้ีแผนการดําเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งกิจกรรมการ
ก่อสร้างจะใช้แรงงานตามลักษณะงาน เช่น งานขุดบ่อนํ้า งานปรับพ้ืนที่และถมดินบดอัด งานตอกเสาเข็ม 
งานถนนและท่อระบายนํ้าฝน งานภูมิทัศน์ งานก่อสร้างรากฐานและโครงสร้าง งานก่อสร้างอาคาร ติดต้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น  
จากลักษณะงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการแรงงานท่ีจะเข้ามาทํางานในระยะก่อสร้างไม่ได้มีเฉพาะ
แรงงานไร้ฝีมือ แต่งานบางประเภทต้องการแรงงานที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ  
ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะด้านของแรงงานภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ทั้งน้ี 
คนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
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2) ระยะดําเนินการ 

ในระยะดําเนินการของโรงงานผลิตนํ้าตาลแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 
120 วัน) ช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู (ประมาณ 30 วัน) และช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู (ประมาณ 111 
วัน) มีการจ้างพนักงานสูงสุดประมาณ 541 คน สําหรับช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุงเครื่องจักร ซึ่งไม่มี
กระบวนการผลิต เน่ืองจากในช่วงดังกล่าวการดําเนินงานจะเป็นการซ่อมแซมหรือล้างอุปกรณ์เครื่องจักร 
ต่าง ๆ เท่าน้ัน จะมีพนักงาน 366 คน โดยโครงการมีความต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะด้านในระดับวิชาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างความชํานาญเฉพาะด้านของแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตร ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทํางานต่ออุตสาหกรรมนํ้าตาล จะต้อง
เป็นแรงงานที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญ ประสบการณ์ ในแต่ละสายอาชีพ และคุณลักษณะ
ของบุคคลหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม แรงงานในการดําเนินโครงการจะพิจารณาการรับหรือ
จ้างพนักงานเข้าทํางาน โดยพิจารณาแรงงานในพ้ืนที่เป็นอันดับแรก สําหรับระยะเวลาการทํางานในแต่ละ
ช่วงการผลิตมีระยะเวลาไม่เท่ากันดังน้ี 

1) ช่วงฤดูหีบอ้อย (ประมาณ 120 วัน) ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู (ประมาณ 30 วัน) 
และช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู (ประมาณ 111 วัน)   

(1) ปฏิบัติงานในสํานักงาน ทํางาน 1 กะ กะละ 8 ช่ัวโมง  
(เวลา 08.00 – 17.00 น.) 

(2) ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต  ทํางาน 2 กะ กะละ 12 ช่ัวโมง 
  กะที่ 1 เวลา 07.00-19.00 น. 

กะที่ 2 เวลา 19.00-07.00 น. 
2) ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร (ประมาณ 104 วัน)  

ทํางาน 1 กะ กะละ 8 ช่ัวโมง  
(เวลา 08.00 - 17.00 น.) 

2.10 พื้นทีส่ีเขียว  

โครงการได้พิจารณาเลือกชนิดพันธ์ุไม้ให้เหมาะกับสภาพพ้ืนที่สีเขียว บริเวณพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
และพ้ืนที่ที่ต้องปลูกเพ่ิมเติม โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีสภาพเป็นดินที่มีกรดจัดถึง
ปานกลาง โดยพรรณไม้ที่พิจารณานํามาปลูกจึงพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษและเลือก
ปลูกต้นไม้ที่มีใบหนา เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พรรณไม้ที่ เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียง, 2555)  

สําหรับพ้ืนที่สีเขียวของโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบจากระดับเสียงและฝุ่นละอองจากการ
ดําเนินการของโครงการ โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีสภาพเป็นดินที่มีกรดจัดถึงปาน
กลาง พรรณไม้ที่พิจารณานํามาปลูกจึงพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษและเลือกปลูก
ต้นไม้ที่มีใบหนา เช่น ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว เป็นต้น เพ่ือลดผลกระทบจากระดับเสียงและฝุ่นละออง
จากการดําเนินการของโครงการ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลด้านวิชาการที่ได้ระบุว่า การที่ต้นไม้จะสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ได้ดีที่สุด และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การปลูกที่กําหนด
ไว้จ้าเป็นต้องเลือกชนิดของพันธ์ุไม้ที่เหมาะสม โดยท่ัวไปต้นไม้ทุกชนิดมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ  



   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-49- 

แต่ศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพของอากาศของต้นไม้แต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นกับองค์ประกอบของ
มลพิษอากาศ รูปร่างของใบ กายวิภาคของใบ จํานวนและความหนาแน่นของพุ่มใบ และลักษณะทางชีพ
ลั กษณ์  (การผลั ด ใบและระยะ เวลา ) (Takahashi et al., 2005 ) สํ า นั ก งานน โยบ ายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) โดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาประสิทธิภาพของไม้ยืนต้นและไม้พุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ตามลักษณะสมบัติ
ของใบ สรุปได้ดังน้ี  

1)  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ไม้สน (conifer) และไม้ไม่ผลัดใบสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ 
ดีกว่าไม้ผลัดใบ ต้นไม้ที่ผิวใบหยาบหรือมีขนสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีผิวใบมัน ต้นไม้ที่มี
พ้ืนที่ผิวใบรวมมากสามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดีกว่าต้นไม้ที่มีพ้ืนที่ผิวใบรวมน้อยกว่า  

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

ทั้งน้ี ยังได้จัดลําดับศักยภาพในการดูดซับมลพิษของไม้ยืนต้นไว้มากกว่า 30 ชนิด ตัวอย่างต้นไม้ที่
สามารถดูดซับฝุ่นละอองได้ดี เช่น สนทะเล สนฉัตร สนสามใบ สนสองใบ ในขณะที่ สัตตบรรณ กระดังงาไทย 
ชงโค และแสงจันทร์ มีสามารถดูดซับฝุ่นออกไซด์ของไนโตรเจนและโอโซนได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับพรรณไม้ที่
โครงการพิจารณามาปลูก 

2.11 แผนชุมชนสัมพันธ ์

 2.11.1  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  

 เน่ืองจากท่ีต้ังโครงการมีพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับโรงไฟฟ้าชีวมวล และมีการใช้ระบบสาธารณูปโภค
ร่วมกัน หากการดําเนินการประชาสัมพันธ์/หรือการทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่างคนต่างทํา
ย่อมจะส่งผลให้เกิดการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เพราะชุมชนภายนอกไม่สามารถแยก
กิจกรรมหรือมลพิษที่เกิดจากการดําเนินงานได้ว่าเป็นในส่วนของโรงงานผลิตนํ้าตาลหรือโรงไฟฟ้าชีวมวล  
อาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง ดังน้ัน ในการวางแผนงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการทํากิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการจะดําเนินการให้สอดรับกับการดําเนินงาน 

ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดแผนงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยในแผนงานกําหนดให้มีการ
ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ 
และการประเมินผลการดําเนินงาน โดยกิจกรรมที่ทําต้องครอบคลุมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา เช่น กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน/นักศึกษาด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมหรือการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/การทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา การสนับสนุนแหล่งสาธารณะและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน การให้การสนับสนุน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งกิจกรรมให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา เช่น พ้ืนที่รัศมี 0-3 กิโลเมตร 
และพ้ืนที่รัศมี 3-5 กิโลเมตร 
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2.11.2 การจัดต้ังคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม หรือคณะกรรมการ
เฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ให้ความสําคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
(เป็นคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลกระทบและข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม) โดยกําหนดให้จัดต้ัง
คณะกรรมการฯ ของโรงงานผลิตน้ําตาล บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่
รายงานฯ เห็นชอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กําหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขในกรณีที่มีข้อร้องเรียนต่อการดําเนินโครงการ
และมีส่วนร่วมการพิจารณาและการชดเชยเยียวยา 

2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐและตัวแทนจากโครงการ จํานวน 43 คน เพ่ือเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 (1) ผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งต้องเป็นประชาชนทั่วไป ไม่มีตําแหน่งทางการเมือง เช่น 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการหมู่บ้านหรือชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก
เทศบาล เป็นต้น จากชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตการปกครองที่เป็นที่ต้ังของโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง
โครงการ จํานวน 33 คน ประกอบด้วย 

    1.1)  ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ 

ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 7 คน จากการเลือกต้ัง 
ของหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง หมู่ที่ 7  
บ้านทดน้อย หมู่ที่ 10 บ้านกุดตะกร้า และหมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักได 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 2 คน จากการเลือกต้ัง
ของหมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง และหมู่ที่ 14 บ้านวังเสียว 

ค)  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย 4 คน จากการเลือกต้ัง
ของหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่  4 บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่  7 บ้านโนนสะอาด และหมู่ที่  10  
บ้านบ่อบัวโบสถ์ 

1.2)  ตัวแทนจากผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ 

ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 2 คน จากการเลือกต้ังหมู่ที่ 
1 บ้านหนองหอย และหมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 4 คน จากการเลือกต้ัง
ของหมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ และหมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก 

ค) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 4 คน จากการเลือกต้ัง 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู และหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง  
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ง) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลบ้านด่าน 4 คน จากการเลือกต้ังหมู่ที่ 1  
บ้านด่าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน และหมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง 

จ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ 2 คน จากการ
เลือกต้ังหมู่ที่ 1 บ้านหนองกลอย และหมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง 

ฉ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย 4 คน จากการเลือกต้ัง 
หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านดงทม และหมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง 

 (2)  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จํานวน 7 คน ประกอบด้วย  

2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 

2.2) นายอําเภอวัฒนานครหรือผู้แทน 1 คน  

2.3) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
หรือผู้แทน 1 คน 

2.4) อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 

2.5) พลังงานจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 

2.6) สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 

2.7) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสระแก้วหรือ
ผู้แทน 1 คน 

(3)  ผู้แทนโครงการจํานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงานผลิตนํ้าตาล และ
ตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ 

3) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ  

(1) ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 

(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ  

(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการประกาศ
แต่งต้ังและอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งต้ังให้เป็นกรรมการได้อีกเมื่อครบกําหนดวาระ ทั้งน้ี กรรมการ
สามารถดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งต้ังกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ัน อยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งต้ังใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับต้ังแต่วันที่
กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ัน 
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(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ัง
กรรมการประเภทเดียวกันเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีพ้นตําแหน่งภายใน 45 วัน นับต้ังแต่วันที่กรรมการนั้นว่าง
ลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทน อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน 
จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย 
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

4.1) ตาย 
4.2) ลาออก 
4.3) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
4.4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
4.5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4.7) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ 

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

5) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทราบ  

(3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเย่ียมโครงการ และติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐานกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน 

(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อร้องเรียน
เก่ียวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รบัจากการดําเนินโครงการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กับชุมชนและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

6) ความถ่ีในการประชุม 

(1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อน
กําหนด เวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 

(2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียง 1 เสียง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

7) งบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนนิงาน 

    งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาจากงบการดําเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในวงเงิน 
ขั้นตํ่า 100,000 บาท/ปี หลังจากน้ันให้จัดสรรงบประมาณจากการดําเนินกิจการของโครงการในอัตราคงที่ 
100,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงินสะสมเพ่ือใช้ในการดําเนินงานในปีถัดไป 

8) กําหนดการจัดอบรม 

(1) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด 
กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน และ 
เป็นประจําทุกคร้ังที่มีการปรับหรือแต่งต้ังคณะกรรมการฯ อีกคร้ัง 

(2) ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทุกครั้ งต้องทํ าจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ 
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

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

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

1) มีการระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกโครงการ  

2) ระบุหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อประสานงานได้โดยทันที  

3) จัดให้มีศูนย์การรับเรื่องร้องเรียนต้ังอยู่บริเวณอาคารสํานักงานโครงการ  

4) การแจ้งเหตุข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์/การทํา
บันทึกข้อความ/การเข้ามาแจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

นอกจากน้ี โครงการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ให้มีความเหมาะสม โดยได้พิจารณาสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนมากกว่าผู้แทนจากภาครัฐ
และโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะกรรมการจากโครงการนั้น จะเป็นระดับ
บริหารสูงสุดของแต่ละฝ่าย เน่ืองจากการดําเนินงานหรือการประชุมโครงการต้องการให้ผู้บริหารแต่ละฝ่าย
รับทราบประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการและสามารถแก้ไขหรือช้ีแจงปัญหา
ของแต่ละฝ่ายได้ทันท่วงที นอกจากน้ี คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Monitoring Committee) จะมีส่วนร่วมในการร่วมดําเนินการกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ โดยจะเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชน แสดงความเช่ือมโยงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 
สําหรับผังการรับเรื่องร้องเรียนแสดงดังรูปที่ 2.12-1  
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รูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 
 

 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรยีนแล้วดาํเนินการ
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งตอ่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบทันที 

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมช้ีแจงและอธิบาย 
ลักษณะของปัญหา 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

สรุปช้ีแจงการดาํเนินการแก้ไขพรอ้มแจ้งกลบั 
ผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

-  สํานกังาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/สิ่งแวดล้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 038-472674 
-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  

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

-  จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยามด้านหน้า
โรงงาน 

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

โครงการดาํเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 

การแก้ไขปญัหาโดยเร็ว  
เพื่อดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลดําเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแกป้ัญหากําหนดมาตรการ
เร่งด่วนภายใน 1-2 วันทําการ 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้
ในระยะส้ัน ให้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

บันทึกและจดัเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธกีารแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

แจ้งผล/นําเสนอการแก้ไข

ปัญหาในการประชุม 
แจ้งผล

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทางการ 
แก้ไขเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปญัหาซํ้า  
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3.  สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั 

3.1 ทรัพยากรดิน  

การศึกษาคุณภาพดินโดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ 
ได้ทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินในพ้ืนที่ศึกษาโดยเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0.3 เมตร และ 0.3-2 
เมตร จํานวน 4 จุด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บ
นํ้าตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธ์ิ (S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย (S2) พื้นที ่สีเขียว
บริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชานอ้อยและลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (S3) และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะ
ก่อสร้างลานกองเถ้า (S4) โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความช้ืน (Moisture) 
สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน  (C/N Ratio) อินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไนโตรเจน  (N) 
ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) ทองแดง 
(Cu) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) และสังกะสี (Zn) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพ
ดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพดิน ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย ประเภทที่ 
2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล
รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
ผลตรวจวัดคุณภาพดินแสดงดังตารางที่ 3.1-1 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)  พื้นที่สีเขียวบริเวณท่ีจะก่อสร้างอาคารเก็บน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ (S1) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 และ 0.3-2 เมตร ตามลําดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.94 และ 7.58 ความช้ืน (Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 26.13 และ 18.23 
สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 6:1 และ 4:1 อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 2 (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 400 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ 5.71 และ 2.73 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6)  
มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.273 และ 0.307 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 
(K) มีค่าน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 3.5 และ 4.0 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 46.1 และ 27.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อย
กว่า 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
(0.3 และ 0.3-2 เมตร) และสังกะสี (Zn) มีค่าน้อยกว่า 0.4 และ 2.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

2) พื้นที่สีเขียวบริเวณท่ีจะก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย (S2) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 และ 0.3-2 เมตร ตามลําดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.56 และ 7.65 ความช้ืน (Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 19.51 และ 23.76 
สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 5:1 และ 4:1 อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 2 (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 700 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ 2.28 และ 1.53 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6)  
มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/
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กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.278 และ 0.196 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 
(K) มีค่าน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 2.1 และน้อยกว่า 
0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 30.5 และ 39.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่า
น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 และ 5.0 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และสังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 2.6 และ 2.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

3) พื้นที่สีเขียวบริเวณท่ีจะก่อสร้างลานกองชานอ้อยและลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (S3) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 และ 0.3-2 เมตร ตามลําดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.72 และ 7.31 ความช้ืน (Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 22.84 และ 28.16 
สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 3:1 และ 8:1 อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 2 (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 700 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ 1.85 และ 2.06 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6)  
มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.322 และ 0.467 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 
(K) มีค่าน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 3.6 และ 3.1 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 49.5 และ 77.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าเท่ากับ 
1.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ตะก่ัว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 
0.3-2 เมตร) และสังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 3.1 และ 3.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

4) พื้นที่สีเขียวบริเวณท่ีจะก่อสร้างลานกองเถ้า (S4) 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินที่ระดับความลึก 0.3 และ 0.3-2 เมตร ตามลําดับ พบว่า ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.61 และ 7.29 ความช้ืน (Moisture) มีค่าเท่ากับร้อยละ 21.59 และ 18.98 
สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) มีค่าเท่ากับ 5:1 และ 7:1 อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 
มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 2 (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ไนโตรเจน (N) มีค่าเท่ากับ 500 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ฟอสฟอรัส (P) มีค่าเท่ากับ 1.53 และ 3.77 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6)  
มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) แคดเมียม (Cd) มีค่าน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) สารหนู (As) มีค่าเท่ากับ 0.333 และ 0.371 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โพแทสเซียม 
(K) มีค่าน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 เมตร) ทองแดง (Cu) มีค่าเท่ากับ 2.5 และ 2.6 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าเท่ากับ 43.4 และ 61.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าน้อย
กว่า 0.6 และ 1.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตะกั่ว (Pb) มีค่าน้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (0.3 และ 0.3-2 
เมตร) และสังกะสี (Zn) มีค่าเท่ากับ 2.6 และ 3.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  
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ตารางที่ 3.1-1 ผลตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัด หน่วย 

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะ
ก่อสร้างอาคารเก็บน้ําตาล
ทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ (S1)

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่
จะก่อสร้างระบบบําบดั

น้ําเสีย (S2) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้าง
ลานกองชานอ้อยและลานกอง
กากตะกอนหม้อกรอง (S3) 

พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะ
ก่อสร้างลานกองเถ้า 

(S4) 
มาตรฐาน 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2  
เมตร 

0.3  
เมตร 

0.3-2 
เมตร 

(1) 
(2) 

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

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

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

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

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

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564
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3.2 คุณภาพอากาศ  

 การศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนที่ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบริเวณชุมชนจํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
ตัวแทนลมตะวันตก (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน) และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เป็นตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนตุลาคม-มกราคม) โดยมีสถานีตรวจวัด 4 จุด (ดําเนินการตรวจวัด 
7 วันต่อเน่ือง) ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) และชุมชน
บ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) (แสดงดังรูปที่ 3.2-1) เน่ืองจากการตรวจวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 
2564 จุดตรวจวัดชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) เกิดปัญหาข้อร้องเรียนและการคัดค้านการต้ังโรงงานผลิต
นํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ ตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ทําให้ไม่สามารถติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงได้
ย้ายตําแหน่งจุดติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศไปยังชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) แทน โดยทําการ
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2564 โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังตารางท่ี 3.2-1 และสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังน้ี 

1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู) พบว่า 
ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.036 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (21-36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (21-31 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.021-0.027 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (21-27 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.016-0.032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
(16-32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นตัวแทนลม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.061-0.112 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (61-112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.068-
0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (68-99 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.054-0.090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (54-90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) 
ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.022-0.064 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (22-64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่ วไป  ซึ่ งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ  (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง
สูงสุด ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 0.112 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (112 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของค่ามาตรฐาน 
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2) ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

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

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

3)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู) พบว่า ชุมชนบ้าน
โป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.6-3.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0031-0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.1-3.7 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0031-0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.1-3.7 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0026-0.0034 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (2.6-3.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็น
ตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0039-
0.0071 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.9-7.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 
0.0039-0.0063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.9-6.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มี
ค่าอยู่ในช่วง 0.0039-0.0079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (3.9-7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้าน
หนองบัวใต้ (A5) ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-
0.0026 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.8-2.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  
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  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าไม่
เกิน 0.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมงสูงสุด 
ได้แก่ ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 0.0079 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (7.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของค่ามาตรฐาน 

4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง ระหว่างวันที่ 24-31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (เป็นตัวแทนทิศลมตะวันตก ในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู) พบว่า ชุมชนบ้านโป่ง
คอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0052 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.5-5.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0021-0.0050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (2.1-5.0 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0018-0.0063 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.8-6.3 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ (A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0008-0.0047 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (0.8-4.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A5) ทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 30 
มีนาคม ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 มีค่าอยู่ในช่วง 0.0003-0.0050 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.3-5.0 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 7 วันต่อเน่ือง 
ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 (เป็นตัวแทนลมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเปิดหีบอ้อย) พบว่า 
ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0013-0.0157 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (1.3-15.7 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0003-0.0162 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.3-16.2 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และชุมชนบ้านทางหลวง (A3) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0005-0.0170 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (0.5-17.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  

เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  
มีค่าไม่เกิน 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกําหนด โดยบริเวณที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด 
ได้แก่ ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 มีค่า 0.0170 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (17.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของค่ามาตรฐาน 
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5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

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

 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ซึ่งกําหนดให้ค่าความเข้มข้นของปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) พบว่า ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
โดยบริเวณท่ีมีค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงสูงสุด ได้แก่ ชุมชนบ้านทด
น้อย (A2) ตรวจวัดระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มีค่า 0.0339 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (33.9 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของค่ามาตรฐาน  
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รูปที่ 3.2-1 จดุตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

A1

24/07/2020 

A2 

24/07/2020 

A3 

24/07/2020 24/07/2020 

A4 A5 

30/06/2021 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

1.ชุมชนบ้านโป่งคอม 
(A1) 

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

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

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

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

2. ชุมชนบ้านทดน้อย 
(A2) 

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

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

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

ค่าตํ่าสุด 0.068 0.044 0.0039 0.0003 0.0015 
ค่าสูงสุด 0.099 0.060 0.0063 0.0162 0.0015 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 24 hr 
(mg/m3) 

PM-10 
(mg/m3) 

SO2 24 hr 
(mg/m3) 

SO2 1 hr 
(mg/m3) 

NO2 1 hr 
(mg/m3) 

3. ชุมชนบ้าน 
ทางหลวง (A3) 

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

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

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

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

4. ชุมชนบ้านบ่อบัว
โบสถ์ (A4) 

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

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

5. ชุมชนบ้าน 
หนองบัวใต้ (A5) 

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

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

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

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

ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลระดับเสียงในปัจจุบัน (ก่อนมีการดําเนิน
โครงการ) โดยทําการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง ดําเนินการตรวจวัดครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  
24-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน
ต่อเน่ืองครอบคลุมวันหยุด จํานวน 3 สถานีตรวจวัด ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยพะใย (N1) ชุมชนบ้านป่าเพ็ก 
(N2) และชุมชนบ้านทดน้อย (N3) (แสดงดังรูปที่ 3.3-1) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) ผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 
3.3-1 สามารถสรุปรายละเอียดของได้ดังน้ี 

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

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

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทั้ง 3 สถานีดังกล่าว กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กําหนดให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ พบว่า ค่าระดับเสียงทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดระดับเสียง 

N1 

24/07/2020 

N2 

24/07/2020 

N3

24/07/2020 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ลําดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

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

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

61.1 
61.1 
60.2 
59.9 
61.4 
62.9 
62.7 

90.4 
89.7 
88.4 
86.2 
84.4 
87.0 
90.5 

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

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

52.8 
53.3 
53.1 
52.5 
51.3 
52.0 
52.3 

92.3 
89.7 
80.6 
88.7 
82.3 
93.9 
82.4 

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

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

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

45.8 
49.8 
48.7 
51.9 
50.1 
49.7 
51.4 

65.4 
77.2 
69.5 
73.6 
70.7 
62.0 
69.5 

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

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

50.9 
51.2 
50.3 
54.1 
53.0 
52.0 
53.3 

79.0 
84.7 
98.1 
96.9 
85.6 
96.4 
86.5 

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

ค่าตํ่าสุด-สูงสุด 50.3-54.1 79.0-96.9 41.3-55.9 
มาตรฐาน1/ 70 115 - 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ลําดับ ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด : dB(A) 

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

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

48.7 
46.6 
46.5 
46.6 
47.2 
49.9 
46.2 

93.1 
81.5 
75.2 
81.0 
76.8 
95.2 
69.2 

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

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

45.7 
46.5 
49.2 
49.9 
48.2 
48.1 
48.4 

77.3 
77.0 
95.2 
95.4 
89.3 
75.3 
77.8 

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

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

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

3.4 คุณภาพน้ําผิวดิน  

 การศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน รวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าผิวดินในปัจจุบัน (ก่อนมีโครงการ) โดยเฉพาะ
คุณภาพนํ้าผิวดินในบริเวณห้วยพะใย และห้วยพรมโหด เป็นแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด  โดยทํา
การตรวจวัดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าในช่วงฤดูฝน และทําการตรวจวัด
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตัวแทนคุณภาพนํ้าผิวดินในช่วงฤดูแล้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่างเพ่ือ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินทั้งหมด 4 จุด แสดงดังรูปที่ 3.4-1 ได้แก่ ห้วยพะใย ด้านเหนือนํ้าห่างจากบริเวณจุด
ผันนํ้าของโครงการ 1,000 เมตร (SW1) ห้วยพะใย บริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ (SW2) ห้วยพรมโหด (บริเวณ
อ่างเก็บนํ้าบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 700 เมตร (SW3) และ 
ห้วยพรมโหด ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1,300 เมตร (SW4) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ของแข็งละลายทั้งหมด 
(TDS) ค่าออกซิเจนที่ละลายนํ้า (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน 
(NO3-N) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ 
(Cr6+) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิคเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides) 
ดีดีที (DDT) บีเอชซีชนิดแอลฟ่า (Alpha-BHC) ดิลดริน (Dieldrin) อัลดริน (Aldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) 
และเอนดริน (Endrin) สามารถสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินของแต่ละสถานีแสดงดังตารางที่ 3.4-1  
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รูปที่ 3.4-1 ตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน  

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน1/ 

SW1 SW2 SW3 SW4 
 ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

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

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

74.2 121.9 70.0 105.9 44.4 65.3 44.4 66.3 - - 

 8. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 0.34 0.09 0.06 0.08 0.11 0.04 0.07 5.0 5.0 

 9. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มิลลิกรัม/ลิตร 0.12 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.5 0.5 

 10. ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate) มิลลิกรัม/ลิตร 0.02 <0.01 0.02 <0.01 0.04 <0.01 0.03 <0.01 - - 

 11. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

) มิลลิกรัม/ลิตร <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 0.05 

 12. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.05 0.05 
 13. แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.005* 0.05** 
 14. นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร 0.004 0.003 0.005 0.003 0.007 0.004 0.007 0.003 0.1 0.1 
 15. สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.0008 <0.0005 0.0006 <0.0005 0.0006 <0.0005 0.0007 <0.0005 0.01 0.01 
 16. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 0.1 
 17. แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.06 0.09 0.04 0.14 0.10 0.26 0.09 0.19 1 1 
 18. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 1 1 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน1/ 

SW1 SW2 SW3 SW4 
ประเภทที่ 3  ประเภทที่ 4 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
 19.  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

 (Fecal Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/100 

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

 20. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
 (Total Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 
มิลลิลิตร 

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

21. สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides) 

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

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

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

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

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

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

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

ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564  
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ทั้งน้ี ปัจจุบันห้วยพะใย และห้วยพรมโหด ยังไม่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งนํ้าที่ต้องถูกควบคุมตาม
มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน สําหรับการพิจารณาค่าบ่งช้ีคุณภาพนํ้าของห้วยพะใย และห้วยพรม
โหด พบว่า คุณภาพนํ้าของห้วยพะใย และห้วยพรมโหด สามารถเทียบเคียงเพ่ือใช้ประโยชน์สอดคล้องกับ
มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 โดยหากเทียบเคียงคุณภาพนํ้าผิวดินกับมาตรฐาน
ควบคุมแหล่งนํ้าตามประกาศดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด ยกเว้นค่าดีโอ (DO) ในบาง
ช่วงของการตรวจวัดมีค่าตํ่ากว่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกําหนด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bateria) และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในบางช่วงของการตรวจวัดมีค่า
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน   

จากการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการนํ้าบาดาล 
สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล พบว่า บริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีจํานวนบ่อนํ้าบาดาลทั้งสิ้น 16 บ่อ เป็นบ่อบาดาลใน
ความรับผิดชอบของสํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลทั้งหมด โดยประชาชนนํานํ้าบาดาลมาใช้เพ่ือการอุปโภคหรือ
บริโภค และการเกษตรกรรมในบางแห่ง ดังน้ัน บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงได้ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินในช่วง
ฤดูฝน เพ่ือเป็นข้อมูลคุณภาพนํ้าใต้ดินในปัจจุบันก่อนมีการดําเนินงานของโครงการ ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 
16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าใต้ดินในช่วงฤดูฝน และตรวจวัดวันที่ 19 มกราคม 2564 
เป็นตัวแทนของคุณภาพนํ้าใต้ดินในช่วงฤดูแล้ง จํานวน 4 สถานี แสดงดังรูปที่ 3.5-1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเนิน
ผาสุก (UW1) ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านกุดตะกร้า หมู่ที่ 10 (UW2) องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ (UW3) และ
โรงเรียนบ้านหนองหมู (UW4) ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น 
(Turbidity) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ไนเตรต (NO3) ซัลเฟต (SO4) คลอรีน (Cl) ฟลูออไรด์ 
(F) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิกเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) 
เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) แสดงดังตารางที่ 3.5-1 

 จากผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินทั้ง 4 สถานี เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดินตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกําหนดเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ยกเว้นค่า ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ตะก่ัว (Pb) 
แคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนดของเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม ซึ่งกําหนดให้ 
ต้องไม่มีค่าในนํ้าใต้ดิน และเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดินตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้ง
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการ
ลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) พบว่า ทุกดัชนีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
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รูปที่ 3.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน 

ดัชนี หน่วย 
ผลวิเคราะห ์ มารตฐาน 

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

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

มิลลิกรัม/ลิตร 
(ในรูปของ CaCO3)

321.5 298.7 269.0 313.1 132.9 123.9 383.0 123.4 300 500 - 

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

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

8. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr
6+

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

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

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

และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน (พ.ศ. 2559) 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564
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3.6 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

1) ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา 

(1) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่ศึกษา 

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

 (ก) ระบบนิเวศเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ศึกษามีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของพ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย มีไร่
มันสําปะหลังแทรกสลับอยู่บ้างแต่ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ีแล้วยังมีพ้ืนที่สวนไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนยูคาลิปตัส
และสวนปาล์มนํ้ามันเป็นแปลงปลูกขนาดเล็ก พบในบริเวณบ้านโป่งคอม บ้านหนองหอย ตําบลผักขะ ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ศึกษา มีที่รกร้างว่างเปล่าแทรกสลับอยู่ทั่วไป ระบบนิเวศเกษตรกรรมในพ้ืนที่ศึกษา
นอกจากจะเป็นพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ และสวนไม้ยืนต้นแล้ว ยังมีไม้ยืนต้นทั้งที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นและ
ไม้ปลูกขึ้นตามหัวไร่ปลายนาขึ้นกระจายตัวห่าง ๆ ทั่วไปในพ้ืนที่ มีสระนํ้า บ่อนํ้า หนอง บึง กระจายตามพ้ืนที่
เกษตรกรรม ลําห้วยสําคัญ ได้แก่ ห้วยพรมโหด ห้วยพะใย ห้วยยาง และห้วยเดื่อ ไหลผ่านพ้ืนที่ศึกษาจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ แสดงดังรูปที่ 3.6.1-1 

(ข) ระบบนิเวศชุมชน พ้ืนที่ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน กระจายตัว
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มบ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการและพื้นที่
สาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน 
แหล่งนํ้า ได้แก่ สระนํ้า/บ่อนํ้าสาธารณะ หนอง คลอง บึง เป็นต้น สําหรับระบบนิเวศชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา 
พบว่า ภายในชุมชนมีการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ใช้สอย ไม้ให้ร่ม และปลูกไม้ประดับ รวมท้ังไม้พุ่มประดับ
ทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับระบบนิเวศชุมชนทั่วไป แสดงดังรูปที่ 3.6.1-2 

(2) ลักษณะนิเวศวิทยาของพื้นที่โครงการ 

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

(ก) ลักษณะสังคมพืช กลุ่มไม้ในบริเวณพ้ืนโครงการ ทางด้านทิศใต้ติดกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) พ้ืนที่ประมาณ 43 ไร่ เดิมเป็นสังคมพืชป่าเต็งรัง และถูกครอบครอง
เป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิ มีการนําไม้ไปใช้ประโยชน์ แล้วถูกปล่อยทิ้งไว้จนมีไม้ขึ้นเองและเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ และเน่ืองจากพ้ืนที่ น้ีมีแม่ไม้เหลืออยู่มาก ทําให้สามารถสืบต่อพันธ์ุได้ตามธรรมชาติและ 
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มีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณใกล้เคียงที่ถูกใช้ประโยชน์เป็นที่นาและหลงเหลือไม้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็น
ต้นเดียวโดด ๆ กระจายตามท่ีนา ถือได้ว่ากลุ่มไม้บริเวณน้ีเป็นไม้หัวไร่ปลายนาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

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

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

(ง) คุณค่าทางนิเวศวิทยาป่าไม้ การพิจารณาคุณค่าของระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ พิจารณา
จากองค์ประกอบ และหน้าที่ของป่าในสภาพธรรมชาติ หน้าที่ของป่าไม้ที่สําคัญต่อระบบนิเวศ คือ เป็นผู้ผลิต 
(Producer) และเป็นตัวกลางในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ่ายทอดพลังงาน ป่าบางประเภท 
เช่น กลุ่มไม้ป่าเต็งรัง (ไม้หัวไร่ปลายนา) ในช่วงฤดูแล้งจะมีการผลัดใบหมด ส่งผลให้การทําหน้าที่ในการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร และถ่ายทอดพลังงานของป่าหยุดชะงักไป ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ การ
หมุนเวียนธาตุอาหาร และพลังงานในระบบนิเวศ ดังน้ัน จึงถือว่าป่าประเภทน้ีมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาตํ่าลง 
สําหรับคุณค่าด้านการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ พบว่า พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาไม่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตป่าอนุรักษ์ ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์จึงถือว่าไม่มีคุณค่าของการ
เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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รูปที่ 3.6.1-1 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 
รูปที่ 3.6.1-2 ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 

 

 
รูปที่ 3.6.1-3 สภาพนิเวศวิทยาบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
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จ) กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ เมื่อพิจารณาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงในสภาพปัจจุบัน พบว่า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
โดยพบรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายทั้งพ้ืนที่นา พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง เป็นต้น 
สวนไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนปาล์มนํ้ามัน สวนยูคาลิปตัส เป็นต้น ซึ่งตามลักษณะของเกษตรกรรมบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาโครงการ จะคงเหลือสภาพป่าไม้ที่เป็นกลุ่มไม้ในบริเวณหัวไร่ปลายนา และหมู่ไม้ป่าหย่อมเล็ก ๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป และในปัจจุบันยังมีการตัดฟันไม้ที่คงเหลือเพ่ือทําไม้ใช้สอย หรือเผาถ่าน แล้วยังนิยมนําพันธ์ุ
ไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูก ซึ่งแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ระบบนิเวศในพ้ืนที่ กลับกลายเป็นกิจกรรมที่
เป็นผลทางลบ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศไปจากเดิมดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

2) ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 การศึกษาสภาพปัจจุบันของนิเวศวิทยาสัตว์ป่าดําเนินการสํารวจสัตว์ป่าเน้นเฉพาะสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 ช้ัน ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (class mammalia) นก (class aves) สัตว์เลื้อยคลาน (class 
reptilia) และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (class amphibia) โดยสํารวจความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ ขนาด
ประชากรโดยประเมินเป็นระดับความชุกชุม สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยและการกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่าบริเวณ
พ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ โดยจําแนกเป็นลักษณะนิเวศตามความ
ต้องการของสัตว์ป่าแต่ละชนิด และตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่สํารวจพบ 

(1) ความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า จากการสํารวจภาคสนาม พบสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา
อย่างน้อย 88 ชนิด ใน 19 อันดับ 47 วงศ์ 69 สกุล แสดงดังตารางที่ 3.6.2-1 

ตารางที่ 3.6.2-1 สรุปความหลากชนิดของสัตว์ป่า 
ประเภทของสัตว์ป่า อันดับ วงศ์ สกุล ชนิด ร้อยละ 

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

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

(2) ระดับความชุกชุม ในการสํารวจภาคสนามพบสัตว์ป่าทั้งหมด 88 ชนิด จําแนกเป็นสัตว์ป่าที่
มีความชุกชุมมาก 16 ชนิด สัตว์ป่าที่มีความชุกชุมปานกลาง 20 ชนิด และสัตว์ป่าที่มีความชุกชุมน้อย  
พบจํานวน 52 ชนิด แสดงดังตารางที่ 3.6.2-2 

ตารางที่ 3.6.2-2 ความชุกชุมและชนิดของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด ร้อยละ 
ความชุกชุม 

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

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

สถานภาพตามกฏหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และการ
จัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 3.6.2-3 

ตารางที่ 3.6.2-3 สถานภาพของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ศึกษา 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด 
สถานภาพของสัตว์ป่า 

กฎหมาย1/ อนุรักษ์2/ 
NT LC 

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

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

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

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

(4) การกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า สัตว์ป่ามีการแพร่กระจายในถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่
ศึกษาจํานวน 88 ชนิด โดยสามารถจําแนกลักษณะการกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่าได้ 3 พ้ืนที่ แสดงดังตารางท่ี 
3.6.2-4 สําหรับพ้ืนที่โครงการ พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 62 ชนิด จําแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด นก 49 
ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกอีก 3 ชนิด สัตว์ที่พบในพ้ืนที่โครงการเป็นสัตว์ที่มี
ความชุกชุมมากมักจะพบทั้งในระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมรวมท้ังในพ้ืนที่ชุมชนด้วย นอกจากน้ียังมีนก
อพยพผ่านพ้ืนที่โครงการ เช่น นกกาบบัว (Mycteria leucocephala) และนกอพยพเข้ามาหากิน เช่น นก
จับแมลง (Family Muscicapidae) นกยอดหญ้า (Family Turdidae) เป็นต้น ซึ่งนกเหล่าน้ีมีพบกระจายอยู่
ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่โครงการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 3.6.2-4 การกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่า 

ประเภทสัตว์ป่า ชนิด 
การกระจายพันธ์ุของสัตว์ป่า 

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

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

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

1) ลักษณะท่ัวไปของจุดเก็บตัวอย่าง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
ห้วยพะใยบริเวณจุดผันน้ําของโครงการ (Bio 2) 

 
ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บนํ้าบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ

ประมาณ 700 เมตร (Bio 3) 

 
ห้วยพรมโหดด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการประมาณ 1,300 เมตร (Bio 4) 

รูปที่ 3.7-2 การเก็บตัวอย่างเพื่อศึกษาทรัพยากรชีวภาพในนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 โครงการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการ แผนงานกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนแสดงดังตารางที่ 4-1 มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 ก่อนดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

1) การเขา้พบเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการ 

การเข้าพบเพ่ือให้ข้อมูลและช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย การเข้าพบตัวแทน
หน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ่นในพ้ืนที่ศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือนําเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การดําเนินงานเบื้องต้นของโครงการ รวมถึงการประสานขอความร่วมมือและปรึกษาหารือเก่ียวกับรูปแบบใน
กระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปลัดอาวุโสอําเภอวัฒนานคร รักษาราชการแทน
นายอําเภออรัญประเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ นายเทศมนตรีตําบลบ้านด่าน ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมหมู่ บ้ านจั งห วัดสระแก้ว  และเค รือข่ ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอําเภออรัญประเทศ และประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอําเภอวัฒนานคร เป็นต้น ภาพถ่ายการเข้าพบหน่วยงานเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมลู แสดงดังรูปที่ 4.1-1 

2) การประชาสัมพันธ์ระดับครัวเรือน  

บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทําแผ่นพับขนาด A3 จํานวน 2 หน้า เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการต่อ
กลุ่มตัวแทนผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถิ่น และกลุ่มประชาชนระดับครัวเรือน โดยบริษัทที่ปรึกษาทําการเตรียมแผ่น
พับทั้งสิ้นจํานวน 3,000 ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 
1 โดยดําเนินการเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ภาพถ่ายการลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
โครงการระดับครัวเรือน แสดงดังรูปที่ 4.1-1 
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การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ระดับหน่วยงานราชการ 

 

  

รูปที่ 4.1-1 การประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ระดับครัวเรือน 
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ตารางที่ 4.1-1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

1.  การเผยแพร่ข้อมูลก่อนการจัดประชุม  
1.1  การจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ กันยายน-ตุลาคม 2563 - รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเพื่อให้

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของ
โครงการ 

- จัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ เอกสาร
กําหนดขอบเขตการศึกษา เป็นต้น  

1.2 การเข้าพบหน่วยงานราชการและ 
การประชาสัมพันธ์โครงการ 

5 – 9 ตุลาคม 2563  - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ - เข้าพบหน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 การเข้าพบ ผู้นําชุมชน และการประชาสัมพันธ์
โครงการระดับครัวเรือน 

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

1.4 ส่งหนังสือเชิญประชุมและปิดประกาศเชิญประชุม 
ครั้งที่ 1  

22-25 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้นําชุมชนและประสานงานผู้นําชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่าง 

ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้านค้า เป็นต้น  
- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ บริษัท เทคนิค

สิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
1.5 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (ขนาดกระดาษ A3)  

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
22-25 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์รวมชาวบ้านและ

จุดอื่น ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของที่ทําการชุมชนทุกชุมชน 
หน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 
40 จุด เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล
วัฒนานคร บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ  
บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง  
บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย  
บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ 
บอ ร์ดป ระชาสั ม พั น ธ์ เท ศบ าล ตํ าบ ลบ้ าน ด่ าน  บอ ร์ด
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม เป็นต้น 
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 ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

2.  ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
2.1 ส่งหนั งสือเชิญประชุมและเผยแพร่เอกสาร

ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
22-25 ตุลาคม 2563 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น 
- ส่งหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมผ่านผู้นํา

ชุมชนและประสานงานให้ผู้นําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ลูกบ้านรับทราบ 

- ส่งหนังสือเชิญเอกสารประกอบการประชุมผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ บริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

3.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
3.1  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
 

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

- เพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการ
ศึกษาและการจัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วน

- จัดประชุมนําเสนอร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

 

3.2 ปิดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1  

 

23-24 พฤศจิกายน 2563 - นําความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มี
ส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 1 โดยนําประเด็นห่วงกังวล
และข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียมาประกอบกับการกําหนด
ขอบเขตและแนวทางในการศึกษาพร้อม
ทั้งคําชี้แจง 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มี 
ส่วนได้เสีย พร้อมทั้งความคิดเห็น และคําชี้แจงของหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการหรือกิจการ พร้อมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาชนได้ทราบภายใน 15 วัน หลังการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็น 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 

4.  การสํารวจ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.1. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น ตัวแทนหน่วยงานราชการ 
14-17 ธันวาคม 2563 - เพื่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ตอบ

แบบสอบถามต่อโครงการ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นต่อโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 สัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 14-17 ธันวาคม 2563 - เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนิน
โครงการ 

- เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนเพื่อ
สัมภาษณ์ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตก
กังวลต่อการดําเนินโครงการ 

4.3  สัมภาษณ์ความคิดเห็นครัวเรือน/ผู้นําชุมชน มกราคม –ตุลาคม 2564 - เพื่อเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็น
ใน ขั้นตอนการประเมินและการจัด ทํ า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

- การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือน (Attitude  
survey) ด้วยแบบสอบถาม  

5.  ก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
5.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 2  20-24 ธันวาคม 2564 - เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น 
- ส่งหนังสือเชิญผ่านผู้นําชุมชนและประสานงานให้ผู้นําชุมชน

ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับทราบ 
- ส่งหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
- ติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใน

สถานที่ต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ร้านค้า เป็นต้น  

- เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 

5.2  ติดประกาศเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ 

20-24 ธันวาคม 2564 -  เพื่อเผยแพร่ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล 

- นําร่างมาตรการฯ เผยแพร่ให้สาธารณะชน และผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทราบ โดยการติดประกาศและวางเอกสารที่
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ทําการผู้นําชุมชนใน
พื้นที่ศึกษา 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รายละเอียด ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ/วิธีการ 
6.  การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 
6.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อ

ร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) ต่อร่างรายงานและ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

6.2. ปิดประกาศสรุปผลการประชุมครั้งที่ 2  7-9 กุมภาพันธ์ 2565 - นําความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียจากการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 โดยนําประเด็นห่วงกังวล
และข ้อเสนอแนะที ่ม ี ต่อร่างรายงาน
และมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาผนวก
รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฯ และปิด
ประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนรับทราบ หลังการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 

- จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน 
ได้เสีย พร้อมทั้งความเห็นและคําชี้แจงของหน่วยงานหรือ 
เจ้าของโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ ภายใน 15 วัน 
หลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

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

1) ขั้นตอนการดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ รวมทั้งได้รับทราบ
กําหนดการและสถานที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยดําเนินการเผยแพร่ก่อนการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นไม่น้อยกว่า 15 วัน ดําเนินการระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
การส่งหนังสือเชิญประชุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการติดประกาศประชาสัมพันธ์ (A3) ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของท่ี
ทําการชุมชนและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง รวมทั้งการติดต้ังป้ายไวนิล และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด (https://www.tet1995.com) แสดงดังรูปที่ 4.2-1 นอกจากน้ียังจัดทํารหัส
คิวอาร์หรือ คิวอาร์โค้ดเพ่ือดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและช่องทางที่ให้
ประชาชนติดต่อ สอบถาม และเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการได้อย่างสะดวก  

2) การลงทะเบียนล่วงหนา้เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

โครงการได้เปิดช่องทางลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ช่องทาง ดังน้ี 

ก) โทรศัพท์เลขหมาย : 0-2373-7799 ต่อ 3303 หรือ 081-907-2139 
ข) โทรสารเลขหมาย : 0-2373-7979 
ค) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : wipa.s@tet1995.com  

3) การดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 

การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และเพ่ือนําข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทํารายงานฯ ให้ครบถ้วน  
มีกําหนดจัดกิจกรรมเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศานิตย์  
อาคาร ศ.ดร. สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แสดงดังรูปที่ 4.2-1 

 

 
 

 

 
การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที ่1  

รูปที่ 4.2-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
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การประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที ่1 (ต่อ) 
รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
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การส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  
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การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 

  

  

การส่งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คร้ังท่ี 1 
รูปท่ี 4.2-1 (ต่อ) การปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น คร้ังท่ี 1 



   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-96- 

4.3 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 การสํารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งเป็นการสัมภาษณ์
หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน และครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นใน
ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนและวิธีการศึกษา ดังน้ี 

1) การประสานงาน และสํารวจพื้นที่เบื้องต้น : เป็นการเข้าพบ หารือหัวหน้าหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ศึกษา ผู้นําชุมชน พร้อมสํารวจข้อมูลในภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่ศึกษา ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ลักษะการต้ังบ้านเรือน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
สอบถามความคิดเห็นเบ้ืองต้นจากผู้นําชุมชน ตัวแทนหน่วยงานราชการ ที่เก่ียวข้อง ผลที่ได้นํามากําหนด
ประเด็นเพ่ือวางแผนและจัดทําเคร่ืองมือในการสํารวจ 

2) การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และจํานวนตัวอย่าง : กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ 
โดยจําแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบที่อาจได้รับจากโครงการ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 

(1) การสํารวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์  
โดยเลือกหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงการ เช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ทําการปกครอง
อําเภอ องค์การบริหารส่วนตําบล และเทศบาลตําบล เป็นต้น ที่รับผิดชอบและต้ังอยู่บริเวณที่ต้ังโครงการ  
โดยสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาโครงการในภาพรวม 

(2) การสํารวจความคิดเห็นกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว หมายถึง สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ดําเนินการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือดําเนินการตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการของตัวแทนสถานประกอบการ หัวข้อใน
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการดําเนินการที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน  
ความคิดเห็นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ 

(3) การสํารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา โดยบริษัทที่ปรึกษาใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งกําหนดเป็นผู้นําชุมชน หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่มี
บทบาทหน้าที่ทางสังคม โดยได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นใน
ภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 33 ชุมชน ใน 6 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4.3-1) ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น ทําการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หัวข้อที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ เช่น ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ข้อมูลด้านสุขภาพ/
สาธารณสุขในชุมชน ข้อมูลการพัฒนาและปัญหาในชุมชน การรับรู้ข่าวสาร และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
มีต่อการดําเนินโครงการ เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.3-1 รายช่ือหมู่บ้านในรัศมี 5 กิโลเมตร จากทีต้ั่งโครงการ 
ผู้ได้รับผลกระทบ หมู่บ้าน 

1) ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 
 จากที่ตั้งโครงการ 1) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ  

 2) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย 
 3) หมู่ที่ 5 บ้านโป่งคอม 
 4) หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง 
 5) หมู่ที่ 7 บ้านทดนอ้ย 
 6) หมู่ที่ 10 บ้านกุดตะกร้า 
 7) หมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักได 
 1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 
 1) หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง 
 2) หมู่ที่ 14 บ้านวังสียว 
 1.3 องค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ 
 2) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวใต้ 

 3) หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด 
 4) หมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 
2) ผู้ได้รับผลกระทบในรัศมี 3-5 กิโลเมตร 2.1 องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 

 จากที่ตั้งโครงการ 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย 
 2) หมู่ที่ 11 บ้านคลองยาง 
 2.2 องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร 
 1) หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก 
 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม 
 3) หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ 
 4) หมู่ที่ 13 บ้านเนนิผาสุก 
 2.3 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง 
 2) หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 
 3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู 
 4) หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง  
 2.4 เทศบาลตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านด่าน 
 2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม 
 3) หมู่ที่ 5 บ้านโรงเรียน 
 4) หมู่ที่ 6 บ้านกุดมว่ง 
 2.5 องค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านหันทราย 
 2) หมู่ที่ 6 บ้านเนิผาสุข 
 3) หมู่ที่ 8 บ้านดงทม 
 4) หมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง 
 2.6 องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านหนองกอย 
 2) หมู่ที่ 9 บ้านฝั่งคลอง 

ที่มา : จากการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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(4) การสํารวจความคิดเห็นกลุ่มครัวเรือน ดําเนินการโดยการเลือกหมู่บ้านหรือชุมชน
เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จากหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบ
พ้ืนที่โครงการ การกําหนดจํานวนตัวอย่างที่ต้องสํารวจใช้การกําหนดขนาดตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) ตามสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (ที่มา : เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลสําหรับการวิจัย, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2534 หน้า 13-14) แบ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างออกเป็น 3 
กลุ่ม ตามระยะห่างของท่ีต้ังชุมชนกับพ้ืนที่โครงการ คือ กลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ในระยะประชิด กลุ่มชุมชนที่
อาศัยอยู่ในเขตรัศมี 3 กิโลเมตร และกลุ่มชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  
เมื่อได้จํานวนตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane จะนํามากระจายสัดส่วนของประชากร
แต่ละชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร เพ่ือให้ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน สําหรับการ
คํานวณขนาดตัวอย่างของประชากรบริษัทที่ปรึกษาได้รับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  

การสํารวจดําเนินการโดยสุ่มเลือกตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนที่ศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
สัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส และต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพราะถือเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจ
ภาพรวมของครอบครัวทั้งหมด ประเด็นการสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูล
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสาร 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ แสดงดังรูปที่ 4.3-1 

3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยข้อคําถามมีทั้งแบบปลายปิด (Close-
ended Questions) และแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยออกแบบแบบสอบถามไว้  
5 รูปแบบ จําแนกตามประเภทของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจํานวนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่สํารวจได้ ดังน้ี 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.3-2 

ตารางที่ 4.3-2 สรุปจํานวนตัวอย่างสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการจําแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
ลําดับท่ี กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจ จํานวนตัวอย่างท่ีสํารวจ (ราย) 

1 กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 33 
2 กลุ่มพ้ืนท่ีอ่อนไหวและสถานท่ีสําคัญ 24 
3 กลุ่มผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถ่ิน 88 
4 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน 722 
 4.1 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนในระยะประชิด  6 
 4.2 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมี 0-3 กิโลเมตร 344 
 4.3 กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือนรัศมีมากกว่า 3-5 กิโลเมตร 372 

รวมกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 4 กลุ่ม 867 
ที่มา : จากการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของโครงการ รวบรวมโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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การสัมภาษณ์ความคิดเห็น ระดับหน่วยงานราชการ 

  

  

การสอบถามความคิดเห็น ระดับผู้นําชุมชน ระดับครัวเรือน และกลุ่มพ้ืนท่ีอ่อนไหว 
รูปท่ี 4.3-1 การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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4.4 ผลการสํารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

จากการสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  

1) สภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาตามลักษณะของปัญหา ดังน้ี 

- ปัญหาสังคม ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบันสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ร้อยละ 37.8 และปัญหาแรงงานต่างถิ่น ร้อยละ 35.7 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-1 

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบัน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปัญหารายได้ตํ่า/ราคาผลผลิตตกตํ่า ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ ปัญหาการว่างงาน/
ไม่มีงานทํา ร้อยละ 76.3 และปัญหาค่าครองชีพสูง ร้อยละ 73.1 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-2 

- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบุว่าประสบอยู่ในปัจจุบัน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ ปัญหาเขม่า/ควัน ร้อยละ 53.7 และ
ปัญหาเสียงดังรบกวน ร้อยละ 44.7 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-3 

 

 

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

รูปที่ 4.4-3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน รัศม ี5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
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2) ความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินโครงการในภาพรวม ผู้ให้สัมภาษณ์ในรัศมี 5 กิโลเมตร รู้จัก
บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ร้อยละ 65.5 เมื่อสอบถามถึงการดําเนินโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล 
ผู้ให้สัมภาษณ์ เคยได้ยิน/ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ฯ และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวล
ที่มีต่อโครงการ ร้อยละ 45.6 ระบุว่าไม่มีความวิตกกังวลต่อการดําเนินโครงการ และผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า
มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ร้อยละ 45.7 โดยประเด็นวิตกกังวลที่มีผู้ระบุ คือ ปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุความวิตกกังวลส่วนใหญ่มาจากคาดคะเนด้วยตนเอง รองลงมาคือ จาการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาของโรงงาน/ชุมชนอื่น ๆ และจากคําบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง 
รูปที่ 4.4-4 

เมื ่อสอบถามถึงความคิดเห็นในภาพรวมที ่มีต่อโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที ่ตั ้ง
โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีผลดีมากกว่าผลเสียมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ ไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ร้อยละ 22.9 และมีผลดีพอ ๆ กับผลเสีย ร้อยละ 17.6 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดัง
รูปที่ 4.4-5 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
ระบุว่า เห็นด้วยกับการดําเนินโครงการ ร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินโครงการ  
ร้อยละ 11.8 และไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 21.3 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-6  

และเมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในภาพรวมรัศมี 5 
กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า มีความเชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.5 และไม่เชื่อมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ร้อยละ 10.7  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-7 
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รูปที่ 4.4-4 ความวิตกกังวลที่มีต่อการดําเนินโครงการ 
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รูปที่ 4.4-5 ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อโครงการ 
 

 

รูปที่ 4.4-6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินโครงการ 
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รูปที่ 4.4-7 ความเช่ือมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

3) การคาดการณ์ผลประโยชน์-ผลดี ผลกระทบ-ผลเสีย จากการดําเนินโครงการ 

3.1) ระยะก่อสร้าง : ด้านผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ
โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ คนในพ้ืนที่มีงานทํามีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 57.1 รองลงมาคือ 
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 56.9 ตามลําดับ  

ด้านผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล  
ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า 
ปัญหาฝุ่นละออง จากกิจกรรมก่อสร้าง มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ ปัญหาเสียงดังจากกิจกรรม
การก่อสร้าง ร้อยละ 41.3 และปัญหาการระบายน้ําเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 
37.7 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-8 

3.2) ระยะดําเนินการ : ด้านผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ
โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ ลูกหลานมีงานทํา มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 58.4 รองลงมาคือ 
คนในพ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 57.5 และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่น
ดีขึ้น ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 55.0 ตามลําดับ  

ด้านผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล  
ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในภาพรวมรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่า 
มีปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน ปัญหานํ้าเสีย การระบายนํ้าเสียจากโครงการ ลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ/พ้ืนที่ของ
ชุมชนมีสัดส่วนเท่ากันมากที่สุด ร้อยละ 47.6 รองลงมาคือ ปัญหากลิ่นรบกวน ร้อยละ 43.1 และมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ร้อยละ 40.4 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.4-9 
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ผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการ ระยะก่อสร้าง 
 

 
 

ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการ ระยะก่อสร้าง 
รูปที่ 4.4-8 ผลประโยชน์-ผลดี ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการ ระยะก่อสร้าง 
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ผลประโยชน์-ผลดี ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการ ระยะดําเนินการ 
 

ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการ ระยะดําเนินการ 
รูปที่ 4.4-9 ผลประโยชน์-ผลดี ผลกระทบ-ผลเสีย ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการระยะดําเนินการ 
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4.4 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในระหว่างการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจใน
รายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งน้ี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นให้นํามาปรับปรุง
รายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานฯ ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ 2 ดําเนินการในวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) อย่างเคร่งครัด โดยโครงการได้ดําเนินการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการจัด
ประชุม และภายหลังจากการจัดประชุมจะนําความคิดเห็น ประเด็นห่วงกังวล และข้อเสนอแนะของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสีย จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 มาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงาน และจัดทํารายงานสรุปผลความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับทราบภายใน 15 วัน หลังจัดประชุม 
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5.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การพิจาณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ การพิจาณากลั่นกรอง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการจะนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 นํามาพิจารณาร่วมกับรายละเอียดโครงการและนํามากลั่นกรองประเด็น
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือทําการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-1 

ตารางที่ 5-1 การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 

ประเด็นผลกระทบ 
การพิจารณาผลกระทบ 

จากกิจกรรมของโครงการ 
ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1.ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ในระยะก่อสร้าง มีการปรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการให้มีความ

เหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนท่ีบริเวณ
ก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดย
เป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดินออกจากพ้ืนท่ีเดิม 
โดยใช้ดินท่ีขุดได้มาปรับระดับพ้ืนท่ีในบริเวณโครงการ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ในการก่อสร้าง สําหรับระยะ
ดําเนินการ ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิ
ประเทศ เนื่องจากเป็นการผลิตโดยอาศัยเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ี
ติดต้ังไว้แล้ว อีกท้ังพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่าซ่ึง
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด จึงมีความเหมาะสมที่จะต้ังโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
การประเมิ น ผลกระทบ ใน
รายละเอียด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม าต รก า รฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

1.2 ลักษณะทาง
ธรณีวิทยา และ
แผ่นดินไหว 

ไม่มีกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อลักษณะทางธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว เนื่องจากท่ีต้ังโครงการไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหว ตามท่ีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวใน
ประเทศไทย 

ประเด็นสิ่งแวดลอ้มท่ีไม่มีความ
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ดํ า เนิ น
กิจกรรมโครงการ 

1.3 ทรัพยากรดิน ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดิน 
เนื่ อ งจาก มีการก่ อส ร้างอาคารผลิต ต่ าง ๆ  และระบบ
สาธารณูปโภค เช่น บ่อเก็บน้ําดิบ ระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น 
จึงมีกิจกรรมที่ต้องมีการนําดินมาปรับระดับพ้ืนท่ีของโครงการ 
สําหรับระยะดําเนินโครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการ
บําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
โครงการมีการนําน้ําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดท่ีได้เกณฑ์มาตรฐานน้ํา
ท้ิงมาใช้ในการลดพ้ืนท่ีสีเขียว และฉีดพรมลานกองต่าง ๆ ใน
พ้ืนท่ีโครงการและการนํากากตะกอนหม้อกรองและเถ้าท่ีเกิด
จากการเผาไหม้มาใช้ปรับปรุงดิน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมินในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
การประเมิ น ผลกระทบ ใน
รายละเอียด ให้ ชั ด เจน เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม าต รก า รฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.4 คุณภาพอากาศ เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยจะรับ
ไอน้ําและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน แต่
โครงการมีผลกระทบจากลานจอดรถอ้อย อย่างไรก็ตาม 
โรงงานผลิตน้ําตาลจะทําการศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีรวมท้ังแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีอยู่
โดยรอบในพ้ืนท่ีศึกษา  

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ดํ า เนิ น
กิจกรรมโครงการ 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

1.5 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําผิวดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ํามีการพิจารณาถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้ําเสีย/น้ําระบายท้ิงของ
โครงการ การจัดการน้ําท้ิง รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
คุณภาพน้ําของโครงการ โดยประเด็นน้ําท้ิงจากโครงการไม่มี
โอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําผิวดิน เนื่องจาก
โครงการไม่มีการระบายน้ําออกสู่ภายนอกโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.6 อุทกวิทยาและ
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ําใต้ดินมีการพิจารณาถึง
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการน้ําท้ิง 
การนําท้ิงท่ีผ่านการบําบัดแล้ว มาใช้ในการรดน้ําพ้ืนท่ีสีเขียว 
นอกจากนี้การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียให้มีระบบ lining 
โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ท่ีใต้พ้ืนระบบบําบัดด้วยแผ่นวัสดุ
สั ง เค ร า ะ ห์  High density polyethylene : HDPE เ พ่ื อ
ป้องกันไม่ให้น้ําเสียในระบบบําบัดปนเปื้อนกับน้ําใต้ดินและ
ป้องกันการซึมของน้ําจากภายนอกเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.7 เสียง ในระยะก่อสร้าง แหล่งกําเนิดเสียงจากกิจกรรมการติดต้ัง
เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ เช่น การติดต้ังเคร่ืองจักร งานปรับพ้ืนท่ี 
กิจกรรมการก่อสร้าง และการทดลองเดินเคร่ืองจักร สําหรับ
ระยะดําเนินการเสียงจากกระบวนการผลิต เช่น กิจกรรมการ
หีบสกัดอ้อย บริเวณสะพานลําเลียงอ้อยและบริเวณเทอร์ไบน์
ลูกหีบ ซ่ึงเสียงจากกิจกรรมการผลิตอาจจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก าร วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

1.8 การจัดการของเสีย ประเภทและการจัดการของเสียท่ี เกิดจากกิจกรรมของ
โครงการจะดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ โครงการมีการจัดการ
ขยะจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร โดยใช้หลักการ 3Rs 
(Reduce-Reuse-Recycle) เพ่ือลดของเสียท่ีแหล่งกําเนิด ซ่ึง
มีการนําของเสียท่ีแยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือกลับนําไปใช้
ประโยชน์จึงช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถนําสาร
ปรับปรุงดินไปใช้ในพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ สําหรับของเสีย
จากกระบวนการผลิต และของเสียอันตราย โครงการจะ
จัดเก็บขยะให้ถูกวิธีตามความเหมาะสมของขยะแต่ละประเภท 
จากนั้นจะทําการส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต่อไป 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ

บนบก 
ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีศึกษาเป็นระบบนิเวศเกษตร และ
พรรณพืชท่ีพบโดยท่ัวไปเป็นพืชเกษตรและพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
อ้อย ข้าว เป็นต้น การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากร
ชีวภาพบนบกจะดําเนินการศึกษาสภาพป่าไม้และสัตว์ป่าใน
พ้ืนท่ี 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพ 
ในน้ํา 

กิจกรรมระยะดําเนินโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา ซึ่งจะมีผลทําให้เกิดการสูญเสียต่อ
ทรัพยากรชีวภาพ เช่น แพลงก์ตอน (พืชและสัตว์) สัตว์หน้า
ดิน และปลา เป็นต้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
โครงการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้ประโยชน์

ท่ีดิน 
พ้ืนท่ีต้ังโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องท่ีตําบลป่าไร่ ตําบล
บ้านด่าน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 ในพ้ืนท่ีบริเวณ
ท่ี 8 กําหนดให้เป็นพ้ืนท่ีส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร ท้ังนี้ จากข้อกําหนดดังกล่าว
การดําเนินโครงการไม่ขัดแย้งกับประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องท่ีตําบลป่าไร่ ตําบล
บ้านด่าน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 แต่อย่างใด

ป ร ะ เ ด็ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต้ อ ง
ประเมิน/ตรวจสอบลักษณะสิ่ง
ปลูกสร้างท่ีจะทําการก่อสร้างว่า
สอดคล้องกับข้อกาํหนดหรือไม่ 

3.2 คมนาคมขนส่ง การขนส่งอ้อยเข้าสู่พ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ โดย
การขนส่งด้วยรถบรรทุกจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมลําเลียงเข้าสู่
โรงงานซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของจํานวนเท่ียวการจราจร
จากรถขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยสู่พ้ืนท่ีโรงงาน อาจส่งผลต่อสภาพ
ปัญหาการจราจร สภาพถนนและการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ขนสง่ 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3 การใช้น้ํา โครงการโรงงานผลิตน้ําตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
มีความต้องการใช้น้ําเฉลี่ยประมาณ 2,700.00 – 129,022.00 
ลูกบาศก์เมตร/เดือน ซ่ึงโครงการจะทําการผันน้ําด้วยปริมาณ
ท่ีเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จาก
ห้วยพะใย/ห้วยพรหมโหดในแต่ละเดือนเข้ามาพักไว้ในบ่อเก็บ
น้ําดิบรวมของโครงการ ซ่ึงจะรับเฉพาะปริมาณน้ําหลากจาก
พะใย/ห้วยพรมโหด โดยการกําหนดช่องลดระดับขอบบ่อเก็บ
น้ําดิบและติดต้ังประตูระบายน้ําควบคุมปริมาณน้ําเข้าและ
ออก ดังนั้น การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรน้ําใช้ใน
ท่ีนี้จึงเป็นการประเมินในภาพรวมของความต้องการใช้น้ําของ
พ้ืนท่ีโรงงาน รวมถึงความต้องการใช้น้ําของท้ังสองโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากต้องทําการประเมิน
ศักยภาพและความเพียงพอของ
แหล่งน้ําใช้จากการการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ซ่ึ ง ต้ อ ง ทํ า ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

3.4 การระบายน้ําและ
การป้องกันน้ําท่วม 

โรงงานผลิตน้ําตาลได้ออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกออก
จากระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายน้ําฝน
ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ 
ระบบระบายน้ําฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเปื้อนและระบบระบาย
น้ํ าฝน ท่ี มี โอกาสปน เปื้ อน  โดยโรงงานผลิตน้ํ าตาล ได้
ทําการศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการพิจารณาถึงขนาด ทิศ
ทางการระบาย และแนวทางการระบายน้ําท่ีเหมาะสมและได้
ผนวกรวมพื้นท่ีของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นผลกระทบฯท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.5 การใช้ไฟฟ้า ช่วงช่วงฤดูหีบอ้อย ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู และช่วงผลิต
น้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู โรงงานผลิตน้ําตาลรับไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน สําหรับช่วงปิดการผลิต/
ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรจะไม่มีการเดินระบบ แต่จะรับไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (กฟภ .) เพ่ือใช้ ในสํานักงานและ
โรงอาหารเท่านั้น 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ 

3.6 การเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาข้อมูลรายละเอียดของโครงการ พบว่า ประเด็นน้ําท้ิง
จากโครงการไม่มีโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม 
เนื่องจากโครงการไม่มีการระบายน้ําออกสู่ภายนอกโครงการ 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การวิเคราะห์ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
การดําเนินโครงการซ่ึงต้องทํา
ก าร วิ เค ราะ ห์ ผลกระทบ ใน
รายละ เอี ย ด ให้ ชั ด เจ น เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.7 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

โครงการได้ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการระงับและควบคุม
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้คืนสู่สภาวะปกติอย่างเร่งด่วน โดย
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ
และชุมชนให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสดุ รวมถึงการป้องกันความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ และสภาพแวดล้อมให้ได้รับความ
เสียหายน้อยท่ีสุด 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทํา
การประเมิน ในรายละเอียด
เนื่องจากมีผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการซ่ึงต้องทําการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
รายละ เอี ยด ให้ ชั ด เจน  เพ่ื อ
กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ฯ  ด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อไป 
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ตารางที่ 5-1 (ต่อ) การพิจารณากลั่นกรองประเด็นสิ่งแวดล้อมตามลักษณะกิจกรรมของโครงการ 
ประเด็นผลกระทบ การพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ ผลการพิจารณากล่ันกรอง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพสังคม-

เศรษฐกิจ 
การพัฒนาโครงการเป็นการเพิ่มแหล่งงานให้กับประชาชน
ในชุมชนในระดับแรงงานฝ่ายผลิต ท้ังนี้ โครงการจะ
พิจารณารับคนในท้องถ่ินเป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา ตามตําแหน่ง
ท่ีต้องการ ซ่ึงการเพ่ิมอัตราการจ้างงานในโครงการ จะ
ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของชุมชนในท้องถ่ิน 
ได้แก่ ส่งเสริมการค้าขายและการบริการในชุมชน อันจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรื่องการจ้างงาน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการการดําเนิน
โครงการซ่ึงต้องทําการประเมินผล
กระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน
เพ่ื อกํ าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

โครงการได้กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
โครงการ รวมท้ังการจัดการให้มีเคร่ืองป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามลักษณะงาน การฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานในการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกัน
อันตรายหรือลดผลกระทบด้านสุขภาพ การซ่อมอุปกรณ์/
การติดต้ังป้านเตือน การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
ให้กับพนักงานเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการ
ประเมินในรายละเอียด เนื่องจาก
มีผลกระทบจากการดําเนินการ
โครงการซ่ึงต้องทําการประเมินผล
กระทบในรายละเอียดให้ชัดเจน
เพ่ื อกํ าหนดมาตรการฯ  ด้ าน
สิ่งแวดล้อมต่อไป 

4.3 สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

ประเมินผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและทัศนียภาพ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาจากการ
ตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ของ
สํานักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2531) และจาก
การตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่ง
โบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของฝ่าย
ทะเบียน กองโบราณคดี กรมศิลปากร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการ  
  

4.3 สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง ท่ีมีปริมาณจราจร
เพ่ิมข้ึนและระดับเสียงจากการจราจร ฝุ่นละอองจากการ
ขนส่งและเสียงดังจากการขนส่งและกิจกรรมการผลิตของ
โครงการ รวมทั้งน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตอาจ
ส่งผลต่อความวิตกกังวลหรือสภาวะความเครียดในการ
ดํารงชีวิต 

ประเด็นผลกระทบฯ ท่ีต้องทําการ
ประเมินในรายละเอียดเนื่องจากมี
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ซ่ึ งจะ ต้ อ งทํ าก ารป ระ เมิ น ผล
กระทบฯ ในรายละเอียดให้ชัดเจน
เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและ
แ ก้ ไข ผ ล ก ระท บ ฯ  เฉ พ าะ ท่ี
เหมาะสมต่อไป 

ที่มา: บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางและขนาดของโครงสร้างและการทํางานของ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือภัยตามธรรมชาติ โดยการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งยังสามารถระบุ
ขนาดของผลกระทบได้ว่าอยู่ในระดับสูง ปานกลาง ตํ่า จนถึงระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สําหรับ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ จะพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งมีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาทิศทางและขนาดของผลกระทบ 
รายละเอียดดังน้ี 
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1) การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ  

 การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบจะพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ  
ขอบเขตของผลกระทบ และระยะเวลาของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินขนาดของผลกระทบในที่น้ี 
จะพิจารณาจากกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินขนาดของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการโดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 5-2  

ตารางที่ 5-2 เกณฑ์และการให้ค่าคะแนนปัจจัยในการกําหนดลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

0 ไม่มีผลกระทบ/ไม่มีนัยสําคัญ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่สภาพแวดล้อม
ดังกล่าวยังคงดํารงอยู่ได้ตามปกติ 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  

-  ขอบเขตของผลกระทบ ที่จํากัดอยู่ในบางบริเวณของพื้นที่โครงการเท่านั้น  
- ระยะเวลาของผลกระทบ ที่เกิดผลกระทบจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถ

ปรับตัวกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน 
หรือค่าเฉลี่ยตามปกติที่ยอมรับได้/ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน เช่น การ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ซ่ึงอาจพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบให้ลดลงหรือไม่มีการกําหนดเพิ่มเติม 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(ยังคงอยู่ในเกณฑ์หรือค่ามาตรฐาน) เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยบางประการของ
สภาพสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศแต่ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

-  ขอบเขตของผลกระทบ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบค่อนข้าง
กว้าง แต่ยังคงจํากัดอยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น  

-  ระยะเวลาของผลกระทบ กิจกรรมเกิดข้ึนหลายช่วงระยะเวลาและเกิดผลกระทบ
เป็นเวลานาน แต่ไม่เกิดผลกระทบอย่างถาวร (ช่วงเวลาปานปลาง เช่น 5-15 ปี 
หรือคืนสภาพได้เมื่อเวลาผ่านไป) อาจมีกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรและสุขภาพ
ของประชาชนแต่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่ เป็นอันตรายถึงชีวิต ทั้งนี้ โครงการ
สามารถกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้ลดลงได้ 

3 มีผลกระทบระดับสูง - ขนาดของผลกระทบ กิจกรรมหรือการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานกําหนด หรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสภาพส่ิงแวดล้อมหรือระบบนิเวศไปจากเดิมทั้งระบบ 

-  ขอบเขตของผลกระทบ กระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่ เป็นอันตราย
ถึงชีวิต แพร่กระจายเป็นวงกว้าง  

- ระยะเวลาของผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดข้ึนไม่สามารถกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลดลงหรือทําให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ผลกระทบยังคงอยู่หลังจากปิดโครงการ (ช่วง
เวลานานมากกว่า 15 ปี หรือถาวรไม่สามารถฟื้นฟูได้) 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก Nigel Rossouw  (2003) A REVIEW OF METHODS AND GENERIC CRITERIA FOR DETERMINING IMPACT 
SIGNIFICANCE, AJEAM-RAGEE Volume 6 June 2003 p44-61 
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 จากน้ันนําคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์และการให้คะแนน
หรือความรุนแรงของผลกระทบแสดงดังตารางที่ 5-3 

ตารางที่ 5-3  เกณฑ์การให้ค่าคะแนนลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย 
2 มีผลกระทบระดับปานกลาง มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ตามมาซ่ึงต้องมีการจัดเตรียม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและเคร่งครัด 
ที่มา : บริษัทเทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

2) การวิเคราะห์ความสําคัญของผลกระทบ 

ความสําคัญของผลกระทบพิจารณาจากคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพลง หรือการสูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนนแสดงดังตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญของผลกระทบ 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 มีผลกระทบระดับตํ่า รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

2 มีผลกระทบระดับปานกลาง รบกวนพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่งทรัพยากร 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

3 มีผลกระทบระดับสูง รบกวนพ้ืนที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่สําคัญ 
การทําลายของสายพันธ์ุที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ุ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญใน
ระดับประเทศ/นานาชาติ 

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

3) การวิเคราะห์ระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 

การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมกับโครงการโดย
ใช้ Matrix แสดงดังตารางที่ 5-5 ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบและ
ความสําคัญของผลกระทบ โดยผลการประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบจะนําไปสู่การวิเคราะห์ความ
จําเป็นในการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 5-6 

ตารางที่ 5-5 การประเมินระดับนัยสําคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ Matrix 

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

1 รบกวนพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ทั่วไปซ่ึงมีคุณค่าในเชิงอนุรักษ์เพียง
เล็กน้อย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะของระบบนิเวศที่พบได้โดยทั่วไป 

1 
ตํ่า 

2 
ตํ่า 

3 
ตํ่า 

2 รบกวนพื้นที่ ซ่ึงมีศักยภาพสําหรับคุณค่าในเชิงอนุรักษ์หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากร ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในระดับท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

2 
ตํ่า 

4 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

3 รบกวนพื้นที่เก่าแก่/พื้นที่ดั้งเดิมที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ที่สําคัญการ
ทํ าลายของสายพัน ธ์ุที่ หายากห รือใกล้สูญพัน ธ์ุ  ซ่ึ งเป็นพื้ นที่ ที่ มี
ความสําคัญในระดับประเทศ/นานาชาติ 

3 
ตํ่า 

6 
ปานกลาง 

9 
สูง 
 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 5-6 คําจํากัดความของระดับนัยสําคัญของผลกระทบ 
คะแนน ระดับความสาํคญั รายละเอียด 

1-3 มีผลกระทบระดับต่ํา ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ เกิดข้ึนสามารถป้องกันและแก้ไขได้ ง่ายด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

4-6 มีผลกระทบระดับปานกลาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 

7-9 มีผลกระทบระดับสูง มีผลกระทบสูงและก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมารวมทั้งไม่สามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยมาตรการใดๆ ได้หรือทําได้ยากมากไม่เหมาะสม 

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

 

การดําเนินการในขั้นตอนการออกแบบได้กําหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดการออกแบบ โดยกําหนดมาตรการที่เก่ียวข้องทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ พิจารณาร่วมกับรายละเอียดข้อมูลโครงการ (หัวข้อที่ 2) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 3) 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากชุมชน/หน่วยงาน ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะดังกล่าวที่จะนํามากําหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องและเหมาะสมต่อไป แต่
อย่างไรก็ตาม เอกสารชุดน้ีเป็นร่างรายงานฯ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับโครงการทุกภาค
ส่วนใช้ประกอบการประชุม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในร่างรายงานฯ และมาตรการฯ  ทั้งน้ี ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ของโครงการให้
มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ซึ่งมีหัวข้อในการประเมินดังน้ี 

5.1 ผลการศึกษาทรัพยากรดิน  

1) ระยะก่อสร้าง  

มีการปรับสภาพพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสมสําหรับการก่อสร้าง รวมถึงปรับระดับพ้ืนที่
บริเวณก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเป็นการปรับระดับดิน คือ ไม่มีการย้ายดิน
ออกจากพ้ืนที่โครงการและใช้ดินที่ขุดได้มาปรับระดับพ้ืนที่ในบริเวณโครงการ (บริเวณด้านหน้าโครงการมี
ระดับเดียวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 และบริเวณพ้ืนที่โครงการมีระดับตํ่ากว่าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33 ประมาณ 2 เมตร) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม จากการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จํากัดโดยเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 

 

 

 



   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-117- 

2) ระยะดําเนินการ 

โครงการไม่มีการใช้ดินเป็นตัวกลางในการบําบัดมลพิษ เช่น การฝังกลบขยะมูลฝอยหรือ 
กากของเสีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการมีการนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดที่ได้เกณฑ์มาตรฐานนํ้าทิ้งมาใช้ใน
การรดพ้ืนที่สีเขียว โดยนํ้าทิ้งที่นํามาใช้ในการรดพื้นที่สีเขียวจะมีการตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่สีเขียว
ของโครงการ โดยทําการตรวจวัดคุณภาพดินที่ระดับดินต้ืน ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร จํานวน 4 จุด ได้แก่ 
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บนํ้าตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธ์ิ (S1) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย (S2) พ้ืนที่สีเขียวบริเวณท่ีจะก่อสร้างลานกองชานอ้อยและลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(S3) และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4) โดยทําการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความช้ืน 
(Moisture) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) อินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไนโตรเจน 
(N) ฟอสฟอรัส (P) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr+6) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) โพแทสเซียม (K) 
ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะก่ัว (Pb) และสังกะสี (Zn) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด
คุณภาพดินดังกล่าวทั้ง 4 จุด กับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่
อาศัย ประเภทที่ 2 คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้า
ใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอ
มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน (พ.ศ. 2559) เพ่ือทําการศึกษาพร้อมทั้ง
เฝ้าระวังการปนเป้ือนและการสะสมตัวของโลหะหนักในดิน โดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์ค่าโลหะหนักในดิน
ของพ้ืนที่ที่จะนํานํ้าภายหลังการบําบัดของโครงการ ไปใช้รดพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน โดยกําหนดให้
วิเคราะห์ก่อนโครงการเปิดดําเนินการ (ก่อนนํานํ้าทิ้งภายหลังการบําบัดไปใช้) ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 

5.2 ผลการศึกษาด้านคณุภาพอากาศ 

  1) ระยะก่อสร้าง 

  เน่ืองจากโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะดําเนินการก่อสร้างใน
ช่วงเวลาเดียวกัน จึงได้ทําการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างร่วมกัน แหล่งกําเนิด
มลพิษทางอากาศของโครงการในระยะก่อสร้างมาจาก 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการปรับพ้ืนที่ ขุดบ่อ
นํ้าและถมดินบดอัด และเคร่ืองจักรที่ใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิง โดยผลการศึกษาการแพร่กระจายของ
มลพิษทางอากาศของโครงการ คือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) แสดงดังตารางที่ 5.2.1-1 สรุปได้ดังน้ี 
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(1.1)  กรณีที่ 1 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการปรับพื้นที่ ขุดบ่อน้ํา
และถมดินบดอัด 

 ฝุ่นละอองรวม (TSP)  

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 207.74 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 220500E 1521000N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล  
เมื่อรวมกับคา่ความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 319.74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

(1.2)  กรณีที่ 2 การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 

1) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้น
สูงสุดประมาณ 18.70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 89.70 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5)  

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 18.20 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N  บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลตินํ้าตาล  

3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)   

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 2.37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 19.37 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร สําหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 0.26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 8.16 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

4) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  

ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 253.79 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อรวมกับค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศจะมีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 287.69  ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  
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ตารางที่ 5.2.2-15 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

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

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

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบจําลอง
ฯ 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบ
จําลองฯ 

รวมกับ
ความ
เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

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

220500E 1521000N 219250E  1520500N 
219250E  
1520500N 

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

1520500N 
219250E   

1520500N 
บริเวณ 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่
โรงงาน 

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

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

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 491.84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 142.53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 219250E 1520500N บริเวณภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล 

 2) ระยะดําเนินการ 

 อ้างถึงหนังสือที่ ทส. 1010.3/1388 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การคัดค้านการก่อสร้าง
โรงงานนํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ห้วยพะใย 
ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในข้อที่ 2.3 ระบุว่า “ด้านมลพิษทางอากาศ โรงงานผลิต
นํ้าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานที่ใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต โดยใช้เช้ือเพสิงจากไอนํ้าและ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า มีการปล่อยของเสียออกทางปล่องควันของโรงงาน ซึ่งอุณหภูมิในการปล่อยความร้อนเกิน 
400 องศา เมื่อไปกระทบกับอากาศด้านนอกและสัมผัสกับอากาศด้านนอกย่อมทําให้เกิดเป็นมลพิษอากาศ 
แม้จะมีมาตรฐานการป้องกันมลพิษจากกระบวนการผลิตแต่มีกรณีตัวอย่างที่เกิดมลพิษทางกลิ่น ควันพิษ 
โดยเฉพาะฝุ่นละอองจากลานกองกากชานอ้อยที่แผ่กระจายออกไปสู่ชุมชน ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สิน ปสุสัตว์ วิถีการดํารงชีวิต ของชาวบ้านที่อยู่ในรัศมีที่ได้รับผลกระทบ” โครงการจะรับไอนํ้า
และไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งจากข้อมูลการ
ออกแบบและผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประเภทโรงไฟฟ้าของบริษัทในเครือฯ พบว่า อุณหภูมิที่ระบาย
ออกปลายปล่องมีค่าอยู่ในช่วง 145 องศาเซลเซียส โดยการออกแบบอาคารได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
Good Engineering Practice (GEP) และประเมินการม้วนตัวของมลพิษเน่ืองจากส่ิงปลูกสร้าง (Building 
Downwash) นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าชีวมวลได้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์บําบัดมลพิษทางอากาศ 2 ระบบ 
ดําเนินการต่ออนุกรมกัน ได้แก่ ระบบดักจับฝุ่นแบบหมุนวน (Multi Cyclone) และระบบดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้า
สถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) สําหรับหม้อไอนํ้าทุกชุด สําหรับโครงการมีแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศจาก 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ รถบรรทุกอ้อย ลานจอดรถบรรทุกอ้อย และลานกองกากตะกอนหม้อ
กรองและลานกองเช้ือเพลิง เป็นต้น โดยผลการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย แสดงดัง
ตารางที่ 5.2.2-1 สรุปได้ดังน้ี 

  1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 
206.11 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 218800E 1519900N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงานผลิต
นํ้าตาล สําหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 43.75 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 218800E 1519900N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล 
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2) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 55.87 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 218800E 1519900N บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 11.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 218800E 1519900N บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล  

3) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 36.49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 218800E 1520400N บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล สําหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดประมาณ 3.71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 218200E 1520500N บริเวณภายใน
พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล 

4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุด
ประมาณ 45.23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 221000E 1520900N บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 300 เมตร สําหรับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 5.67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 224000E 1521250N 
บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร และความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ปี มีค่าความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 0.39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกิดขึ้นที่พิกัด 
225500E 1523000N บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร  

5) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง สูงสุด
ประมาณ 73.07 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่พิกัด 221000E 1520900N บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศ
ตะวันออก ระยะทางประมาณ 300 เมตร สําหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ยใน
เวลา 1 ปี สูงสุดประมาณ 0.63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่พิกัด 225500E 1523000N บริเวณพ้ืนที่
เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร  

6) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง สูงสุด
ประมาณ 0.47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่พิกัด 218800E 1519900N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงานผลิต
นํ้าตาล สําหรับค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉลี่ยในเวลา 8 ช่ัวโมง สูงสุดประมาณ 0.33 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่พิกัด 218700E 1519800N บริเวณภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล  



   เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-122- 

ตารางที่ 5.2.1-1 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 1/ 

รายละเอียด 

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

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

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

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

218800E  1519900N 
218800E  
1519900N 

218800E  1519900N 
218800E  
1519900N 

218800E  
1520400N 

218200E  1520500N 

บริเวณ 
ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล 
ภายในพื้นที่โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
ภายในพื้นที่โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 

พื้นที่เกษตรกรรม  
ทางทิศตะวันตก ระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร  
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
A1: ชุมชนบ้านโป่งคอม 23.01 135.01 2.06 9.93 80.93 0.83 8.85 0.68 
A2: ชุมชนบ้านทดน้อย 17.92 129.92 2.27 8.43 79.43 1.01 8.26 0.91 
A3: ชุมชนบ้านทางหลวง 6.27 118.27 0.25 3.00 74.00 0.11 2.99 0.11 
A4: ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ์ 18.89 130.89 2.05 8.21 79.21 0.93 7.68 0.87 
A5: ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ 13.66 125.66 1.70 6.20 77.20 0.80 5.85 0.74 
จุดสังเกต         
6: วัดทดหลวง 13.61 125.61 1.00 6.42 77.42 0.44 6.32 0.38 
7: โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 10.87 122.87 0.23 4.99 75.99 0.10 4.77 0.09 
8: วัดอุทุมพร 8.33 120.33 0.24 3.98 74.98 0.11 3.97 0.10 
9: บ้านกุดตะกร้า 10.84 122.84 0.18 4.66 75.66 0.07 4.18 0.05 
10: บ้านหนองสลักได 8.28 120.28 0.27 3.29 74.29 0.11 2.88 0.09 
11: บ้านห้วยพะใย 43.33 155.33 7.01 16.29 87.29 2.87 14.82 2.39 
12. บ้านวังเสียว 8.74 120.74 0.04 3.80 74.80 0.02 3.42 0.02 
13. วัดหนองหมู 7.58 119.58 0.04 3.34 74.34 0.02 3.05 0.01 
14. รพ.สต.บ้านหนองแวง 2.53 114.53 0.02 1.20 72.20 0.01 1.19 0.01 

มาตรฐาน 330 3/ 100 3/ 120 3/ 50 3/ 50 4/ 25 4/ 
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ตารางที่ 5.2.2-1 (ต่อ) ผลการศึกษาการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศจากแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการร่วมกับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษาในช่วงฤดูหีบอ้อย 1/ 

รายละเอียด 

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

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

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 
เข้มข้นพื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 
รวมกับความ 

เข้มข้น
พื้นฐาน 

แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ แบบจําลองฯ 

ความเข้มข้นสงูสุด 45.23 - 2/ 5.67 - 2/ 0.39 73.07 - 2/ 0.63 0.47 0.33 
พิกัด 221000E  1520900N 224000E  1521250N 225500E  1523000N 221000E  1520900N 225500E  1523000N 218800E  1519900N 218700E  1519800N 
บริเวณ พื้นทีเ่กษตรกรรม 

ทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

พื้นทีเ่กษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 

ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร 

พื้นทีเ่กษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออกระยะทาง
ประมาณ 5.2 กิโลเมตร 

พื้นทีเ่กษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

พื้นทีเ่กษตรกรรม  
ทางทิศตะวันออกระยะทาง
ประมาณ 5.2 กิโลเมตร 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

ภายในพื้นที่โรงงานผลิต
น้ําตาล 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ           
A1: ชุมชนบ้านโป่งคอม 20.63 37.63 2.50 10.40 0.05 33.33 67.23 0.09 0.02 0.01 
A2: ชุมชนบ้านทดน้อย 38.34 55.34 3.96 11.86 0.16 61.94 95.84 0.25 0.02 0.01 
A3: ชุมชนบ้านทางหลวง 0.53 17.53 0.03 7.93 <0.01 0.85 34.75 <0.01 0.01 <0.01 
A4: ชุมชนบ้านบ่อบัวโบสถ ์ 19.47 36.47 2.97 10.87 0.12 31.46 65.36 0.20 0.02 <0.01 
A5: ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ 24.75 41.75 3.57 11.47 0.25 39.98 73.88 0.41 0.02 <0.01 
จุดสังเกต           
6: วัดทดหลวง 23.62 40.62 3.29 11.19 0.08 38.15 72.05 0.13 0.01 <0.01 
7: โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 3.16 20.16 0.18 8.08 <0.01 5.10 39.00 0.01 0.01 <0.01 
8: วัดอุทุมพร 0.07 17.07 0.01 7.91 <0.01 0.11 34.01 <0.01 0.01 <0.01 
9: บ้านกุดตะกรา้ 0.08 17.08 0.01 7.91 <0.01 0.17 34.07 <0.01 0.03 <0.01 
10: บ้านหนองสลักได 1.71 18.71 0.10 8.00 <0.01 2.77 36.67 <0.01 0.02 <0.01 
11: บ้านห้วยพะใย 14.52 31.52 0.81 8.71 0.02 23.46 57.36 0.03 0.04 0.01 
12. บ้านวังเสียว 0.06 17.06 0.01 7.91 <0.01 0.10 34.00 <0.01 0.01 <0.01 
13. วัดหนองหม ู 0.06 17.06 0.01 7.91 <0.01 0.09 33.99 <0.01 0.01 <0.01 
14. รพ.สต.บ้านหนองแวง 0.05 17.05 0.01 7.91 <0.01 0.08 33.98 <0.01 <0.01 <0.01 

มาตรฐาน 780 3/ 300 4/ 100 4/ 320 5/ 57 5/ 34,200 6/ 10,260 6/ 
หมายเหตุ : 1/ ช่วงฤดูหีบอ้อย มีการเดินหม้อไอน้ําทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ ขนาด 80 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด และขนาด 150 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 4 ชุด ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม (120 วัน) 
  2/ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสูงสุด เป็นผลตรวจวัดจากจุดสังเกตภายนอกพื้นที่โครงการ จึงพิจารณาไม่นํามารวมกับค่าความเข้มข้นสูงสดุที่ได้จากแบบจําลองฯ AERMOD เนื่องจากค่าความเข้มข้นสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณภายในพื้นทีโ่ครงการ 
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 6/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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ผลการประเมินคุณภาพอากาศด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD ในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการ พบว่า ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากแบบจําลองฯ รวมกับค่าความ
เข้มข้นพ้ืนฐานในบรรยากาศ เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2533) ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24 
(2547) ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) และฉบับที่ 36 (2553) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 

5.3 ผลการศึกษาด้านระดับเสียง  

การประเมินผลกระทบจากระดับเสียงต่อชุมชนจากการดําเนินโครงการในที่น้ีเป็นการคํานึงถึงผลกระทบ
ในภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง อีกทั้งได้คํานึงถึงระดับเสียงพ้ืนฐานของชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ร่วมด้วย (ก่อนการก่อสร้างโครงการ) สําหรับการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงมุ่งเน้นศึกษาที่ชุมชนซึ่งอยู่
ใกล้กับพ้ืนที่ของโครงการมากที่สุด คือ ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N2) อยู่ห่างจากขอบเขตพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล
และโรงไฟฟ้าชีวมวล (โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน) ทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ซึ่งการประเมินผล
กระทบครั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยใช้ผลการตรวจวัดระดับเสียงเมื่อวันที่  
18-25 มกราคม 2564 สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง โดยท่ัวไป (Leq 
24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อมแ ห่ งชาติ  ฉ บับที่  15  (พ .ศ . 2540 ) เรื่ อ ง  กํ าหนดมาตรฐานระดับ เสี ย งโดยทั่ ว ไป  
ที่กําหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

การประเมินผลกระทบด้านเสียงแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1)  ระยะก่อสร้าง พบว่า ระดับเสียงบริเวณชุมชนบ้านป่าเพ็กที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างมีค่าเฉล่ีย 24 
ช่ัวโมง เท่ากับ 60.4 เดซิเบลเอ (เพ่ิมขึ้น 6.3 เดซิเบลเอ) ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปท่ีกําหนดค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อระดับเสียงรบกวนในระยะ
ก่อสร้าง พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 2.6 – 12.6 เดซิเบลเอ ซึ่งพบว่าระดับเสียงจากเคร่ืองจักร/
เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อพ้ืนที่
อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงแนวการก่อสร้าง โดยมีระดับเสียงรบกวนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวนท่ีกําหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่ให้เกิน 
10 เดซิเบลเอ เมื่อวิเคราะห์ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า ค่าระดับการรบกวนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
จํานวน 15 ครั้ง จากการคํานวณทั้งหมด 63 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 23.8) อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการก่อสร้าง
จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ แบบไม่ต่อเน่ือง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผลกระทบ
ดังกล่าวจะหมดไป รวมทั้งต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับตํ่า 
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2)  ระยะดําเนินการ พบว่า ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ช่ัวโมง) บริเวณชุมชนบ้านป่าเพ็ก จะได้รับ
เสียงจากกิจกรรมระยะดําเนินการเท่ากับ 33.1 เดซิเบลเอ เมื่อรวมกับระดับเสียง Leq 24 ช่ัวโมง สูงสุดจากผล
ตรวจวัดซึ่งมีค่า 54.1 เดซิเบลเอ ซึ่งไม่ส่งผลให้ระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพ
ปัจจุบัน และระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 
พ.ศ. 2540 กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนการประเมินผล
กระทบต่อระดับเสียงรบกวน พบว่า ระดับเสียงรบกวนไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานค่าระดับเสียง
รบกวนกําหนดที่ 10 เดซิเบลเอ) ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดมาตรการฯ เพ่ือลดผลกระทบจากการดําเนินงานของ
โครงการที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกล้เคียงให้สอดคล้องกับระดับผลกระทบและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการควบคุมเสียงต้ังแต่การควบคุมและลด
ระดับเสียงที่แหล่งกําเนิดเสียงดังมีการดูแลบริหารจัดการทางผ่านของเสียง รวมท้ังการจัดให้มีอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ดังน้ี 

(1)  ควบคุมเสียงที่แหล่งกําเนิดโดยหลักการด้านวิศวกรรม เพ่ือเป็นการลดระดับเสียงที่
แหล่งกําเนิด โดยได้วางแผนการการดําเนินการผลิตหลีกเลี่ยงการสัมผัสของพนักงาน นอกจากน้ี ยังมีการ
กําหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งกําเนิด
ของเสียงดัง และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน โดยโครงการจะจัดแผนการซ่อมบํารุงเครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง 
ตามแผนการซ่อมบํารุงประจําปี 

(2)  ด้านการบริหารจัดการทางผ่านของเสียง ได้แก่ การดําเนินกิจกรรมการผลิตเฉพาะภายใน
อาคารผลิต  เพ่ื อลดผลกระทบ ด้าน เสี ยงจาก กิจกรรมการผลิตออกสู่ พ้ื นที่ ข้ างเคี ยง หรือการ 
จัดห้องควบคุมระบบปิดให้พนักงานเข้าไปพักระหว่างการทํางาน เป็นต้น 

(3) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกรณีที่การดําเนินกิจกรรมการผลิตยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยวิธีทางด้านวิศวกรรม หรือการบริหารจัดการ
ทางผ่านของเสียงได้ จะทําการกําหนดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหู
ลดเสียงให้พนักงานทุกคน 

5.4 ผลการศึกษาด้านคณุภาพน้าํ  

 1)  ระยะก่อสร้าง มีนํ้าเสียเกิดขึ้นจาก 2 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ นํ้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของ
คนงาน และเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างประมาณ 600 คน (คิดรวม
กับโรงไฟฟ้าชีวมวล เน่ืองจากดําเนินการก่อสร้างพร้อมกันและอยู่ในพ้ืนที่ต่อเน่ืองกัน) ซึ่งคาดว่าจะเกิดนํ้าเสีย
ขึ้นประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาให้นํ้าที่คนงานใช้ก่อให้เกิดนํ้าเสียโดยท้ังหมด) และเนื่องจากท่ี
พักอาศัยสําหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังน้ัน โครงการจึงกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มี
ระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบช่ัวคราวอย่างเพียงพอ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
ได้แก่ นํ้าเสียจากการบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณนํ้าเสียดังกล่าว
เกิดขึ้นประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นนํ้าเสียความสกปรกตํ่า 
(Low BOD) โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 จุด บริเวณใกล้
กับบ่อเก็บนํ้าดิบ T1 เพ่ือรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมา
ใช้ในการฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนท่ีตกใน
พ้ืนที่ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทําและสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวไว้ในแนวเดียวกับที่จะ
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สร้างรางระบายนํ้าถาวรเพื่อระบายนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการลงสู่บ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการต่อไป ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การดําเนินงาน
ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดินภายนอกโครงการในระดับ
ตํ่า 

 2) ระยะดําเนินการ การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพนํ้ามีการพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการ มีรายละเอียดดังน้ี 

  (1)  ความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย ในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานผลิต
นํ้าตาลได้คํานึงถึงปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น รวมท้ังการพิจารณาเลือกระบบบําบัดนํ้าเสียให้เหมาะสมกับ
ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียจากทั้ง 2 กิจกรรม สําหรับระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ถูก
ออกแบบให้เป็นระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อเปิด ซึ่งเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียหลัก วางการทํางานต่อกันเป็นแบบ
อนุกรม มีความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย ประมาณ 11,184 ลูกบาศก์เมตร โดยรองรับนํ้าเสียจาก
กระบวนการผลิตนํ้าที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป นํ้าฝนปนเป้ือนจากลานกองต่าง ๆ 
ในช่วงที่ฝนตก และนํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกส่งมายังบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond 
No.1) โดยจะทําการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) และค่าบีโอดี 
(BOD)/ค่าซีโอดี (COD) กรณีนํ้าทิ้งภายหลังการบําบัดผ่านมาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้งหลังบําบัด 
(Holding Pond) แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกสูบเข้าบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพ่ือกลับไป
บําบัดใหม่อีกครั้ง ซึ่งเห็นได้ระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ของโครงการสามารถรองรับนํ้า
เสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

ส่วนระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกตํ่า (Low BOD) ส่วนใหญ่จะมีค่าของแข็งละลายนํ้า
ทั้งหมด (TDS) ค่อนข้างสูง โครงการจึงมีการออกแบบให้สามารถรองรับนํ้าระบายทิ้งจากระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้าและระบบหล่อเย็น ขนาดระบบบําบัดที่ออกแบบ 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยนํ้าระบายทิ้งจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าและระบบหล่อเย็นถูกส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า 2 (Inspection pit No.2) 
เพ่ือตรวจสอบค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (TDS) ในกรณีนํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานจะส่งไปยัง
บ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Effluent Low BOD pond) แต่ในกรณีที่นํ้าทิ้งมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) เพ่ือส่งเข้าบ่อปรับสภาพนํ้าเสีย (Equalization pond) ของระบบ
บําบัดนํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ต่อไป ซึ่งเห็นได้ระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกตํ่า (Low BOD) 
ของโครงการสามารถรองรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ 

  (2) ประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสีย สําหรับการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลจะพิจารณาการจัดการนํ้าเสียออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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    ก) ระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ถูกออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบ
บ่อเปิด เมื่อถูกตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ 1 (Inspection pond No.1) เพ่ือ
ตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) และค่าบีโอดี (BOD)/ค่าซีโอดี 
(COD) ในนํ้าทิ้งผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งอัตโนมัติ หากพบว่า นํ้าทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) ตํ่ากว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้งหลังการ
บําบัด (Holding pond) ขนาด 87,713 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ ก่อนนํานํ้าทิ้งไปใช้ใหม่ แต่หากตรวจ
พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่กําหนด ค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) ประมาณ 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งกลับไปยังบ่อปรับสภาพนํ้าเสีย 
(Equalization pond) เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกครั้ง 

  ข) ระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกตํ่า (Low BOD) ส่วนใหญ่จะมีค่าของแข็งละลายนํ้า
ทั้งหมด (TDS) ค่อนข้างสูง เมื่อถูกตรวจสอบค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ในนํ้าทิ้งจากบ่อตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าทิ้งที่ 2 (Inspection pond No.2) ผ่านเครื่องตรวจวัดนํ้าทิ้งอัตโนมัติ หากพบว่าค่าของแข็ง
ละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ตํ่ากว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แต่เน่ืองจากโครงการจะนํานํ้าทิ้ง
ดังกล่าวไปรดนํ้าต้นไม้ในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ จึงกําหนดให้ค่าของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 
1,300 มิลลิกรัม/ลิตร ให้สอดคล้องกับมาตฐานคุณภาพนํ้าทิ้งในทางนํ้าชลประทาน ตาม คําสั่งกรม
ชลประทานที่ 18/2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการระบายนํ้าที่มีคุณภาพตํ่าลงทางนํ้าชลประทานและ
ทางนํ้าที่ต่อเช่ือมกับทางนํ้าชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน (กําหนดให้ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids : TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร) จะส่งไปยังบ่อเก็บนํ้าทิ้ง (Effluent 
Low BOD pond) ขนาด 3,042 ลูกบาศก์เมตร ก่อนนําไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมลานกองเชื้อเพลิง ฉีด
พรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และรดพื้นที่สีเขียวของโรงงานผลิตนํ้าตาล แต่ในกรณีที่นํ้าทิ้งมีคุณภาพไม่
อ ยู่ ใน เกณ ฑ์ ที่ ม าตรฐานค่ าของแข็ งละลาย นํ้ าทั้ งห มด  (TDS) สู งก ว่ า  1 ,300  มิ ลลิ ก รัม /ลิ ต ร  
จะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Low BOD pond) ขนาด 3,042 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือส่งเข้าบ่อ
ปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond) ของระบบบําบัดนํ้าเสียความสกปรกสูง (High BOD) ต่อไป 

    นอกจากน้ี โครงการได้ระบุให้มีการปูรองก้นและขอบบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม HDPE 
ความหนา 1.5 มิลลิเมตร มีความลาดอย่างน้อย 1 : 2 (แนวด่ิง : แนวราบ) ทุกบ่อ เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รั่วซึมและปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน ดังน้ันโอกาสรั่วซึมไปปนเป้ือนนํ้าใต้ดินจึงอยู่ในระดับตํ่า 

(3)  การป้องกันกลิ่นและการควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย การป้องกันกลิ่นจากระบบบําบัด
นํ้าเสียแบบชีวภาพ ซึ่งการบําบัดนํ้าเสียแบบระบบแอนแอโรบิกน้ันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่มีปัญหาเรื่องกล่ิน 
แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดระบบบําบัดนํ้าเสียได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันและลดผลกระทบ ดังน้ี 
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ก) การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย ออกแบบอัตราภาวะบีโอดีให้เหมาะสม ซึ่งการออกแบบ
ได้กําหนดที่ < 0.3 กก./ลบ.ม.-วัน ในขณะที่เกณฑ์การออกแบบที่เหมาะสม คือ 0.1-0.4 กก./ลบ.ม.-วัน 

ข) พิจารณาระยะห่างระหว่างบ่อบําบัดกับพ้ืนที่ของชุมชนซึ่งบริเวณท่ีกําหนดให้สร้างระบบ
บําบัดนํ้าเสียอยู่ห่างจากชุมชนบ้านทดน้อย ประมาณ 1,600 เมตร ประกอบกับบริเวณพ้ืนที่ ดังกล่าว
กําหนดให้มีแนว Buffer Zone โดยถัดจากบริเวณระบบบําบัดนํ้าเสียจะเป็นบ่อเก็บนํ้าดิบและมีแนวพ้ืนที่สี
เขียวประมาณ 30 เมตรเพ่ือปลูกไม้ยืนต้น 

ค) พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2533-2562) ของกรม
อุตุนิยมวิทยาตรวจวัดอากาศอรัญประเทศ ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการมากที่สุด และ
กําหนดจุดติดต้ังถุงลมบอกทิศทาง (Wind Sock) เพ่ือตรวจสอบทิศทางลมที่พัดผ่านพ้ืนที่จากการติดต้ังถุงลม
บอกทิศทาง (Wind Sock) ที่ติดต้ังอยู่ที่อาคารเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลม ซึ่ง
พ้ืนที่ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการจึงเพ่ิมแนวพื้นที่สีเขียวเพ่ือ
ป้องกันปัญหากลิ่น 

  (4) การจัดการกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการได้มีการออกแบบการจัดการกาก
ตะกอน สําหรับการดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียในส่วนของการลอกตะกอน กําหนดให้มีการลอก
ตะกอนของ Anaerobic Pond และ Polishing Pond จะต้องมีการลอกตะกอนเพ่ือรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบโดยทําการลอกตะกอนทุก ๆ 3 ปี โดยตะกอนที่ลอกขึ้นมาจะต้องทําการวิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หากพบว่า กากตะกอนไม่มี
ความเป็นอันตราย จะนํากลับไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น สารปรับปรุงดิน เน่ืองจากในกากตะกอน
ประกอบด้วย ธาตุอาหารท่ีจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่าง ๆ 
แต่ในกรณีที่ตรวจวิเคราะห์พบว่ากากตะกอนมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ก็จะติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดต่อไป 

  (5) การจัดการน้ําทิ้ง โครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บนํ้าทิ้งหลังบําบัด (Holding pond) จนได้
มาตรฐาน ทั้งหมด 2 บ่อ ได้แก่ บ่อพักนํ้าทิ้งหลังบําบัด 1 (Holding Pond No.1) ขนาด 87,713 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลากักเก็บ 67.47 วัน และบ่อพักนํ้าทิ้งหลังบําบัด 2 (Holding Pond No.2) ขนาด 87,713 
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากักเก็บ 67.47 วัน โครงการจะนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้มาตรฐานซึ่งจะ
กําหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (SS) บีโอดี 
(BOD) นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ค่าที เคเอ็น (TKN) อัลคาลินิ ต้ี (Alkalinity) ค่าที ดีเอส (TDS) 
ทองแดง (Cu) ซีโอดี (COD) นิกเกิล (Ni) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮ็กซา
วาเล้นท์ (Cr6+) (Pb) ปรอท (Hg) สารหนู (As) ไซยาไนด์ (Cyanide) และซีลีเนียม (Se) ซึ่งโครงการจะนํานํ้า
ทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้มาตรฐาน ไปใช้ฉีดพรมลานกองเช้ือเพลิง ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
และรดพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มีการระบายนํ้าทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการหรือ
แหล่งนํ้าสาธารณะแต่อย่างใด  

  (6)  การจัดการกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย โครงการได้มีการออกแบบการจัดการกาก
ตะกอน สําหรับการดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียในส่วนของการลอกตะกอน กําหนดให้มีการลอก
ตะกอนของ Anaerobic Pond และ Polishing Pond จะต้องมีการลอกตะกอนเพ่ือรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบโดยทําการลอกตะกอนทุก ๆ 3 ปี โดยตะกอนที่ลอกขึ้นมาจะต้องทําการวิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หากพบว่า กากตะกอนไม่มี
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ความเป็นอันตราย จะนํากลับไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น สารปรับปรุงดิน เน่ืองจากในกากตะกอน
ประกอบด้วย ธาตุอาหารท่ีจําเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่าง ๆ 
แต่ในกรณีที่ตรวจวิเคราะห์พบว่ากากตะกอนมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ก็จะติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดต่อไป รวมทั้งพิจารณาข้อห่วงกังวลจากการคัดค้าน
โครงการ “มีข้อห่วงกังวลต่อการปนเป้ือนสารมลพิษลงสู่ลําคลองสาธารณประโยชน์ (คลองห้วยพะใย และ
คลองพรหมโหด) ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการผลิตนํ้าอุปโภคและบริโภคของชาวบ้าน และผลิตนํ้าประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตนํ้าประปา 456,971 ลบ.ม./เดือน จํานวนผู้ใช้
นํ้า 15,528 คน (การประปาส่วนภูมิภาค, 2563) และยังเป็นต้นนํ้าที่ไหลผ่านอําเภออรัญประเทศลงสู่โตนเล
สาบ ประเทศกัมพูชา” เมื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินผลกระทบในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ความ
เพียงพอของระบบบําบัดนํ้าเสีย ประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสีย การจัดการนํ้าทิ้ง และการจัดการกาก
ตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย พบว่า โรงงานผลิตนํ้าตาลสามารถบริหารจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่
ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ง่ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.5 ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพบนบก  

1) ระยะก่อสร้าง 

จากการสํารวจพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าว
ในที่ลุ่ม พบมีไม้หลงเหลืออยู่เป็นต้นโดด ๆ กระจายท่ัวไป และมีไม้หัวไร่ปลายนา เช่นเดียวกับในพ้ืนที่
โครงการ สําหรับในพ้ืนที่ดอนพบได้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ บริเวณบ้านหนองดง ตําบล
ผักขะ และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่โครงการบริเวณตําบลหันทราย นอกจากน้ีพบกลุ่มไม้ป่าเต็ง
รังในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ศึกษา สําหรับลักษณะของการทําการ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย มีไร่มันสําปะหลังแทรกสลับอยู่บ้าง
แต่ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนที่สวนไม้ยืนต้น ได้แก่ สวนยูคาลิปตัส และสวนปาล์มนํ้ามันเป็นแปลง
ปลูกขนาดเล็ก ระบบนิเวศเกษตรกรรมในพ้ืนที่ศึกษานอกจากจะเป็นพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ และ
สวนไม้ยืนต้นแล้ว ยังมีไม้ยืนต้นทั้งที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นและไม้ปลูกขึ้นตามหัวไร่ปลายนาขึ้นกระจายตัวห่าง ๆ ทั่วไป
ในพ้ืนที่ ดังน้ัน การทําการเกษตรเหล่าน้ีเป็นรูปแบบของการปลูกพืชชนิดเดียว โดยเฉพาะการทํานาข้าว และ
พืชไร่จะต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ด้วยการไถพรวน ยกร่อง และการกําจัดวัชพืช จึงทําให้มีความหลากหลายใน
แปลงเพาะปลูกค่อนข้างตํ่า อย่างไรก็ตาม พบว่าในพ้ืนที่เกษตรกรรมหลาย ๆ แห่งในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
เกษตรกรมักจะเหลือไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพรรณไม้ด้ังเดิมกระจายไปในพ้ืนที่เพาะปลูกพอสมควร อย่างไรก็ตาม  
ในระยะก่อสร้างโครงการกําหนดพ้ืนที่ในการปรับถมหน้าดิน โดยมีระยะเวลาในการปรับถมพ้ืนที่ประมาณ  
5 เดือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ เน่ืองจากพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการไม่มีสภาพ
ป่าไม้ จึงไม่มีการตัดฟันพ้ืนที่ป่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความ
รุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความ
รุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกัน
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และแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน การดําเนินงานในระยะดําเนินการคาดว่าจะส่งผล
กระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกภายนอกโครงการในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

พ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมประเภทนาข้าวในที่
ลุ่ม พบมีไม้หลงเหลืออยู่เป็นต้นโดด ๆ กระจายทั่วไป และมีไม้หัวไร่ปลายนา และในพ้ืนที่ดอนเป็น
เกษตรกรรมประเภทพืชไร่และไม้ยืนต้น ได้แก่ ไร่อ้อย สวนปาล์มนํ้ามัน และสวนยูคาลิปตัส มีมันสําปะหลัง
อยู่บ้าง ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ตามธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ สําหรับบริเวณพ้ืนที่โครงการมีลักษณะนิเวศแบบ
เกษตรกรรม ประเภทนาข้าว มีไร่อ้อยแทรกสลับอยู่บ้าง ลักษณะการทํานาบริเวณน้ีจะเป็นแปลงนาผืนเล็ก ๆ 
ติดกัน มีไม้ยืนต้นเหลืออยู่เป็นต้นเดียวโดด ๆ กระจายท่ัวทั้งพ้ืนที่ และมีสระน้ําสําหรับใช้ในการเกษตร 
สําหรับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่โครงการ พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น 62 ชนิด จําแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 5 
ชนิด นก 49 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 5 ชนิด และสัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกอีก 3 ชนิด สัตว์ที่พบในพ้ืนที่
โครงการเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมมากมักจะพบทั้งในระบบนิเวศที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมรวมท้ังในพ้ืนที่ชุมชน
ด้วย แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่โครงการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณากิจกรรมในการดําเนินการโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหรือมลพิษที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ พืชและสัตว์ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ เช่น อากาศเสีย นํ้าเสีย 
เป็นต้น ซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือบําบัดนํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ 
ก่อนนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้ค่ามาตรฐานแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์โดยนํามาใช้รดนํ้าต้นไม้
บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ และใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การฉีดพรมลานกองเช้ือเพลิง และลานกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง โดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะ
ดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบกในระดับตํ่า 

5.6 ผลการศึกษาด้านทรพัยากรชีวภาพในน้าํ  

1) ระยะก่อสร้าง 

การดําเนินกิจกรรมในช่วงระยะก่อสร้างจะมีการปรับถมหน้าดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคารผลิต
และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจทําให้เกิดตะกอนดินไหลออกไปสู่พ้ืนที่ภายนอก ซึ่ง
อาจทําให้แนวทางหรือทิศทางการระบายน้ําปัจจุบันจากพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงไป และเน่ืองจากท่ีพัก
อาศัยสําหรับคนงานก่อสร้างไม่ได้อยู่ภายในโครงการ ดังน้ัน โครงการจึงกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดให้มีระบบ
บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปหรือห้องสุขาแบบช่ัวคราวอย่างเพียงพอ สําหรับนํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ 
นํ้าเสียจากการบ่มคอนกรีต นํ้าล้างอุปกรณ์/เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งคาดว่ามีปริมาณนํ้าเสียดังกล่าวเกิดขึ้น
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้งเป็นนํ้าเสียความสกปรกตํ่า (Low 
BOD) ดังน้ัน โครงการจึงได้จัดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ บริเวณใกล้กับ
บ่อเก็บนํ้าดิบ T1 เพ่ือรองรับนํ้าเสียจากกิจกรรมดังกล่าว หลังจากน้ันจะนํานํ้าที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาใช้ใน
การฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างและถนนเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สําหรับนํ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่
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ก่อสร้าง โครงการกําหนดให้บริษัทรับเหมาจัดทําแนวทางการระบายน้ํา โดยใช้คูระบายนํ้ารอบโครงการรองรับ
ปริมาณนํ้าที่เกิดขึ้นจากปริมาณฝนในระยะการก่อสร้าง ให้สามารถระบายลงบ่อเก็บนํ้าดิบ T1 ของโครงการ
ต่อไป และหากมีพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของนํ้าเน่ืองจากปริมาณฝนท่ีรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการกัด
เซาะพังทลายของดิน โครงการก็จะทําการปลูกหญ้าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีตช่ัวคราว เพ่ือป้องกันการ
กัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ใน
ระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและ
แก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้าง
จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรชีวภาพในนํ้าในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

เมื่อพิจารณาและสํารวจสภาพที่ต้ังของพ้ืนที่โครงการและภายในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีแหล่งนํ้า 
ผิวดินที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยพะใย/พรมโหด โดยแนว/ทิศทางการไหลของห้วยพะใย/พรมโหดจะไหลจากทิศ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ศึกษา แนวคลองดังกล่าวอยู่ติดกับพ้ืนที่โครงการทางด้านทิศเหนือ
ใกล้กับบ่อเก็บนํ้าดิบของโครงการ ซึ่งโครงการจะผันนํ้าจากห้วยพะใย/พรมโหดในเดือนกันยายนและตุลาคม 
รวม 2 เดือน โดยการผันนํ้าจะทําการผันนํ้าจากลํานํ้าเข้าสู่คลองชักนํ้าแล้วมาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบรวมของ
โครงการ และสูบนํ้าต่อจากบ่อเก็บนํ้าดิบรวมเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าของโครงการต่อไป สําหรับมลพิษ
ทางนํ้าโครงการมีการจัดการนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจะนําไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการจึงไม่มีการ
ระบายนํ้าทิ้งออกนอกบริเวณพ้ืนที่โครงการ/แหล่งนํ้าสาธารณะแต่อย่างใด  

โครงการจะทํ าการตรวจ วัดคุณภาพ นํ้ าให้ ได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2560) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําที่ระบายออกจากโรงงาน แต่หากตรวจพบว่า มีค่าเกินมาตรฐานฯ ที่
กําหนดจะส่งไปยังบ่อพักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ประมาณ 2,665 ลูกบาศก์เมตร ก่อนส่งกลับไป
ยังบ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond) เพ่ือบําบัดนํ้าเสียใหม่อีกครั้ง  

ทั้งน้ี เพ่ือเฝ้าระวังการปนเป้ือนในนํ้าผิวดิน โครงการได้กําหนดจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน
บริเวณห้วยพะใย/พรมโหด จํานวน 4 จุด ได้แก่ ห้วยพะใย ด้านเหนือนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของ
โครงการ 1,000 เมตร (SW1) ห้วยพะใย บริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ (SW2) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บ
นํ้าบ้านหนองบัวเหนือ) ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 700 เมตร (SW3) และห้วยพรม
โหด ด้านท้ายนํ้าห่างจากบริเวณจุดผันนํ้าของโครงการ 1,300 เมตร (SW4) โดยดัชนีที่ทําการตรวจวัด ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) สารแขวนลอยท้ังหมด (TSS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS)  
ค่าออกซิเจนท่ีละลายนํ้า (DO) บีโอดี (BOD) ความกระด้าง (Total Hardness) ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ฟอสเฟตท้ังหมด (Total Phosphate) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
ตะก่ัว (Pb) แคดเมียม (Cd) นิคเกิล (Ni) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่
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ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน จึง
คาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากร
ชีวภาพในนํ้าในระดับตํ่า 

5.7 ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพ้ืนที่ต้ังโครงการจะพิจารณาในส่วนของข้อกําหนด
ของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการของโครงการสอดคล้องกับข้อกําหนด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 1 ที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในโรงงาน ในข้อกําหนด
ข้อ 2 ห้ามต้ังโรงงานจําพวกที่ 3 (รวมถึงโครงการโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับนํ้าตาล) ในบริเวณบ้าน
จัดสรรเพ่ือการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย ภายในระยะ 100 เมตร จากเขต
ติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาวัดหรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน 
และสถานท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยรัศมีโดยรอบที่ต้ังโครงการอยู่ห่างจากวัดสายไหมวนาราม 
ประมาณ 870 เมตร ปราสาทบ้านน้อยห้วยพะใย 430 เมตร ชุมชนบ้านหนองบัวเหนือ 730 เมตร โรงเรียน
บ้านหนองบัว 1,410 เมตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยเด่ือ 1,790 เมตร จากข้อกําหนด
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า บริเวณที่ต้ังโครงการไม่ขัดกับข้อกําหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  

(2) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 132 ตอน 55 ก วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บังคับใช้ผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเมื่อทําการ
ตรวจสอบพ้ืนที่ต้ังโครงการจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พบว่า พ้ืนที่ต้ังโครงการ
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และ
ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 ในพ้ืนที่บริเวณที่ 8 กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริม
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร อ้างถึงรายละเอียดในข้อ (4) ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน 
ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 

(3) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ยกเว้นการ
ใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 
(10) มาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกรมโยธาธิการ
และผังเมืองกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 
(3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เมื่อได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดบริเวณห้ามการ
ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด
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หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินซึ่ งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ขึ้นใช้บังคับในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

(4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และ
ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 พบว่า พ้ืนที่ต้ังโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณที่ 8 
กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตร ทั้งน้ี ประเภทกิจการ
ของโครงการเป็นโรงงานประเภท 11 (3) การทํานํ้าตาลทรายดิบหรือนํ้าตาลทรายขาว 11 (4) การทํานํ้าตาล
ทรายดิบ หรือนํ้าตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ และ 11 (6) การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน
ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่ได้ห้ามประกอบกิจการประเภทดังกล่าว ดังน้ัน การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่
ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใช้อาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559 

จากรายละเอียดข้อกําหนดข้างต้น พ้ืนที่ต้ังโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบล
ป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบลท่าข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2559 ในพ้ืนที่บริเวณท่ี 8 กําหนดให้เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แปรรูป
การเกษตรได้ มิได้ห้ามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ประเภท 11 โรงงานผลิตนํ้าตาล ทั้งน้ี จากข้อกําหนด
ดังกล่าวการดําเนินโครงการไม่ขัดแย้งกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตําบลป่าไร่ ตําบลบ้านด่าน ตําบลท่า
ข้าม อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แต่อย่างใด 

5.8 ผลการศึกษาด้านคมนาคม  

 การประเมินผลกระทบด้านคมนาคมได้ทําการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 
33, 359, 317, 3395 และ 3486 ทั้งน้ี การศึกษาปริมาณการจราจรของเส้นทางข้างต้นในปัจจุบัน (ก่อนเปิด
ดําเนินโครงการ) จะอ้างอิงตามข้อมูลรายงานปริมาณจราจรบนทางหลวงของสํานักอํานวยความปลอดภัย 
กรมทางหลวง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 เน่ืองจากมีการตรวจนับปริมาณพาหนะที่ใช้งานเส้นทางดังกล่าว
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองจากพาหนะแต่ละชนิดส่งผลกระทบต่อสภาพจราจรแตกต่างกัน ดังน้ัน การรวม
ปริมาณพาหนะท้ัง 12 ชนิด จึงต้องแปลงหน่วยปริมาณพาหนะให้อยู่ในหน่วยที่เทียบเท่ากันได้ที่เรียกว่า 
passenger car unit (PCU/วัน) ซึ่งเป็นหน่วยเทียบเท่ากับรถยนต์ส่วนบุคคล สําหรับการแปลงปริมาณ
พาหนะแต่ละชนิดจากหน่วย คัน/วัน มาเป็นหน่วย PCU/วัน เป็นการนําปริมาณพาหนะแต่ละชนิดคูณด้วยตัว
แปลงหน่วยที่เรียกว่า passenger car equivalents (PCEs) สําหรับค่าตัวแปลงหน่วยของยานพาหนะแต่ละ
ชนิดแสดงดังตารางที่ 5.8-1 
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ตารางที่ 5.8-1 ตัวแปลงหน่วยหรือ passenger car equivalents (PCEs) ของยานพาหนะแต่ละชนิด 
ชนิดของยานพาหนะ passenger car equivalents (PCEs) 

1. รถจักรยานยนต์และรถสามล้อ 0.333 
2. รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 0.333 
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน รถนั่งเกนิ 7 คน และรถบรรทกุขนาดเล็ก 4 ล้อ 1.0 
4. รถโดยสารขนาดเล็ก รถโดยสารขนาดกลาง  1.5 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 6 ล้อ และรถโดยสารขนาดใหญ่ 2.1 
6. รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง และรถบรรทุกกึ่งพ่วง 2.5 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์คํานวณ ดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2560) 

สําหรับเกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรของแต่ละเส้นทางว่ามีความหนาแน่นหรือเบาบางเพียงใดจะอ้างอิงจาก
ค่าอัตราส่วนระหว่างวีต่อซี (V/C Ratio) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณพาหนะ หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณพาหนะ (V; คัน/ช่ัวโมง) หารด้วยความสามารถในการรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง 
(C : คัน/ช่ัวโมง) สําหรับเกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรแสดงดังตารางท่ี 5.8-2 และเกณฑ์การบ่งช้ีความสามารถใน
การรองรับปริมาณพาหนะของแต่ละเส้นทาง (Capacity; C) จะอ้างอิงตามรายงานการวิเคราะห์คํานวณ ดัชนี
การจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจร (สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2561) โดยขึ้น 
อยู่กับปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ความกว้างของช่องจราจร ความกว้างของไหล่ทาง สภาพทั้งสองข้างทาง 
ปริมาณจราจรของรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งน้ี จากการประเมินสภาพจราจรก่อน
และหลังดําเนินโครงการ การคํานวณหาสัดส่วนค่าวีต่อซี (สภาพของถนน) ทั้งในช่วงทั้งในช่ัวโมงเร่งด่วนและ
นอกช่ัวโมงเร่งด่วนของเส้นทางหลวงหมายเลข 33, 359, 317, 3395 และ 3486 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ตารางที่ 5.8-2 เกณฑ์บ่งช้ีสภาพจราจรอ้างอิงตามค่า V/C Ratio 
ระดับ สภาพท่ีประเมินการจราจร V/C Ratio 

A ปริมาณจราจรตํ่า รถสามารถว่ิงด้วยความเร็วสูงสุดท่ีไม่ถูกจํากัด ปริมาณความหนาแน่นตํ่า และ
รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระในกระแสจราจร ผู้ขับข่ีสามารถคงระดับความเร็วตามท่ี
ต้องการได้โดยไม่เกิดความล่าช้า 

0.00-0.60 

B ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคล่ือนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย ความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน 
ไม่สร้างความลําบากและความเครียดต่อผู้ขับข่ี 

> 0.61-0.70

C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคล่ือนตัวถูกจํากัดมากข้ึนด้วยปริมาณการจราจรที่
เพ่ิมข้ึน ความเร็วในการขับข่ียังอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่สภาพบริเวณสัญญาณไฟหรือความยาว
ของแถวอาจก่อให้เกิดความล่าช้าได้ 

> 0.70-0.80

D ปริมาณการจราจรไม่คงตัว และถูกจํากัดความเร็วในการเคลื่อนตัวจากระดับความเร็วท่ีต้องการ 
ขาดความสะดวกสบายในการสัญจร การเพิ่มข้ึนของปริมาณจราจรเพียงเล็กน้อยสามารถ
ก่อให้เกิดความล่าช้าได้มากข้ึน แต่ยังอยู่ในระดับท่ีพอใช้ 

> 0.80-0.90

E ปริมาณจราจรไม่คงตัวและเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะสั้นๆ ความเร็วในการขับข่ีถูกจํากัดเป็น
คร่ึงหนึ่งหรือหนึ่งในสามของความเร็วสูงสุด ความหนาแน่นของการจราจรสูงข้ึน ความยาวของ
แถวมีมากข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า 

> 0.90-1.00

F สภาพการจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าบริเวณทางแยกสัญญาณไฟ ความเร็วลดต่ําลงอย่างมาก 
และเกิดการหยุดชะงักเป็นระยะเวลาส้ันหรือยาวเนื่องจากเป็นการจราจรก่อนท่ีจะติดขัด 

> 1.00 

ที่มา : Highway Capacity Manual, 2000 
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1) ระยะก่อสร้าง 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2565-2566 ในระยะก่อสร้าง 
พบว่า ก่อนเปิดดําเนินโครงการทางหลวงหมายเลข 33 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงาน
ก่อสร้าง มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C 
Ratio เท่ากับ 0.11-0.22) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า  
ช่วงระยะก่อสร้างไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจร 
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.12-0.23) 

(2) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนของ ปี พ.ศ. 2565-2566 พบว่า ก่อนเปิดดําเนิน
โครงการทางหลวงหมายเลข 33 ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง มีสภาพการจราจร
อยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.14-0.22) และ
เมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะก่อสร้าง พบว่า ช่วงระยะก่อสร้างไม่ทําให้
สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรระดับ A คือ มีปริมาณจราจร
ตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.15-0.23)  

2) ระยะดําเนินการ 

(1) เมื่อพิจารณาสภาพจราจรช่วงนอกเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2570 
(กรณีที่มีกําลังการผลิตสูงสุด 20,400 ตัน/วัน) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการโครงการทางหลวงหมายเลข  
33, 359, 317, 3395 และ 3486 มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัว
ได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.15-0.35) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้น
ภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า ภายหลังเปิดดําเนินการไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่าง
อิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.16-0.37) 

(2) เมื่อสภาพจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่มี
กําลังการผลิตสูงสุด 20,400 ตัน/วัน) พบว่า ก่อนเปิดดําเนินการเส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับ A คือ มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคล่ือนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.17-0.45) และเมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า เส้นทางส่วนใหญ่ 
ไม่ทําให้สภาพจราจรเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ A คือ  
มีปริมาณจราจรตํ่า สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ (V/C Ratio เท่ากับ 0.19-0.47)  

ยกเว้นสภาพจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3395 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 27+960 (ทับทิมสยาม
05 - วัฒนานคร) และทางหลวงหมายเลข 3486 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8+000 (โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร) 
ก่อนเปิดดําเนินการมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C คือ มีปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการ
เคลื่อนตัวถูกจํากัดเล็กน้อย (V/C Ratio เท่ากับ 0.73-0.78) และเมื่อพิจารณาผลกระทบจากปริมาณจราจรท่ี
เพ่ิมขึ้นภายหลังเริ่มเปิดดําเนินโครงการ พบว่า ไม่ทําให้สภาพจราจรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ 
ยังคงมีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C ปริมาณจราจรคงตัว แต่ความสามารถในการเคล่ือนตัวถูกจํากัดมาก 
(V/C Ratio เท่ากับ 0.74-0.80) 
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ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากมีโครงการจึงได้มีการกําหนดมาตรการ
ในการจํากัดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะก่อสร้างและการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) 
สารเคมี และผลิตภัณฑ์ รวมถึงยานพาหนะของพนักงานที่ว่ิงภายในโครงการในระยะดําเนินการ รวมท้ังมี
มาตรการกวดขันพนักงานให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น (07.00-09.00 และ 17.00-19.00) 

 สําหรับแผนหรือแนวทางการดําเนินการในด้านการคมนาคมขนส่ง เช่น เส้นทางการเข้า-ออก
พ้ืนที่โครงการ (Merging Lane หรือ Exit Lane) เพ่ือป้องกันปัญหารถติดหน้าโรงงานน้ัน โครงการมีการ
ออกแบบถนนเพ่ือรองรับการบรรทุกอ้อยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการโดยกําหนดให้มีช่องจราจรสําหรับรถบรรทุกอ้อย
เข้า 2 ช่องจราจร และช่องจราจรสําหรับรถบรรทุกเปล่า 2 ช่องจราจร พร้อมทั้งมีช่องจราจรสําหรับพักรถใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุเพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจรบริเวณทางเข้าโครงการ นอกจากนี้ กําหนดเส้นทางที่ใช้ในการ
ขนส่งอ้อยจากเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการทั้ง 9 เขต เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านพ้ืนที่
ชุมชนและลดภาระการรองรับปริมาณรถขนส่งอ้อยที่อาจส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดในแต่ละเส้นทาง 

5.9 ผลการศึกษาด้านการใชน้้ํา  

 1) ระยะก่อสร้าง นํ้าใช้ในระยะก่อสร้างแบ่งตามลักษณะกิจกรรมการใช้ได้ 2 ประเภท คือ นํ้าใช้ 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง โดยการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าตาลคาด
ว่ามีคนงานสูงสุด (ในบางช่วงดําเนินการก่อสร้างร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) ประมาณ 600 คน ทั้งน้ีดําเนินการ
ก่อสร้างในช่วงเดียวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความต้องการใช้นํ้าสูงสุดในส่วนน้ีประมาณ 42 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(คํานวณจากอัตราการใช้นํ้า 70 ลิตร/คน-วัน อ้างอิงจาก เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน์, การออกแบบระบบท่อ
อาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร, พ.ศ. 2537) สําหรับนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้นํ้าจากบ่อเก็บนํ้าดิบ
ของโรงงานผลิตนํ้าตาล เน่ืองจากการเริ่มดําเนินการก่อสร้างจะมีการปรับถมพ้ืนที่โดยเป็นการขุดบ่อเก็บนํ้า
ดิบเพ่ือนําดินที่ขุดมาปรับถมพ้ืนที่ ดังน้ัน จึงสามารถใช้นํ้าในกิจกรรมการก่อสร้างจากบ่อเก็บนํ้าดิบของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลได้ สําหรับนํ้าใช้ก่อสร้างน้ันมีปริมาณการใช้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการก่อสร้าง  
จึงกําหนดปริมาณการใช้นํ้าได้ไม่แน่นอน ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเป็นโครงสร้างเหล็ก 
ส่วนคอนกรีตที่เลือกใช้เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ จึงคาดว่ามีปริมาณนํ้าใช้เพ่ือล้างอุปกรณ์และเคร่ืองจักร
ประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้กําหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมนํ้าใช้สําหรับกิจกรรม
ก่อสร้างทั้งหมดให้มีความเพียงพอ และจัดให้มีถังสํารองนํ้าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างที่มีปริมาตรความจุ 50 
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้เพียงพอสําหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือ
ความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มี
ความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

 2) ระยะดําเนินการ การคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ําตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในประเด็น
ผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือเป็นการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคลายความวิตกกังวลในประเด็น
ดังกล่าว ในการศึกษาแลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้นําประเด็นดังกล่าวมาศึกษาให้สอดคล้องในแต่ละ
ประเด็นทั้งน้ีการดําเนินการของโครงการไม่ได้ขอใช้นํ้าจากกรมชลประทานผ่านเขื่อนพระปรง มีรายละเอียด
ดังน้ี 
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(1)  น้ําฝนท่ีตกในพื้นที่โครงการ โครงการจะทําการรวบรวมน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่เพ่ือสะสมนํ้าฝน
ในบ่อเก็บนํ้าดิบ จํานวน 5 บ่อ ขนาด 3,021,000 ลูกบาศก์เมตร และนําไปปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ่ือผลิตเป็น
นํ้าประปา นํ้าอ่อน และน้ํา RO ก่อนส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยรวบรวมระบบระบายน้ําตามแนวรางระบาย
น้ําลงบ่อเก็บนํ้าดิบก่อนนํามาปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพ่ือให้เหมาะสมต่อการนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ 

(2) การผันน้ําจากห้วยพะใย/ห้วยพรหมโหดบริเวณโครงการ โครงการจะทําการผันนํ้าด้วย
ปริมาณที่เพียงพอท่ีจะนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จากห้วยพะใย/ห้วยพรหมโหดในแต่ละเดือน
เข้ามาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบจํานวน 5 บ่อ ขนาด 3,021,000 ลูกบาศก์เมตร และนําไปปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
เพ่ือผลิตเป็นนํ้าประปา นํ้าอ่อน และน้ํา RO ก่อนส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยโครงการจะผันนํ้าในฤดูนํ้าหลาก
ของเดือนกันยายนและตุลาคม รวม 2 เดือน เท่าน้ัน (ไม่ได้ผันหรือสูบนํ้าในช่วงฤดูแล้ง) 

(3) น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด โครงการได้จัดให้มีบ่อเก็บนํ้าทิ้งหลังบําบัด (Holding pond) จํานวน 
2 บ่อ ขนาด 175,426 ลูกบาศก์เมตร โดยนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดด้วยระบบบําบัดนํ้าเสียจะต้องมีลักษณะ
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของนํ้าที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่ง
โครงการจะนํานํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วจากบ่อพักนํ้าทิ้งมารดนํ้าพ้ืนที่สีเขียว ฉีดพรมลานกองเชื้อเพลิง และ
ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 

สําหรับปริมาณความต้องการใช้นํ้าของโครงการมีความต้องการใช้นํ้าเฉลี่ยประมาณ 2,700 – 
129,022 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ซึ่งโครงการจะทําการผันนํ้าด้วยปริมาณที่เพียงพอที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโครงการ จากห้วยพะใย/ห้วยพรหมโหดในแต่ละเดือนเข้ามาพักไว้ในบ่อเก็บนํ้าดิบรวมของโครงการ 
โดยโครงการจะผันนํ้าในเดือนกันยายนและตุลาคม รวม 2 เดือน ได้แก่ เดือนกันยายน ผันนํ้าประมาณ 
406,164 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 13,538 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 30 วัน) คิดเป็นอัตราการผันนํ้าร้อยละ 
4.77 ของปริมาณนํ้าท่าสุทธิทั้งหมดที่หักการใช้นํ้าของลุ่มนํ้าแล้วในเดือนกันยายนที่สามารถนํามาใช้ได้ และ
เดือนตุลาคม ผันนํ้าประมาณ 406,164 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 13,102 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ 31 วัน) คิด
เป็นอัตราการผันนํ้าร้อยละ 3.36 ของปริมาณน้ําท่าสุทธิทั้งหมดที่หักการใช้นํ้าของลุ่มนํ้าแล้วในเดือนตุลาคมที่
สามารถนํามาใช้ได้  

จากประเด็นข้อห่วงกังวล “ลําห้วยพะใยเป็นลําห้วยขนาดเล็กสามารถกักเก็บนํ้าได้เฉพาะฤดู
ฝน หากเกิดภัยแล้งปริมาณนํ้าอาจไม่เพียงพอ” ทั้งน้ี อ่างเก็บนํ้าหนองบัวเหนือเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก โดย
จากข้อมูลรายงาน โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562  
มี แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี ที่จะพัฒนาอ่างเก็บนํ้าหนองบัวเหนือให้เป็นอ่างเก็บนํ้าขนาด
กลาง โดยมีพ้ืนที่ชลประทาน 11,500 ไร่ พ้ืนที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ ความจุ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มทํา
การก่อสร้างปี 2564 ปีที่แล้วเสร็จ 2566 จากผลการคํานวณศักยภาพในการผันนํ้าของโครงการ พบว่า  
มีปริมาณการผันนํ้าไม่เกินร้อยละ 6 ของปริมาณนํ้าท่าที่หักการใช้นํ้าในลุ่มนํ้าแล้วในแต่ละเดือน ซึ่งจะไม่
ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นทั้งบริเวณเหนือและใต้ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากตําแหน่งพ้ืนที่โครงการ และยัง
มีปริมาณนํ้าเหลือถึงท้ายนํ้าอีกประมาณ 16.59 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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จากผลการพิจารณาดังกล่าว โครงการจะทําต้องเตรียมพ้ืนที่สําหรับบ่อเก็บนํ้าดิบปริมาตร
รวมประมาณ 0.827 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่า เพ่ือการกักเก็บนํ้าให้สามารถนํามาใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งน้ี 
โครงการได้มีบ่อเก็บนํ้าดิบ จํานวน 5 บ่อ คือ บ่อเก็บนํ้าดิบ T1-T5 ซึ่งมีปริมาตรรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 3.021 
ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือการกักเก็บนํ้าให้สามารถนํามาใช้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากน้ี จากผลการคํานวณปริมาณ
การผันนํ้าจากห้วยพะใย/ห้วยพรหมโหดและพิจารณาปริมาตรสะสมในบ่อเก็บนํ้าดิบรวม พบว่า เมื่อมีการ
ดําเนินโครงการจะมีปริมาณการผันนํ้าในเดือนกันยายนและตุลาคม รวมกันประมาณ 812,328 ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละรวมทั้งปีในการผันนํ้าในเดือนที่มีปริมาณนํ้าท่าที่หักการใช้นํ้าในลุ่มนํ้ารวมกันประมาณร้อยละ 
4.67 แสดงให้เห็นว่าการผันนํ้าของโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่อภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ทั้งตอนบนและ
ตอนล่างของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าจากตําแหน่งโครงการซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ 
(ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) 
ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลด
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการ
ดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

 

5.10 ผลการศึกษาด้านระบบระบายน้าํและปอ้งกันน้ําท่วม 

1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการจะต้องมีการถมพ้ืนที่ให้เหมาะสมสําหรับที่ดินในแต่ละส่วน 
และมีความสอดคล้องกันกับระบบสาธารณูปโภคท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งโครงการวางแผนให้มีการก่อสร้างระบบถนน 
ระบบระบายน้ํา บ่อเก็บนํ้าดิบ ตามที่ออกแบบไว้เป็นอันดับแรก ทั้งน้ี ก่อนการดําเนินการก่อสร้างโครงการจะ
จัดทําแนวทางการระบายนํ้า โดยใช้คูระบายนํ้ารอบโครงการรองรับปริมาณนํ้าที่เกิดขึ้นจากปริมาณฝนใน
ระยะก่อสร้าง ให้สามารถระบายลงบ่อบ่อเก็บนํ้าดิบ T1 โดยก่อนการระบายนํ้าลงสู่บ่อเก็บนํ้าดิบ T1  
ที่กําหนดจะทําการกําหนดบ่อตกตะกอนขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 จุด ก่อนการระบายนํ้าลง
สู่บ่อเก็บนํ้าดิบ T1 ซึ่งเป็นบ่อเก็บนํ้าดิบที่กําหนดให้ใช้ในการหน่วงนํ้าบ่อแรกที่รับนํ้าจากระบบระบายน้ํา
ทั้งหมดของโครงการ และหากมีพ้ืนที่ที่มีการไหลบ่าของนํ้าเน่ืองจากปริมาณฝนที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ก่อให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของดิน โครงการก็จะทําการปลูกหญ้าคลุมดิน หรือทําการดาดคอนกรีต
ช่ัวคราว เพ่ือป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดินลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติเดิม ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะ
หรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ 
มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ันจึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการระบายนํ้าในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ โรงงานผลิตนํ้าตาลได้ออกแบบระบบระบายนํ้าฝนแยกออกจากระบบรวบรวมน้ํา
เสีย โดยสามารถแบ่งระบบระบายนํ้าฝนออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือความเหมาะสมในการจัดการ ได้แก่ ระบบ
ระบายนํ้าฝนท่ีไม่มีโอกาสปนเป้ือน และระบบระบายนํ้าฝนท่ีมีโอกาสปนเป้ือน โดยโรงงานผลิตนํ้าตาลได้
ทําการศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่จะใช้ในการพิจารณาถึง ขนาด ทิศทางการระบาย และแนวทางการระบายนํ้าที่
เหมาะสมและผนวกรวมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งพิจารณาข้อห่วง
กังวลจากการคัดค้านโครงการ “มีข้อห่วงกังวลต่อการปนเป้ือนสารมลพิษลงสู่ลําคลองสาธารณประโยชน์ 
(คลองห้วยพะใย และคลองพรหมโหด) ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ในการผลิตนํ้าอุปโภคและบริโภคของชาวบ้าน และ
ผลิตนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอําเภออรัญประเทศ โดยมีปริมาณการผลิตนํ้าประปา 456,971 
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ลบ.ม./เดือน จํานวนผู้ใช้นํ้า 15,528 คน (การประปาส่วนภูมิภาค, 2563) และยังเป็นต้นนํ้าที่ไหลผ่านอําเภอ
อรัญประเทศลงสู่โตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา” โดยในการประเมินระบบระบายนํ้าได้พิจาณาในภาพรวมของ
พ้ืนที่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  

(1) ระบบระบายน้ําฝน การระบายน้ําภายในพ้ืนที่โครงการจะมีแหล่งที่มาของนํ้าที่จะระบายออก 
2 ส่วน ได้แก่ ผิวจราจร และพื้นที่โรงงานผลิตนํ้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งโครงการจะทําการสร้างแนวการ
ระบายนํ้าไปตามแนวถนนและพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้การระบายน้ําไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้สะดวกต่อการ
รวบรวมและควบคุมอัตราการระบายนํ้าของพ้ืนที่โครงการ ระบบระบายนํ้าของโครงการจะใช้เป็นระบบแยก
ระหว่างการระบายนํ้าฝนและนํ้าเสียออกจากกัน (Separate System) ทําให้การควบคุมการระบายนํ้าฝนทํา
ได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการจะระบายนํ้าฝนออกตามขอบเขตของพ้ืนที่รับนํ้า โดยนํ้าฝนภายใน
พ้ืนที่โครงการจะระบายนํ้าไปยังบ่อหน่วงนํ้าหรือบ่อเก็บนํ้าดิบที่มีการกําหนดไว้โดยไม่มีการระบายน้ําฝนออก
นอกโครงการ เน่ืองจากจะทําการสะสมนํ้าสําหรับการกักเก็บเป็นนํ้าดิบเพ่ือใช้ในโครงการต่อไป สําหรับการ
ระบายนํ้าฝนของโครงการกําหนดให้เป็นระบบการระบายน้ําแบบ Gravity Flow ซึ่งไม่ต้องติดต้ังเครื่องสูบนํ้า
ระหว่างแนวของการระบายนํ้า มีลักษณะระบบการระบายนํ้าเป็นระบบรางเปิดหรือท่อระบายน้ํา และอาจมี
การวางท่อลอดถนนเป็นบางช่วง เกณฑ์กําหนดการไหลของน้ําในรางระบายนํ้าหรือท่อระบายนํ้ากําหนดให้มี
ความเร็วไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร/วินาที และไม่เกิน 3.00 เมตร/วินาที เพ่ือป้องกันการตกตะกอนที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการขวางทางน้ํารางระบายนํ้าและอุดตันภายในท่อหรือรางระบายนํ้าได้  

(2)  ระบบบ่อหน่วงน้ํา จากผลการคํานวณมีปริมาตรนํ้าที่ เพ่ิมขึ้นจากสภาพปัจจุบันก่อนมี
โครงการ เท่ากับ 298,071.24 ลูกบาศก์เมตร จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับบ่อหน่วงนํ้าโดยใช้บ่อเก็บนํ้าดิบ T1 
ลักษณะของบ่อหน่วงนํ้าจะเป็นบ่อที่ก่อสร้างมีความลึกประสิทธิผล 10 เมตร ซึ่งมีปริมาตรของบ่อหน่วงนํ้า
ทั้งหมดเท่ากับ 1,227,100 ลูกบาศก์เมตร โดยหากพิจารณาปริมาณนํ้าจากสภาพปัจจุบันที่ก่อนมีโครงการท่ี
เกิดขึ้นในตําแหน่งน้ีที่รอบปีฝนออกแบบที่ 10 ปี พิจารณาพายุฝนตกเต็มที่ ที่ 3 ช่ัวโมง จะมีปริมาณนํ้าเท่ากับ 
161,136 ลูกบาศก์เมตร เมื่อมีโครงการแล้วจะมีปริมาณเกิดขึ้นเป็น 459,216 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณนํ้า
ส่วนเกินดังกล่าวจะถูกเก็บกักไว้ในบ่อหน่วงนํ้า โดยบ่อหน่วงหรือบ่อเก็บนํ้าดิบ T1 ที่ใช้ในการหน่วงนํ้าน้ี จะ
ไม่มีการระบายนํ้าออกนอกโครงการ โดยจากการพิจารณาการหน่วงนํ้าของโครงการยังคงมีปริมาตรคงเหลือ
ของบ่อหน่วงนํ้าหรือบ่อเก็บนํ้าดิบหมายเลข T1 น้ี อีกถึง 767,884 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะนําปริมาณ
ฝนที่สะสมได้ไปทําการสะสมเป็นปริมาณนํ้าดิบสําหรับโครงการต่อไป โดยหากมีปริมาณฝนส่วนเกิน
นอกเหนือจากการคํานวณน้ี โครงการอาจทําการระบายนํ้าไปเก็บในบ่อเก็บนํ้าอ่ืน ๆ ของโครงการต่อไป  

(3)   การศึกษาสภาพน้ําท่วม จากผลการวิเคราะห์ระดับนํ้าท่วมโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
ในลํานํ้าห้วยพรมโหด ห้วยพะใย และห้วยยาง พบว่า กรณีไม่มีโครงการระดับนํ้าท่วมในบริเวณโครงการและ
บริเวณโดยรอบ 0.5 - 2.0 เมตร โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบห้วยพรมโหดและห้วยพะใย และกรณีมีโครงการ
และมีการถมดินสูงจากระดับดินเดิมประมาณ 0.5-1.50 เมตร จากระดับนํ้าท่วม (+53.50 ม.รทก.) จะทําให้
ระดับนํ้าท่วมเพ่ิมขึ้นประมาณ 1-2 เซนติเมตร และเมื่อมีการปรับปรุงลํานํ้า จะทําให้บริเวณโครงการและ
บริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบห้วยพรมโหดและห้วยพะใยมีระดับนํ้าท่วมลดลง ประมาณ 40 - 
60 เซนติเมตร และจากผลการวิเคราะห์แผนที่นํ้าท่วมในบริเวณโครงการน้ัน พบว่า ในกรณีเหตุการนํ้าท่วมปี 
2555 พ้ืนที่นํ้าท่วมจะครอบคลุมบริเวณจุดบรรจบของลํานํ้าทั้งสาม โดยเฉพาะบริเวณที่ต้ังโครงการส่วนด้าน
เหนือนํ้าของที่ต้ังโครงการจะมีพ้ืนที่นํ้าท่วมในตําบลวัฒนานคร ตําบลหนองแวง ตําบลผักขะ ในกรณีมีการ
ก่อสร้างโครงการและปรับถมดินบริเวณโครงการ พ้ืนที่นํ้าท่วมโดยรอบจะเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน  
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สําหรับการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มนํ้าห้วยพรมโหด และจังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบันมีกรม
ชลประทานโดยโครงการชลประทานสระแก้วเป็นหน่วยงานหลัก แผนการบริหารและจัดการน้ําในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
โครงการชลประทานสระแก้วจะกําหนดตามช่วงเวลาของสถานการณ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระยะ แผนงานก่อนนํ้า
มา หรือแผนเตรียมก่อนฤดูฝน แผนงานระหว่างนํ้ามาหรือขณะเกิดภัยและแผนงานหลังเกิดอุทกภัย หรือ
ช่วยเหลือหลังนํ้าท่วม นอกจากน้ียังมีแผนงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยด้านระบบระบายนํ้า โดยกําหนด
แผนงานการขุดลอกลํานํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าของลํานํ้าสายหลักที่ไหลผ่าน
พ้ืนที่ชุมชน ซึ่งลํานํ้าส่วนใหญ่มีสภาพต้ืนเขินและมีความลาดชันน้อย  เพ่ือลดปัญหานํ้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน 
และพ้ืนที่เกษตรกรรมบางส่วน โดยจะทําการปรับปรุงขุดลอกคลองให้มีขนาดเพียงพอต่อการระบายนํ้าหลาก 
โดยโครงการปรับปรุงขุดลอกลํานํ้าสายหลักที่ไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชนของลุ่มนํ้าโตนเลสาป ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและระยะเวลาของ
ผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบ
ระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป 

5.11 ผลการศึกษาด้านการจัดการของเสีย  

1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียหรือเศษวัสดุจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยของเสียประเภทแรกจะทําการคัด
แยกของเสียที่สามารถนําไปจําหน่ายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะ
ถูกเก็บรวบรวมไว้เพ่ือส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป สําหรับของเสียประเภทมูลฝอย
ทั่วไป โครงการได้กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดหาถุงและถังรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามพื้นที่
ก่อสร้างของโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับไปกําจัดต่อไป 

ในส่วนการจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการกําหนด
รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้รับเหมารื้อถอนหรือก่อสร้างในการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่นําเศษวัสดุที่เกิดจาก
การร้ือถอนไปทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะ หรือสถานท่ีที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน ๆ จากการ
วิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของผลกระทบและ
ระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่ในระดับ 1 
หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน 
จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

(1) การประเมินความเหมาะสมในการจัดการของเสีย โครงการจะดําเนินการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
นอกจากน้ี โครงการมีแนวคิดในการลดของเสียต้ังแต่แหล่งกําเนิด (waste minimization) และการป้องกัน
มลพิษ (pollution prevention) มาประยุกต์ใช้กับการจัดการของเสีย โดยกลยุทธ์ในการแยกของเสียหรือลด
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ของเสียที่แหล่งกําเนิด ซึ่งมีการนําของเสียที่แยกได้กลับมาใช้งานใหม่หรือนํากลับไปใช้ประโยชน์จึงช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและสามารถลดปริมาณของวัตถุดิบที่นํามาใช้ได้อีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาวิธีการจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม ก็จะทําการส่งไปยังหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเพ่ือรับไปกําจัดต่อไป 
โดยมีการแจ้งรายละเอียดของชนิดกากของเสีย ปริมาณ และช่ือหน่วยงานที่รับไปกําจัดผ่านทางระบบ
ออนไลน์ตามวิธีและแบบการแจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด นอกจากน้ี ยังดําเนินการตามประกาศ
อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 โดยการย่ืนขออนุญาตนําของ
เสียออกนอกโรงงาน จะต้องแสดงวิธีการกําจัดกากของเสียและความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก่อนจะส่งของเสียออกนอกโรงงาน อีกทั้งการส่งกากของเสียแต่ละคร้ังก็ต้องจัดทําเอกสารกํากับการขนส่ง 
(Manifest system) ให้กับผู้ขนส่งและผู้รับกําจัดก่อนนําของเสียออกจากพ้ืนที่โรงงาน 

(2) การประเมินความสามารถในการจัดการกากของเสีย  

ก) ของเสียจากอาคารสํานักงาน/โรงอาหาร  

โครงการจะติดต่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครเข้ามารับขยะไปกําจัด  
เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร โดย
พิจารณาจากศักยภาพในการดําเนินการในปัจจุบัน พบว่า มีความสามารถในการเก็บขน 2 ตัน/วัน ซึ่ง
โครงการมีปริมาณมูลฝอยประมาณ 0.64 ตัน/วัน โดยโครงการได้จัดเตรียมถังรองรับขยะและนําไปวางไว้ยัง
จุดต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ ก่อนติดต่อให้ติดต่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครเข้ามารับไปกําจัด
ต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร ไม่มีพ้ืนที่สําหรับการกําจัดมูลฝอยที่เก็บขนมา 
ดังน้ัน จึงต้องขนส่งมูลฝอยไปกําจัดที่บ่อขยะเอกชนของ บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูช่ัน กรุ๊ป จํากัด ต้ังอยู่
ที่หมู่ที่ 7 ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ข) กากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดจากโครงการ  
ทั้งในส่วนของผลพลอยได้ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กากนํ้าตาล ชานอ้อย และกากตะกอน
หม้อกรอง (filter cake) และส่วนสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ได้แก่ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากกระบวนการผลิต ของเสียจากซ่อมบํารุง และของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ จะติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(ก) ผลพลอยได้ซ่ึงถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้ เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตที่
นําไปใช้ประโยชน์ได้หมด โดยไม่กระทบกับการจัดการของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

- ชานอ้อย เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากขั้นตอนการหีบสกัดอ้อย มีปริมาณการเกิดขึ้น
ประมาณ 5,786 ตัน/วัน โดยชานอ้อยจะถูกลําเลียงด้วยสายพานลําเลียงแบบปิดครอบเพ่ือป้อนไปเป็น
เช้ือเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งน้ี ชานอ้อยของโรงงานผลิตนํ้าตาลจะส่งให้โรงไฟฟ้าชีวมวล  
เพ่ือนําไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในหม้อไอนํ้า แต่หากเกินความต้องการใช้งานจะลําเลียงด้วยระบบสายพานลําเลียง
แบบปิดครอบไปยังพ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิงและอาคารเก็บเช้ือเพลิงของโรงงานผลิตนํ้าตาล รวมทั้งโรงงานผลิต
นํ้าตาลรับจัดเก็บเช้ือเพลิงเสริม ได้แก่ ไม้สับ และเปลือกไม้ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ภายในพ้ืนที่ลานกองเก็บ
เช้ือเพลิงด้วย โดยลานกองเช้ือเพลิง มีพ้ืนที่ประมาณ 151,300 ตารางเมตร (94.56 ไร่) และอาคารเก็บ
เช้ือเพลิง มีพ้ืนที่ประมาณ 7,550 ตารางเมตร (4.72 ไร่) 
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- กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขั้นตอนการทํา
นํ้าอ้อยใส มีลักษณะเหมือนตะกอนดินสีดํา เกิดจากการนําโคลนของนํ้าอ้อย (Mud) จากระบบ Clarification 
ของ Clarified Tank มาผสมกับฝุ่นกากอ้อยที่ละเอียด (Bagacillo) ในรางผสมจากนั้นจะส่งเข้าหม้อกรอง 
(Rotary Pressure Filter) เพ่ือดึงความหวานออกมาและเหลือเพียงกากตะกอนท่ีแห้งมีลักษณะคล้ายดินที่
ยังคงมีความหวานเหลืออยู่เล็กน้อย โดยจะเกิดขึ้นประมาณ 870 ตัน/วัน ซึ่งกากตะกอนหม้อกรอง (filter 
Cake) ที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกลําเลียงโดยสายพานยางเพื่อพักรอในไซโล จากน้ันจะมีพนักงานควบคุมเพ่ือ
เปิดไซโลให้กากตะกอนหม้อกรองลงสู่รถบรรทุก และจะทําการควบคุมไม่ให้กากตะกอนหม้อกรองล้นหรือหก
ลงพ้ืน ซึ่งในจุดรับกากตะกอนกรองจะมีรถบรรทุกมาคอยรับกากตะกอนหม้อกรองตลอดเวลา จึงไม่มี 
กากตะกอนหม้อกรองเหลือตกค้างในพ้ืนที่ ในกรณีที่ไม่มีเกษตรกรเข้ามารับจะมีรถบรรทุกของโครงการที่มา
รับเพ่ือนําไปไว้ที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter Cake) 

- กากน้ําตาล เป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็นสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้จากการทํา
นํ้าตาลทรายดิบมีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีนํ้าตาลเข้มมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ 895 ตัน/วัน โดย
รวบรวมและจัดเก็บในถังเก็บกากนํ้าตาล ขนาด 9,900 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 8 ถัง ซึ่งสามารถกักเก็บได้
ประมาณ 79,200 ตัน รองรับได้ประมาณ 88 วัน ก่อนส่ง/จําหน่ายให้กับบริษัทเคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ โดยวิธีการกําจัด 049 นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืน ๆ ความถี่
ในการขนส่ง 1 ครั้ง/วัน 

(ข)  สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต เป็นของเสียที่ต้องส่งหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต้องโครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอ
ขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสารการแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) มีรายละเอียดดังน้ี  

- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งป็นขยะอันตราย เช่น กระดาษกรองและ
สารละลายที่ปนเป้ือนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

- ของเสียจากซ่อมบํารุง เช่น จารบีใช้แล้ว เศษผ้าปนเป้ือน ฉนวนกันความร้อน 
ภาชนะปนเป้ือน หลอดไฟเสื่อมสภาพ เศษเหล็ก สายไฟมีเปลือก ทองเหลืองก้อน เศษขี้กลึง สังกะสีเก่า 
รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป  

- ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ เช่น กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ตัวกรอง (Membrane) เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับตํ่า (1)) ความสําคัญและระดับนัยสําคัญอยู่
ในระดับ 1 หรือมีผลกระทบระดับตํ่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ลดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขด้วยการดําเนินงานหรือมาตรการทั่วไป ดังน้ัน  
จึงคาดว่าการดําเนินกิจกรรมของโครงการในระยะดําเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบในระดับตํ่า 
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5.12 ผลการศึกษาด้านเกษตรกรรม  

จากการประเมินมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอนํ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่
เดียวกันโดยมีมลพิษ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งในทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของ
ก๊าซดังกล่าวสูงในระดับหน่ึงและมีระยะการสัมผัสที่มากพอ อาจส่งผลกระทบต่อพืชโดยตรง นอกจากนี้  
ก๊าซดังกล่าวอาจทําปฏิกิริยากับความช้ืนในบรรยากาศและเปลี่ยนรูปเป็นกรด ซึ่งทําให้นํ้าฝนมีสภาพเป็นกรด 
หากมีก๊าซข้างต้นในปริมาณสูงถึงระดับหน่ึง อาจทําให้นํ้าฝนมีสภาพความเป็นกรดมากและมีผลกระทบต่อพืช
ได้ มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) การประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

การรวบรวมข้อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างอิง
ข้อมูลจาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA.) พบว่า ได้กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศเป็น 2 ระดับ คือ 1) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศปฐมภูมิ (Primary standards) 
เป็นค่ามาตรฐานสําหรับการปกป้องสุขภาพของมนุษย์ รวมท้ังกลุ่มประชากรที่มีความอ่อนไหวต่อมลพิษทาง
อากาศ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด เด็ก และคนชรา เป็นต้น และ 2) ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทุติยภูมิ 
(Secondary standards) เป็นค่ามาตรฐานสําหรับการปกป้องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิดความเสียหาย
ต่อสัตว์ พืช ผัก และสิ่งปลูกสร้าง ดังน้ันการประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น 
ต่อพืชผลทางการเกษตรโดยรอบที่ต้ังโครงการ จะพิจารณาจากผลการศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (ใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์) โดยอ้างอิงกับมาตรฐานทุติยภูมิของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) กําหนดให้ไม่เกิน 100 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร นอกจากน้ี มีการประเมิน ผลกระทบโดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการหรืองานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยอ้างอิงเอกสารตําราระบบบําบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบุว่า
ระดับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่สร้างความเสียหายกับพืช คือ ทําให้ส่วนของเน้ือใบมีสีขาว
และสีนํ้าตาลระหว่างเส้นใบ และมีจุดด่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เท่ากับ 2.5 ส่วนในล้านส่วน หรือ 4,700 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 4 ช่ัวโมงติดต่อกัน ทั้งน้ี พิจารณานําเสนอในช่วงหีบอ้อยเนื่องจาก
เป็นช่วงที่มีการเดินหม้อไอนํ้าสูงสุด มีรายละเอียดดังน้ี 

เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) ในบรรยากาศภายหลังเปิด
ดําเนินการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย (120 วัน) มีค่าสูงสุด 0.63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาพื้นที่รอบท่ีต้ังโครงการ พบว่า มี
ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) สูงสุด 0.41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าตํ่ามาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานทุติยภูมิของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ที่กําหนดไม่เกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือ
มีค่าประมาณร้อยละ 0.63 ของระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง) ในบรรยากาศภายหลังเปิดดําเนินการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย มีค่าสูงสุด 
73.07 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 300 เมตร 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาพ้ืนที่รอบที่ต้ังโครงการ พบว่า มีค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง) สูงสุด 
61.94 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าตํ่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ที่อาจมีผลกระทบต่อพืช (4,700 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือมีค่าประมาณร้อยละ 1.55 ของ
ระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช 
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 (2)  การประเมินผลกระทบเนื่องจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

จากการรวบรวมข้อมูลมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างอิง
จาก National Ambient Air Quality Standards [NAAQS], US.EPA) พบว่า มีการกําหนดค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศทุติยภูมิ (Secondary standards) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 3 ช่ัวโมง) ที่ 1,308 
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (0.5 ppm) ทั้งน้ี มีจุดประสงค์เพ่ือปกป้องทัศนวิสัยในการมองเห็น การเกิดความ
เสียหายต่อสัตว์ พืช ผัก และสิ่งปลูกสร้าง ดังน้ันการประเมินผลกระทบเน่ืองจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการต่อพืชผลทางการเกษตรรอบที่ต้ังโครงการ จะพิจารณาจากผลการศึกษาการ
แพร่กระจายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศจากปล่องระบายของโครงการด้วยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิข้างต้น 

เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 3 ช่ัวโมง) ในบรรยากาศ ภายหลัง
เปิดดําเนินการ ในช่วงฤดูหีบอ้อย มีค่าสูงสุด 18.58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ทาง
ทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ซึ่งมีค่าตํ่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานทุติยภูมิของ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ที่กําหนดไม่เกิน 1,308 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรือมีค่าประมาณร้อยละ 1.42 
ของระดับที่อาจมีผลกระทบต่อพืช จากรายละเอียดการประเมินผลกระทบดังกล่าว โครงการได้กําหนด
มาตรตการในการส่งเสริมการปลูกอ้อย 

จากการวิเคราะห์ลักษณะหรือความรุนแรงของผลกระทบ (ขนาดของผลกระทบ ขอบเขตของ
ผลกระทบและระยะเวลาของผลกระทบ มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง (4)) ความสําคัญและระดับ
นัยสําคัญอยู่ในระดับ  4 หรือมีผลกระทบระดับปานกลางที่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ อาจส่ ง 
ผลกระทบต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมจากมาตรการปกติและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ ดังน้ันจึงคาดว่าการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบด้านเกษตรกรรมในระดับปานกลาง 

5.13 ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม  

โครงการจัดให้มีแผนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย จํานวน 2 ครั้ง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยครั้งแรกเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลกับ
ประชาชน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ และ
เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทํา 
รายงานฯ ให้ครบถ้วน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ 
โดยข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 
และผนวกรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานฯ  
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ทั้งน้ี การดําเนินโครงการจะก่อให้เกิดทั้งผลประโยชน์-ผลดี และผลกระทบ-ผลเสีย โดยผลดีจะส่งผลให้
มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง คนใน
พ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น 
เป็นต้น สําหรับผลกระทบ-ผลเสีย คาดว่าจะมีปัญหาฝุ่นละออง จากกิจกรรมก่อสร้าง ปัญหาการระบายนํ้า
เสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ปัญหานํ้าเสีย การระบายนํ้าเสียจากโครงการ ลงสู่แหล่งนํ้า
ธรรมชาติ/พ้ืนที่ของชุมชน ปัญหากลิ่นรบกวน ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ปัญหาการแย่งใช้นํ้า
จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ปัญหาเสียงดังจากการจราจรแออัด ความไม่สะดวกในการสัญจร/การเดินทาง/อุบัติเหตุ
จากการจราจร-ขนส่ง เป็นต้น สําหรับผลกระทบต่อปัญหาที่ชุมชนคาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ 
โครงการได้มีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตลอด
ระยะดําเนินการ 

1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
48,655 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมามูลค่ากว่า 433 ล้านบาท หรือขยายตัว ร้อยละ 0.22 เป็นผลมา
จากการผลิตนอกภาคการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,333 ล้านบาท หรือขยายตัว ร้อยละ 0.98 
สาขาที่มีมูลค่าสูงสุดคือสาขาอุตสาหกรรม มีมูลค่า 7,787 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 513 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.76 รองลงมาคือ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และ
จักรยานยนต์ มีมูลค่า 7,561 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 222 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.76 และสาขาการ
บริหารและการป้องกันประเทศ มีมูลค่า 3,864 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 165 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.12 ตามลําดับ 

ด้านสถานประกอบการอุตสาหกรรม พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีจํานวนโรงงาน รวมทั้งสิ้น 504 
แห่ง เมื่อพิจารณาข้อมูลสถานประกอบการตามสาขาอุตสาหกรรมพบว่า มีสถานประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ มากที่สุด จํานวน 504 แห่ง รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช จํานวน 115 
แห่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 37 แห่ง ตามลําดับ หากพิจารณาเงินลงทุน พบว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆมากที่สุด จํานวน 25,546.51 ล้านบาท รองลงมาคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เงิน
ลงทุนจํานวน 8,324.64 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม มีเงินลงทุนจํานวน 1,675.35 ล้านบาท 
ตามลําดับ 

(1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างโครงการจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 600 คน โดยคาดว่าจะมี
รายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นจากรายรับของคนงานก่อสร้างประมาณ 5,760,000 บาท/เดือน (คิดจาก
อัตรารายได้ขั้นตํ่า 320 บาท/คน/วัน) ซึ่งกําหนดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 18 เดือน (540 
วัน) คาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นอันเกิดจากการดําเนินโครงการ รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 
3,110,400,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ที่ซื้อจากแหล่งจําหน่ายในท้องถิ่น เมื่อ
พิจารณาด้านการกระจายรายได้ จะพบว่าการดําเนินการในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชนและท้องถิ่น เช่น การซื้อวัสดุก่อสร้างจากกลุ่มร้านวัสดุภัณฑ์ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ หิน ดิน 
ทราย โครงเหล็ก ฯลฯ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยของคนงานก่อสร้างผ่านร้านค้า ร้านอาหาร และธุรกิจที่พัก
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อาศัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแหล่งจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค (ตลาด/ร้านค้า) และจะทําให้มีการจ้าง
แรงงานในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นก่อนเป็นลําดับแรก เพ่ือลดปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนในพ้ืนที่ และยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับผลการสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนที่ร้อยละ 50.0 ของผู้ให้สัมภาษณ์ใน
รัศมี 5 กิโลเมตร คาดว่าจะได้รับผลดีด้านการจ้างงานคนในพ้ืนที่ คนในพ้ืนที่มีงานทํา รองลงมาคือ เศรษฐกิจ
ของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อยละ 33.3 ตามลําดับ ในรัศมี 3 
กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่คนในพ้ืนที่มีงานทํามีสัดส่วนสูงสุด 
ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้าง ร้อย
ละ 50.9 ตามลําดับ ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น 
มีเงินหมุนเวียนจากการใช้สอยของคนงานก่อสร้างมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 62.9 รองลงมาคือ มีการจ้างงานคน
ในพ้ืนที่คนในพ้ืนที่มีงานทํา ร้อยละ 62.4 ตามลําดับ   

(2) ระยะดําเนินการ  

ในระยะดําเนินการโครงการ จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นในด้าน
การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ซึ่งโครงการจะพิจารณาแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยพิจารณาตามความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงาน นอกจากน้ี ยังมีส่วนช่วยในด้านการกระจายรายได้ของชุมชนผ่าน
การใช้จ่ายของพนักงานโครงการในรูปแบบของเงินเดือนไปยังร้านค้าต่าง ๆ แหล่งสาธารณูปโภค และธุรกิจ
ด้านที่ พักอาศัย เป็นต้น ในช่วงระยะเวลาดําเนินการคาดว่าจะมีพนักงานสูงสุดประมาณ  541 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร วิศวกร พนักงานแผนกบุคคล แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า แผนกวัตถุดิบ แผนก
พัฒนาวัตถุดิบ แผนกส่งเสริมไร่ แผนกส่วนต้นกําลัง 1 แผนกส่วนต้นกําลัง 2 และแผนกซ่อมบํารุงทั่วไป เป็น
ต้น ซึ่งหากประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดําเนินการจากอัตราค่าจ้างตํ่าสุดวัน
ละ 320 บาท/คน/วัน ไม่รวมค่าล่วงเวลาทั้งน้ีในระยะดําเนินการ แบ่งจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ออกเป็น 
4 ช่วงการดําเนินการ หากประมาณการเงินหมุนเวียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดําเนินการจากอัตรา
ค่าจ้างตํ่าสุดวันละ 320 บาท/คน/วัน ไม่รวมค่าล่วงเวลา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.13.1-1  

ตารางที่ 5.13.1-1 คาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ระยะดําเนินการ 

ช่วงการดําเนินการ 
จํานวน
พนักงาน 

(คน) 

อัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่า 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

เงินหมุนเวียนในท้องถ่ิน 
ต่อเดือน 
(บาท) 

ต่อปี 
(บาท) 

ช่วงฤดูหีบอ้อย 541 320 120 20,774,400 7,582,656,000 
ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 421 320 30 4,041,600 1,475,184,000 
ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอก
ฤดู 

400 320 111 14,208,000 5,185,920,000 

ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุง
เคร่ืองจักร 

366 320 104 12,180,480 4,445,875,200 

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชนระดับครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ด้านผลประโยชน์-ผลดีที่คาดว่าจะได้รับ
มากที่สุด ได้แก่ การจ้างงานคนในพ้ืนที่ ลูกหลานมีงานทํา มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 58.4 รองลงมาคือ คนใน
พ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 57.5 และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ทํา
ให้ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 55.0 ตามลําดับ ในระยะประชิด  ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ 
ลูกหลานมีงานทํา คนในพ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ และสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/
ท้องถิ่นดีขึ้น ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น มีสัดส่วนเท่ากัน ร้อยละ 33.3 ตามลําดับ ในรัศมี 3 กิโลเมตร จากท่ีต้ัง
โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ ลูกหลานมีงานทําใกล้บ้าน มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 
53.2 รองลงมาคือ สภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 52.0 และคนในพื้นที่
มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 51.5 ตามลําดับ ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จากท่ีต้ัง
โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มีการจ้างงานคนในพ้ืนที่ ลูกหลานมีงานทํา มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 63.7 
รองลงมาคือ คนในพ้ืนที่มีรายได้เสริม จากการค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 63.4 และสภาพเศรษฐกิจใน
ชุมชน/ท้องถิ่นดีขึ้น ทําให้ชุมชนเจริญขึ้น ร้อยละ 59.7 ตามลําดับ 

ทั้งน้ี จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมในระดับครัวเรือนด้วยแบบสอบถาม จํานวน 722 
ราย พบว่า อาชีพที่เป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีผู้ระบุสูงสุดคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
(ร้อยละ 35.6) รองลงมาในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่มันสําปะหลัง และ
อ้อยโรงงาน (ร้อยละ 33.2) การพัฒนาโครงการโรงงานนํ้าตาล ซึ่งมีความต้องการแรงงานจํานวนมากทั้งใน
ระยะก่อสร้างโครงการ และระยะดําเนินการโครงการ ซึ่งโครงการให้ความสําคัญกับการรับแรงงานในพ้ืนที่
เป็นสําคัญ จึงเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

สําหรับการส่งเสริมการปลูกอ้อย เพ่ือป้อนให้กับโครงการ บริษัทจะดําเนินการส่งเสริมการ
ปลูกในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกอ้อย และพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวในระดับปานกลาง
ถึงน้อยเท่าน้ัน ทั้งน้ี การส่งเสริมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเกษตรกรเป็นสําคัญ 

2) ผลกระทบด้านประชากร 

(1) ระยะก่อสร้าง  

ในระยะก่อสร้างคาดว่าจะใช้แรงงานประมาณ 600 คน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 
เดือน (540 วัน) ซึ่งทางโครงการได้กําหนดให้ผู้รับเหมาดําเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนลําดับแรก และ
เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีทักษะและความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพ่ือให้ช่วงกิจกรรมของการก่อสร้างไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากร
เปลี่ยนแปลงไป หากแรงงานในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอผู้รับเหมาจะจัดหาแรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามา
ทดแทน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมีสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มี
สมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 คน ส่งผลให้ช่วงก่อสร้างมีคนเข้ามาพักอาศัยในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิม
ประมาณ 1,800 คน และคาดว่าคนงานก่อสร้างจะเข้ามาพักในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้ังโครงการ ดังน้ันใน พ.ศ. 2568 จากการคาดการณ์ประชากรในอนาคต โดยพิจารณาจาก
อัตราการเพิ่มประชากรใน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ มีประชากรประมาณ 5,509 คน ความ
หนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 64.81 คน/ตารางกิโลเมตร เมื่อรวมคนงานก่อสร้างและสมาชิกใน
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ครอบครัวจะเท่ากับ 7,309 คน ความหนาแน่นของประชากรพ้ืนที่จะเท่ากับ 85.99 คน/ตารางกิโลเมตร 
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเพียงเล็กน้อย  

(2) ระยะดําเนินการ 

ในระยะดําเนินการคาดว่าจะใช้แรงงานสูงสุดประมาณ 541 คนโดยแบ่งช่วงระยะเวลา
ดําเนินงานออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงฤดูหีบอ้อย (จํานวนพนักงาน ประมาณ 541 คน) ช่วงละลายนํ้าตาล
นอกฤดู (จํานวนพนักงาน ประมาณ 421 คน) ช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู (จํานวนพนักงาน ประมาณ 
400 คน) ช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุงเครื่องจักร (จํานวนพนักงาน ประมาณ 366 คน) ซึ่งทางโครงการได้
กําหนดให้ดําเนินการจัดหาแรงงานในพ้ืนที่ก่อนลําดับแรก และเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีทักษะและ
ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และเพ่ือให้ช่วง
กิจกรรมของการก่อสร้างไม่ส่งผลให้ความหนาแน่นของประชากรเปลี่ยนแปลงไป หากแรงงานในพ้ืนที่มีไม่
เพียงพอผู้รับเหมาจะจัดหาแรงงานต่างถิ่นที่มีความสามารถเข้ามาทดแทน ทั้งน้ีแรงงานต่างถิ่นน้ันอาจมี
สมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นติดตามมาด้วย สมมติให้พนักงาน 1 คน มีสมาชิกในครอบครัวติดตามประมาณ 3 
คน มีรายละเอียดอัตราการเพ่ิมประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ และความหนาแน่นของ
ประชากร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.13.2-1 

ตารางที่ 5.13.2-1 คาดการณ์ผลกระทบด้านประชากร ในระยะดําเนินการ 

ช่วงการ
ดําเนินการ 

ประชากร
ด้ังเดิมใน
พ้ืนท่ี  
(พ.ศ.
2563) 

จํานวน
พนักงาน 

(คน) 
ผู้ติดตาม รวม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

จํานวน
ประชากร

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

ความ
หนาแน่น

ช่วงฤดูหีบอ้อย 5,509 541 3 1,623 120 7,132 25.82 83.91 
ช่วงละลาย
น้ําตาลนอกฤดู 

5,509 421 3 1,263 30 6,772 20.64 79.67 

ช่วงผลิตน้ําเชื่อม
ซูโครสนอกฤดู 

5,509 400 3 1,200 111 6,709 19.71 78.93 

ช่วงปิดการผลิต/
ซ่อมบํารุง
เคร่ืองจักร 

5,509 366 3 1,098 104 6,607 18.17 77.73 

ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งใช้ระบบสาธารณูปโภค โครงการได้มีการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการรวมถึงพนักงานได้อย่างเพียงพอ 
รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ในรูปแบบของภาษีบํารุงท้องถิ่น และ
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนกําหนดนโยบายพิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเป็นหลักตามความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพ่ือช่วยลดการย้ายถิ่นและความหนาแน่นของประชากร 
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3) ผลกระทบด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิต
ของมนุษย์ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุเปลี่ยนแปลงไป โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นํามาซึ่งปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ความยากจน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ที่เกิดควบคู่กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
อีกทั้งทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เกิดความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเกิดกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย  

(1) ระยะก่อสร้าง 

จากการสํารวจสภาพเศรศฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อการดําเนินโครงการระดับ
ครัวเรือน พบว่า ปัจจุบันชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบที่ต้ังโครงการ ประสบปัญหาเก่ียวกับแรงงานข้าม
ชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาแรงงานต่างถิ่น สูงสุด (ร้อยละ 46.8 ร้อยละ 37.8 และ
ร้อยละ 35.7 ตามลําดับ) ในระยะก่อสร้างโครงการมีความจําเป็นต้องใช้แรงงานประมาณ 600 คน ซึ่งการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจํานวนดังกล่าวเข้าสู่พ้ืนที่ อาจส่งผลกระทบในด้านปัญหาสังคมที่ชุมชนประสบอยู่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้ อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ศึกษาอยู่
ใกล้พ้ืนที่ติดต่อตลาดโรงเกลือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การค้าชายแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ประชาชน
ในพ้ืนที่ศึกษาและพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีการเดินทางติดต่อค้าขายและทําธุรกิจด้านต่าง ๆ ร่วมกับประเทศ
เพ่ือนบ้านมาอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ประชาชนของท้ังสองประเทศมีความคุ้นชินและแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ระหว่างกันอยู่แล้ว อีกทั้งโครงการมีมาตรการกําหนดให้ผู้รับเหมาให้ความสําคัญกับการ
รับแรงงานที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดการสร้างงานและเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นอยู่
แล้ว จึงคาดว่าผลกระทบที่อาจเกิดต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมในระยะก่อสร้าง
อยู่ในระดับตํ่า  

(2) ระยะดําเนินการ 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  
และพฤติกรรม ในช่วงระยะเวลาดําเนินการคาดว่าจะมีพนักงานสูงสุดประมาณ 541 คน คาดว่าจะทําให้คน
ในพ้ืนที่มีอาชีพเสริมมากขึ้น เช่น ค้าขาย ห้องเช่า เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพ่ือลดผลกระทบด้านแรงงานต่าง
ถิ่น/แรงงานข้ามชาติที่จะเข้ามาทํางานในอนาคต โครงการจึงมีมาตรการสนับสนุนแรงงานในท้องถิ่นเข้า
ทํางานตามความรู้ความสามารถท่ีโรงงานรับสมัครเป็นอันดับแรก เพ่ือลดการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานต่าง
ถิ่นและแรงงานข้ามชาติ นอกจากน้ีโครงการยังได้กําหนดมาตรการด้านชุมชนสัมพันธ์และการเข้าร่วม
ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การให้โรงงานมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงาน
เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เป็นต้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และสร้างการ
ยอมรับซึ่งกันและกันต่อไปในระยะยาว 
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5.14 ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย   

 1) ระยะก่อสร้าง 

 การดําเนินการก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 18 เดือน (ดําเนินการ
ก่อสร้างพร้อมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล) โดยการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมท่ีอาจส่งผลต่ออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง เช่น การใช้เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่วงหล่น 
และการขนย้าย ถูกของมีคมบาด อุบัติเหตุเหล่าน้ีเกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างในการป้องกัน
อันตรายดังกล่าว โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาเคร่งครัดต่อมาตรการด้านความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง 
เช่น การกําหนดแนวเขตอันตรายห้ามเข้า โดยจัดให้มีรั้วและป้ายแจ้งเขตอันตรายไว้ชัดเจน ตรวจตราอุปกรณ์ 
เครื่องจักร ก่อนใช้งานทุกคร้ังให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงหรืออยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพ้ืนฐานตามท่ีบริษัทกําหนด ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า
นิรภัย แว่นตานิรภัย และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน นอกจากน้ี
โครงการได้กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของโครงการ พร้อมทําการฝึกอบรมจาก
โครงการก่อนการดําเนินการใด ๆ รวมทั้งยังมีข้อกําหนดด้านระบบการจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และการรายงานอุบัติเหตุและอัคคีภัย ที่คนงานก่อสร้างทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
ซึ่งจะกําหนดไว้ในสัญญาจ้างจึงคาดว่าผลกระทบด้านลบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับตํ่า 

2) ระยะดําเนินการ 

  ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของโครงการทั้งในส่วนของนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงสร้างการบริหารด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานและการนําไปปฎิบัติ การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน การบริหารงานอาชีวอนามัย การแต่งต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน  
ซึ่งกําหนดให้มีการเฝ้าระวังและการตรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ี การดําเนินงานด้านการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วย การตรวจวัดระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง และปริมาณฝุ่น
ละอองในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบ เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย รวมทั้งกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
(กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
โดยโครงการได้กําหนดให้หน่วยงานที่จะให้บริการในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554  
เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทํางานอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย 
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5.15 ผลการศึกษาด้านสุขภาพ  

โครงการโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดโครงการ 
กิจการ หรือการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าลักษณะโครงการจะไม่เข้าข่ายโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น แต่เพ่ือให้การประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความรอบด้านและครอบคลุมประเด็นสุขภาพ โครงการจึงได้พิจารณาประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ รวมทั้งพิจารณาข้อห่วงกังวลจากการคัดค้านโครงการ “มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต
จากโรงงานฯ ทั้งสารมลพิษ ฝุ่นละออง และผลกระทบทางเสียง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสารพิษตกค้างต่าง ๆ ที่เป็นโทษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ เป็นการสร้าง
ภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน และทรัพย์สินได้” โดย 
ในการศึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ผลการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการของโครงการ 
รายละเอียดดังน้ี 

1) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative Health Risk Assessment)  

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ
พ้ืนที่ ขุดบ่อนํ้าและถมดินบดอัด และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ สําหรับมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
จากรถบรรทุกอ้อยที่ ว่ิงเข้า-ออกภายในพ้ืนที่โครงการ บริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยในช่วงฤดูหีบอ้อย 
บริเวณลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และลานกองเช้ือเพลิงของโรงงานผลิตนํ้าตาล รวมถึงมลพิษทางอากาศ
จากปล่องระบายของหม้อไอนํ้าและบริเวณลานกองขี้เถ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 

จากการทบทวนค่า Reference Concentration (RfC) ของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ พบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่มีค่า RfC จากการรับสัมผัส
ระยะยาว มีเพียงการกําหนดค่า RfC เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซต์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โอยอ้างอิงจาก All OEHHA Acute, 8-hour and 
Chronic Reference Exposure Levels (chRELs) as of November, 2019  นอกจาก น้ี  โครงการได้
พิจารณาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่ไม่มีค่า RfC โดยคํานวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สามารถประเมินความเสี่ยงต่อ
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สุขภาพของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการจากการได้รับสัมผัสมลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดําเนินการ ได้ดังน้ี 

1.1) ระยะก่อสร้าง 

(1)  กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง แสดงดังตารางที่ 5.15.1-1 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า HQ ของ CO อยู่ระหว่าง 0.0010-0.0025, 
NO2 อยู่ระหว่าง 0.1153-0.1850 และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0259-0.0262 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1) สําหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวม หรือ 
Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (ผลรวมค่า HQ ของ NO2 และ SO2) พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า
ความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่าง 0.1412-0.2112 ซึ่งสรุปได้ว่า 
ปริมาณมลพิษทางอากาศท่ีร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI≤1) 

(2) กรณีไม่มีค่า RfC ผลการคํานวณสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 5.15.1-2 พบว่า บริเวณจุดสังเกตมีค่า
สัดส่วนความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู่ระหว่าง 0.3782-0.4744, PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู่
ระหว่าง 0.5988-0.6113, PM-2.5 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู่ระหว่าง 0.0166-0.0456, CO เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง อยู่
ระหว่าง 0.0007-0.0019 และ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เท่ากับ 0.0264 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1) 

1.2) ระยะดําเนินการ 

(1) กรณีมีค่า RfC ผลการประเมินค่าความเสี่ยง Hazard quotient (HQ) จากการสัมผัส
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 
ช่ัวโมง แสดงดังตารางที่ 5.15.1-3 ถึงตารางที่ 5.15.1-4 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
บริเวณจุดสังเกต ในช่วงฤดูหีบอ้อยมีค่า HQ ของ CO น้อยกว่า 0.0001, NO2 อยู่ระหว่าง 0.0723-0.2039 
และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0258-0.0838 ในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดูมีค่า HQ ของ NO2 อยู่ระหว่าง 0.0722-
0.0991 และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0258-0.0376 และในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดูมีค่า HQ ของ NO2 อยู่
ระหว่าง 0.0721-0.0946 และ SO2 อยู่ระหว่าง 0.0258-0.0357 ซึ่งสรุปได้ว่า การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อยู่ในระดับตํ่าหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (HQ≤1)  

สําหรับการพิจารณาค่าความเสี่ยงรวม หรือ Hazard Index (HI) กรณีเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
(ผลรวมค่า HQ ของ NO2 และ SO2) พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกต ในช่วง
ฤดูหีบอ้อยมีค่าความเสี่ยงรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ อยู่ระหว่าง 0.0981-0.2877 
ในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดู อยู่ระหว่าง 0.0980-0.1367 และในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดู อยู่ระหว่าง 
0.0979-0.1303 ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ร่างกายได้รับเฉลี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ (HI≤1) 
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(2) กรณีไม่มีค่า RfC ผลการคํานวณสัดส่วนค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อ้างถึงตารางที่ 
5.15.1-3 ถึงตารางท่ี 5.15.1-4 พบว่า บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและบริเวณจุดสังเกต ในช่วงฤดูหีบ
อ้อยมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี 0.3471-0.4707 และ 0.0002-0.0701, 
PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.6017-0.7274 และ 0.0002-0.0574, PM-2.5 เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0238-0.2964 และ 0.0004-0.0956, CO เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง น้อยกว่า 0.0001, 
NO2 เฉลี่ย 1 ปี น้อยกว่า 0.0002-0.0072 และ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0264-0.0395 
และน้อยกว่า 0.0001-0.0025 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1)  

สําหรับในช่วงละลายนํ้าตาลนอกฤดูมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.3471-0.4128 และ 0.0002-0.0081, PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 
0.6019-0.6885 และ 0.0002-0.0078, PM-2.5 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0246-0.2324 
และ 0.0004-0.0156, NO2 เฉลี่ย 1 ปี น้อยกว่า 0.0002-0.0012 และ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่
ระหว่าง 0.0264-0.0288 และน้อยกว่า 0.0001-0.0004 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1) 

และในช่วงผลิตนํ้าเช่ือมซูโครสนอกฤดูมีค่าสัดส่วนความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.3425-0.4055 และ 0.0001-0.0354, PM-10 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 
0.5958-0.6792 และ 0.0002-0.0342, PM-2.5 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่ระหว่าง 0.0098-0.2100 
และ 0.0004-0.0680, NO2 เฉลี่ย 1 ปี น้อยกว่า 0.0002-0.0019 และ SO2 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี อยู่
ระหว่าง 0.0264-0.0296 และน้อยกว่า 0.0001-0.0007 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับตํ่า (สัดส่วน ≤1) 

2) การป ระ เมิ น ค ว าม เสี่ ย ง ต่ อสุ ข ภ าพ เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative Health Risk 
Assessment) 

โดยการใช้ตารางเมตริกซ์แสดงความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix) คํานวณได้จาก
ผลคูณระหว่างโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Consequences) 
และนํามาจัดลําดับความสําคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพ 
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ตํ่า ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งน้ี ประเด็นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ คนงานก่อสร้าง และพนักงานโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดําเนินการ รายละเอียดดังน้ี  

2.1) ระยะก่อสร้าง ได้แก่ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน ความร้อนจากการทํางานที่สัมผัส
กับแสงแดดโดยตรงของคนงานก่อสร้าง อุบัติเหตุจากการทํางาน การคมนาคมขนส่ง การใช้นํ้า ระบบระบาย
นํ้าและป้องกันนํ้าท่วม นํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง ขยะมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้าง การจ้างงาน การเพ่ิมขึ้นหรือ
ย้ายถิ่นเข้ามาของคนงานก่อสร้าง สุขาภิบาลท่ีพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ความเพียงพอของสถานพยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุข และสุขภาพแก่คนงานก่อสร้าง  
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2.2) ระยะดําเนินการ ได้แก่ มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการเผาอ้อยของเกษตรกรชาวไร่
อ้อย (ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)) มลพิษทางอากาศภายในสถานประกอบการ (ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 
(Total Dust) ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ (Respirable Dust) ฝุ่นจากชานอ้อย และฝุ่นจากกาก
ตะกอนหม้อกรอง (Filter Cake)) การใช้สารเคมีกําจัดแมลง/วัชพืช การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นพ้ืนที่
ปลูกอ้อย ระดับเสียง การคมนาคมขนส่ง การใช้นํ้า ระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม กลิ่นจากการกองเก็บ
เช้ือเพลิง นํ้าเสีย/นํ้าทิ้ง ขยะมูลฝอยและของเสียจากกระบวนการผลิต การจ้างแรงงาน การเพ่ิมขึ้นหรือย้าย
ถิ่นเข้ามาของพนักงานและประชากรแฝง อุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(สารเคมีรั่วไหล และอัคคีภัย) การสัมผัสความร้อน/สารเคมี อุบัติเหตุจากการทํางาน ความเพียงพอของ
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขและสุขภาพแก่
พนักงานโครงการ พบว่า ระดับความเส่ียงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมที่
เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงน้ันเพ่ิมขึ้น ยกเว้น ระดับความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
คมนาคมขนส่ง อุบัติเหตุจากการทํางาน และอุบัติเหตุ/ความเสี่ยง/เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
(สารเคมีรั่วไหล และอัคคีภัย) ที่ระดับความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นระดับ
ที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งน้ี โครงการได้กําหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไว้รองรับแล้ว 
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ตารางที่ 5.15.1-1 ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดส่วนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ระยะก่อสร้างจากโครงการ ระยะก่อสร้าง 

รายละเอียด 

กรณีมีค่า RfC (อ้างอิงค่า RfC ตาม Cal 19) 1/ กรณีไม่มีค่า RfC (คํานวณสัดส่วนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 

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

CO NO2 SO2 
ค่าความเสี่ยงรวม 

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

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

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

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

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

 เท่ากับ 50 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 300 μg/m3 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 5.15.1-2  ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดสว่นค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการ ช่วงฤดูหีบอ้อย 

รายละเอียด 

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

ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 
1 ชั่วโมง 3/ 8 ชั่วโมง 5/ 24 ชั่วโมง 6/ 1 ปี 7/ 

CO NO2 SO2 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) 4/ CO TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 NO2 SO2 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ               
A1 : ชุมชนบ้านโป่งคอม <0.0001 0.1430 0.0570 0.2000 <0.0001 0.4091 0.6744 0.1770 0.0347 0.0206 0.0166 0.0272 0.0016 0.0005 
A2 : ชุมชนบ้านทดน้อย <0.0001 0.2039 0.0838 0.2877 <0.0001 0.3937 0.6619 0.1652 0.0395 0.0227 0.0202 0.0364 0.0044 0.0016 
A3 : ชุมชนบ้านทางหลวง <0.0001 0.0739 0.0266 0.1005 <0.0001 0.3584 0.6167 0.0598 0.0264 0.0025 0.0022 0.0044 <0.0002 <0.0001 
A4 : ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ <0.0001 0.1391 0.0553 0.1944 <0.0001 0.3966 0.6601 0.1536 0.0362 0.0205 0.0186 0.0348 0.0035 0.0012 
A5 : ชุมชนบ้านหนองบัวใต ้ <0.0001 0.1572 0.0633 0.2205 <0.0001 0.3808 0.6433 0.1170 0.0382 0.0170 0.0160 0.0296 0.0072 0.0025 
จุดสังเกต               
6. วัดทดหลวง <0.0001 0.1533 0.0615 0.2148 <0.0001 0.3806 0.6452 0.1264 0.0373 0.0100 0.0088 0.0152 0.0023 0.0008 
7. โรงเรียนบ้านไผล่้อม <0.0001 0.0830 0.0305 0.1135 <0.0001 0.3723 0.6333 0.0954 0.0269 0.0023 0.0020 0.0036 0.0002 <0.0001 
8. วัดอุทุมพร <0.0001 0.0724 0.0259 0.0983 <0.0001 0.3646 0.6248 0.0794 0.0264 0.0024 0.0022 0.0040 <0.0002 <0.0001 
9. บ้านกุดตะกร้า <0.0001 0.0725 0.0259 0.0984 <0.0001 0.3722 0.6305 0.0836 0.0264 0.0018 0.0014 0.0020 <0.0002 <0.0001 
10. บ้านหนองสลกัใด <0.0001 0.0780 0.0283 0.1063 <0.0001 0.3645 0.6191 0.0576 0.0267 0.0027 0.0022 0.0036 <0.0002 <0.0001 
11. บ้านห้วยพะใย <0.0001 0.1220 0.0478 0.1698 <0.0001 0.4707 0.7274 0.2964 0.0290 0.0701 0.0574 0.0956 0.0005 0.0002 
12. บ้านวงัเสียว <0.0001 0.0723 0.0258 0.0981 <0.0001 0.3659 0.6233 0.0684 0.0264 0.0004 0.0004 0.0008 <0.0002 <0.0001 
13. วัดหนองหม ู <0.0001 0.0723 0.0258 0.0981 <0.0001 0.3624 0.6195 0.0610 0.0264 0.0004 0.0004 0.0004 <0.0002 <0.0001 
14. รพ.สต.บา้นหนองแวง <0.0001 0.0723 0.0258 0.0981 <0.0001 0.3471 0.6017 0.0238 0.0264 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0002 <0.0001 

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

 reference-exposure-level-rel-summary 
 2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทีไ่ด้รับสัมผสั (มคก./ลบ.ม.)/คา่ความเข้มข้นอ้างอิงของสารมลพิษหรือปรมิาณสารที่รับเข้ารา่งกายทางการหายใจโดยไม่ทาํให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 

                         3/ ค่า Reference Concentration (Rfc) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเท่ากับ 23,000 μg/m3, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มคี่าเทา่กับ 660 μg/m3 

4/ ค่า HI = ค่าความเสีย่งรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 1 ชั่วโมง) 
5/ ค่ามาตรฐานก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 8 ชั่วโมง มคี่าเทา่กับ 10,260 μg/m3 

6/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 24 ชั่วโมง มคี่าเท่ากับ 330 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคา่เท่ากับ 120 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีคา่เท่ากับ 50 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ 
(SO2) มีค่าเทา่กับ 300 μg/m3 

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

ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 5.15.1-3 ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดสว่นค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการ ช่วงละลายน้ําตาลนอกฤดู 

รายละเอียด 

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

ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 
1 ชั่วโมง 3/ 24 ชั่วโมง 6/ 1 ปี 7/ 

NO2 SO2 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) 4/ TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 NO2 SO2 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ             
A1 : ชุมชนบ้านโป่งคอม 0.0858 0.0318 0.1176 0.3674 0.6287 0.0888 0.0280 0.0017 0.0016 0.0032 0.0004 0.0001 
A2 : ชุมชนบ้านทดน้อย 0.0991 0.0376 0.1367 0.3890 0.6572 0.1572 0.0286 0.0081 0.0078 0.0156 0.0007 0.0003 
A3 : ชุมชนบ้านทางหลวง 0.0725 0.0259 0.0984 0.3520 0.6083 0.0398 0.0264 0.0006 0.0006 0.0012 <0.0002 <0.0001 
A4 : ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 0.0863 0.0320 0.1183 0.3669 0.6280 0.0872 0.0280 0.0055 0.0054 0.0104 0.0005 0.0002 
A5 : ชุมชนบ้านหนองบัวใต ้ 0.0904 0.0338 0.1242 0.3795 0.6447 0.1272 0.0288 0.0062 0.0062 0.0120 0.0012 0.0004 
จุดสังเกต             
6. วัดทดหลวง 0.0890 0.0332 0.1222 0.3629 0.6228 0.0746 0.0285 0.0028 0.0028 0.0056 0.0005 0.0002 
7. โรงเรียนบ้านไผล่้อม 0.0738 0.0265 0.1003 0.3680 0.6294 0.0906 0.0264 0.0012 0.0012 0.0024 <0.0002 <0.0001 
8. วัดอุทุมพร 0.0722 0.0258 0.0980 0.3471 0.6019 0.0246 0.0264 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0002 <0.0001 
9. บ้านกุดตะกร้า 0.0722 0.0258 0.0980 0.3611 0.6203 0.0688 0.0264 0.0005 0.0004 0.0008 <0.0002 <0.0001 
10. บ้านหนองสลกัใด 0.0737 0.0265 0.1002 0.3602 0.6192 0.0660 0.0264 0.0009 0.0010 0.0020 <0.0002 <0.0001 
11. บ้านห้วยพะใย 0.0791 0.0288 0.1079 0.4128 0.6885 0.2324 0.0267 0.0065 0.0062 0.0124 <0.0002 <0.0001 
12. บ้านวงัเสียว 0.0722 0.0258 0.0980 0.3639 0.6240 0.0776 0.0264 0.0005 0.0004 0.0008 <0.0002 <0.0001 
13. วัดหนองหม ู 0.0722 0.0258 0.0980 0.3541 0.6110 0.0464 0.0264 0.0003 0.0002 0.0004 <0.0002 <0.0001 
14. รพ.สต.บา้นหนองแวง 0.0722 0.0258 0.0980 0.3543 0.6114 0.0474 0.0264 0.0006 0.0006 0.0012 <0.0002 <0.0001 

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

 reference-exposure-level-rel-summary 
   2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทีไ่ด้รบัสัมผสั (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอา้งอิงของสารมลพิษหรอืปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไมท่ําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
   3/ ค่า Reference Concentration (Rfc) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มคี่าเทา่กับ 660 μg/m3  
   4/ ค่า HI = ค่าความเสีย่งรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 1 ชั่วโมง) 
   5/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 24 ชั่วโมง มคี่าเทา่กับ 330 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคา่เท่ากับ 120 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มคี่าเทา่กับ 50 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ (SO2) มีค่าเทา่กับ 300 μg/m3 
6/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 1 ปี มคี่าเทา่กับ 100 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 50 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 25 μg/m3, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มี

ค่าเทา่กับ 57 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเทา่กับ 100 μg/m3 
ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จํากัด, 2564 
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ตารางที่ 5.15.1-4 ค่าความเสี่ยง (HQ) ค่าความเสี่ยงรวม (HI) และสัดสว่นค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากโครงการ ช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอกฤดู 

รายละเอียด 

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

ค่าความเสี่ยง (HQ) 2/ 
1 ชั่วโมง 3/ 24 ชั่วโมง 6/ 1 ปี 7/ 

NO2 SO2 ค่าความเสี่ยงรวม (HI) 4/ TSP PM-10 PM-2.5 SO2 TSP PM-10 PM-2.5 NO2 SO2 
จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ             
A1 : ชุมชนบ้านโป่งคอม 0.0866 0.0321 0.1187 0.3548 0.6120 0.0488 0.0284 0.0013 0.0014 0.0024 0.0004 0.0001 
A2 : ชุมชนบ้านทดน้อย 0.0946 0.0357 0.1303 0.3846 0.6517 0.1438 0.0296 0.0261 0.0252 0.0504 0.0014 0.0005 
A3 : ชุมชนบ้านทางหลวง 0.0727 0.0260 0.0987 0.3560 0.6136 0.0526 0.0264 0.0009 0.0008 0.0016 <0.0002 <0.0001 
A4 : ชุมชนบ้านบอ่บัวโบสถ์ 0.0884 0.0329 0.1213 0.4055 0.6792 0.2100 0.0294 0.0354 0.0342 0.0680 0.0012 0.0004 
A5 : ชุมชนบ้านหนองบัวใต ้ 0.0870 0.0323 0.1193 0.3857 0.6528 0.1466 0.0288 0.0243 0.0236 0.0472 0.0019 0.0007 
จุดสังเกต             
6. วัดทดหลวง 0.0855 0.0316 0.1171 0.3656 0.6263 0.0832 0.0287 0.0075 0.0072 0.0144 0.0005 0.0002 
7. โรงเรียนบ้านไผล่้อม 0.0761 0.0275 0.1036 0.3586 0.6171 0.0610 0.0266 0.0021 0.0020 0.0040 <0.0002 <0.0001 
8. วัดอุทุมพร 0.0722 0.0258 0.0980 0.3635 0.6234 0.0762 0.0264 0.0013 0.0012 0.0024 <0.0002 <0.0001 
9. บ้านกุดตะกร้า 0.0722 0.0258 0.0980 0.3439 0.5977 0.0144 0.0264 0.0002 0.0002 0.0004 <0.0002 <0.0001 
10. บ้านหนองสลกัใด 0.0736 0.0264 0.1000 0.3425 0.5958 0.0098 0.0264 0.0001 0.0002 0.0004 <0.0002 <0.0001 
11. บ้านห้วยพะใย 0.0916 0.0343 0.1259 0.3881 0.6560 0.1544 0.0274 0.0045 0.0042 0.0084 0.0002 0.0001 
12. บ้านวงัเสียว 0.0722 0.0258 0.0980 0.3642 0.6243 0.0784 0.0264 0.0013 0.0012 0.0024 <0.0002 <0.0001 
13. วัดหนองหม ู 0.0722 0.0258 0.0980 0.3591 0.6177 0.0624 0.0264 0.0009 0.0010 0.0020 <0.0002 <0.0001 
14. รพ.สต.บา้นหนองแวง 0.0721 0.0258 0.0979 0.3551 0.6123 0.0496 0.0264 0.0010 0.0010 0.0020 <0.0002 <0.0001 

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

 reference-exposure-level-rel-summary 
   2/ HQ = ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทีไ่ด้รบัสัมผสั (มคก./ลบ.ม.)/ค่าความเข้มข้นอา้งอิงของสารมลพิษหรอืปริมาณสารที่รับเข้าร่างกายทางการหายใจโดยไมท่ําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (มคก./ลบ.ม.) 
   3/ ค่า Reference Concentration (Rfc) ที่ 1 ชั่วโมง ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเท่ากับ 470 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มคี่าเทา่กับ 660 μg/m3  
   4/ ค่า HI = ค่าความเสีย่งรวมของการเกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ (ผลรวมค่า HQ ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ 1 ชั่วโมง) 
   5/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 24 ชั่วโมง มคี่าเทา่กับ 330 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีคา่เท่ากับ 120 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มคี่าเทา่กับ 50 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ (SO2) มีค่าเทา่กับ 300 μg/m3   

 6/ ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ 1 ปี มคี่าเทา่กับ 100 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 50 μg/m3, ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) มีค่าเท่ากับ 25 μg/m3, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
มีค่าเท่ากับ 57 μg/m3 และก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 100 μg/m3 

ที่มา  :  บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จํากัด, 2564
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6.  ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 บทนํา 

  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี จะเสนอมาตรการท่ีจะใช้ในระยะก่อสร้างและ
ระยะดําเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
อย่างทันท่วงที  

6.2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ โดยให้ความสําคัญต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย มาตรการด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า การระบายนํ้า ระดับเสียง กากของเสีย การคมนาคม
ขนส่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพสังคม-เศรษฐกิจ การสาธารณสุข และสุนทรียภาพ โดยสรุป
มาตรการท่ัวไป ได้นําเสนอไว้ในดังตารางที่ 6.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะ
ก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ดังตารางที่ 6.2-2 และตารางที่ 6.2-3 

6.3 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น บริษัทที่ปรึกษายังได้เสนอแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลง 
ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สําคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการนํามาปฏิบัติ รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงไว้ในตารางที่ 6.3-1 และตารางที่ 6.3-2 
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ตารางที่ 6.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป 
 

1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาล 
นิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ตั้งอยู่ที่ ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว อย่างเคร่งครัด โดยมีกําลังการผลิต 20,400 ตันอ้อย/วัน และ 
ผังการใช้ประโยชน์โครงการ (รูปที่ 1)

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 2) ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดําเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม
หรือค่ามาตรฐาน ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียด
ดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ครบถ้วน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 3) ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกําเนิดของโครงการมีค่าเกินค่า
ควบคุมที่กําหนดไว้ ให้โครงการทําการตรวจหาสาเหตุ ทําการแก้ไข และทํา
การตรวจวัดซ้ําเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกําหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 4) เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้องดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
การกําหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

5) หากเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้องแจ้งให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  สํ านั กงาน อุตสาหกรรมจั งห วัดสระแก้ ว  สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงาน
ดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 6) บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third 
Party) เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ 
การจัดทําและเสนอรายงานผลการปฏิบั ติตามมาตรการให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
ซึ่งผู้ดําเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 7) หากบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการฯ ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณา ดังนี้

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 
 

- หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็น
มาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กําหนด
ไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้
จัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการปรับปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   

 - หากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตมี
ความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ 
อาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้หน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
สํ านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว 
และเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไข 
มาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ให้ความเห็นชอบ
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

ประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

-  พื้นที่โครงการ -  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

1) จัด ตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA 
Monitoring Committee) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
โครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ตัวแทน 7 หน่วยงาน ผู้แทน 
ภาคประชาชนจํานวน 33 คน และผู้แทนโครงการ 3 คน โดยแต่งตั้งภายใน 
6 เดือน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 2) องค์ประกอบคณะกรรมการฯ และที่มาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (EIA Monitoring Committee) ประกอบด้วย 
ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทน
ภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกําหนด
สัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

(1) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นําชุมชน จํานวนไม่น้อยกว่า 33 คน 
กรรมการผู้แทนภาคประชาชนให้มาจากการเลือกตั้งของหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการบุคคลที่เป็นตัวแทนในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด ประกอบด้วย 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

1.1)  ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ  
ก) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 7 คน จากการ

เลือกตั้งของหมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพะใย หมู่ที่ 
5 บ้านโป่งคอม หมู่ที่ 6 บ้านทดหลวง หมู่ที่ 7 บ้านทดน้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านกุดตะกร้า และหมู่ที่ 12 บ้านหนองสลักได 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 2 คน  
จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง และหมู่ที่ 14  
บ้านวังเสียว 

ค) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย 4 คน จากการ
เลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว
ใต้ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด และหมู่ที่ 10 บ้านบ่อบัวโบสถ์ 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 1.2) ผู้แทนภาคประชาชน รัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ    
ก) ตั วแทนจากองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตํ าบ ลผั ก ขะ  2 คน  

จากการเลือกตั้งหมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย และหมู่ที่ 11 บ้าน
คลองยาง 

ข) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานคร 4 คน  
จากการเลือกตั้งของหมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ และหมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสกุ 

  

ค) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง 4 คน  
จากการเลือกตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู และหมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง 

ง) ตัวแทนจากเทศบาลตําบลบ้านด่าน 4 คน จากการเลือกตั้ง 
หมู่ที่ 1 บ้านด่าน  หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ที่  5 บ้าน
โรงเรียน และหมู่ที่ 6 บ้านกุดม่วง 

   

     



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-165- 

ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

จ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ 2 คน 
จากการเลือกตั้งหมู่ ที่  1 บ้านหนองกลอย และหมู่ ที่  9  
บ้านฝั่งคลอง 

ฉ) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลหันทราย 4 คน จากการ
เลือกตั้งหมู่ที่ 1 บ้านหันทราย หมู่ที่ 6 บ้านเนินผาสุข หมู่ที่ 8 
บ้านดงทม และหมู่ที่ 9 บ้านบ่อหลวง 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 (2) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7 คน ประกอบด้วย  
2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 
2.2) นายอําเภอวัฒนานครหรือผู้แทน 1 คน  
2.3) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน

   

 2.4) อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน  
2.5) พลังงานจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 
2.6) ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วหรือผู้แทน 1 คน 
2.7) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด

สระแก้วหรือผู้แทน 1 คน

   

 (3) ผู้แทนโครงการจํานวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงานผลิต
น้ําตาล และตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ

   

 3) คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติสําหรับบุคคลที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- คณะกรรมการ 
  ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

4) วาระของคณะกรรมการและการพ้นสภาพ 
(1) กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

การประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหา หรือแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการได้อีกเมื่อครบกําหนดวาระ ทั้งนี้ กรรมการสามารถดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

(2) เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ใน
ตําแหน่งเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรร
หาหรือแต่งตั้งใหม่จะเข้ามารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่
วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 

(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้ดําเนินการสรรหา
หรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้น
ตําแหน่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้
ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

- คณะกรรมการ 
  ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 (4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อย
กว่า 90 วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่
ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
4.1)  ตาย 
4.2)  ลาออก 
4.3)  เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
4.4)  คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งเพราะมี 

ความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือ
หย่อนความสามารถ 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

4.5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.6)  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4.7)  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น

โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่น
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

- คณะกรรมการ 
  ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

5) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
(1) สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ร่วมกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตาม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

(3) กํากับ ดูแล การดําเนินงานของโครงการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(4) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ 
มาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดําเนินงานใด ๆ เพื่อก่อ
ให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

(6) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ 
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่ งจะก่อให้ เกิดประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อความสมานฉันท์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของ
ชุมชน 

- คณะกรรมการ 
  ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

(7) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(8) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระหว่างโครงการกับชุมชนและพิจารณากําหนดอัตราการชดเชยกรณี
ข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน 

   

 6) ความถี่ในการประชุม 
(1) ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการฯ 

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน แต่หาก
พบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกําหนด เวลาปกติได้ 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ 
ทั้งหมด 

- คณะกรรมการ 
  ติดตามฯ  

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียง 1 เสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

   

 7)  งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาจากงบการดําเนินงานด้านการบริหารงานของ
บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ในวงเงินขั้นต่ํา 100,000 บาท/ปี 
หลังจากนั้นให้จัดสรรงบประมาณจากการดําเนินกิจการของโครงการใน
อัตราคงที่ 100,000 บาท/ปี โดยงบประมาณที่เหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็น
เงินสะสมเพื่อใช้ในการดําเนินงานในปีถัดไป 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไประยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล  
ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.  เศรษฐกิจและสังคม  

และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (ต่อ) 

8)  กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 
6 เดือน และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
อีกครั้ง 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 9)  ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกครั้งต้องทําจดหมายแจ้งและเชิญ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการฯ ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 10) กําหนดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบวาระ 
- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) กําหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม โดยอาจใช้หลักการเชิงปริมาณ
ตามข้อตกลงในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ชุ มชนรอบ พื้ น ที่
โครงการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) จัดให้มีแผนงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และกรณีมีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรือคณะกรรมการทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ 
ระบุช่องทางติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดําเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตามแผนผังการดําเนินงานรับข้อร้องเรียน (รูปที่ 2) 

- พื้นที่โครงการ 
 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) จัดทําบันทึกข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน/ชุมชนโดยรอบ จากการดําเนิน
โครงการ รวมทั้งสรุปปัญหาข้อร้องเรียน ผลการแก้ไขปัญหา ทบทวนสาเหตุ
ของปัญหาและกําหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ําโดยจัดทําเป็นสรุป
ประจําเดือน 

- ชุ มชนรอบ พื้ น ที่
โครงการ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

-  ตลอดระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ 

-  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นตอนก่อนการ  
 ก่อสร้าง 

1) ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558 หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้บังคับเป็นการเฉพาะในพื้นที่ตั้งโครงการ   

- พื้นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 2) การพัฒนาโครงการหรือมีการขยายโครงการเพิ่มเติมอื่นใด จะต้องไม่กระทํา 

การ ใด ๆ ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะหรือคลองสาธารณะ
ที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการ จะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีระยะ 
ถอยร่นสอดคล้องตามกฎหมายกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 

 3) กําหนดให้กันพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ไว้ โดยไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์
ในทุกทิศทาง เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม 

- พื้นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 4) ติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์
ได้เช่นเดิม ตลอดจนการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เตือนอันตรายบริเวณจุดตัด
ของทางสาธารณประโยชน์ 

- พื้นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) กําหนดให้มีการก่อสร้างโดยเริ่มขุดบ่อเก็บน้ําดิบ พื้นที่บ่อระบบบําบัดน้ําเสียและ
บ่อพักน้ําทิ้ง ระบบถนน ระบบระบายน้ํา เพื่อนําดินที่ได้มาปรับถมพื้นที่ ตามที่
ออกแบบไว้เป็นลําดับแรก 

- พื้นที่โครงการ - ก่อนการก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
2. ทรัพยากรดิน 1) กําหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทําการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อการก่อสร้างให้

ชัดเจน และดําเนินการล้อมรั้วรอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง 
- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 

จํากัด
 2) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดชั้นดินให้แน่น 

ราบเรียบป้องกันการไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอก
โครงการโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 3) เปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จําเป็น ในกรณี ที่การก่อสร้างจําเป็นต้องมีการ 

เปิดหน้าดินบริเวณกว้าง โครงการจะต้องอัดดินให้แน่น เพื่อป้องกันการไหลบ่า  
ชะล้างและพังทลายของดิน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
4) บริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสในการกัดเซาะของน้ําได้ง่าย โครงการจะต้องดาดคอนกรีต 

ปลูกหญ้าคลุมดิน บดอัดดินให้แน่น หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพอากาศ 1) ฉีดพรมน้ําในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก 
เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ทําความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดิน เศษหิน
และทรายสร้างความสกปรกบนถนน  

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของแต่ละ
เครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ห้ามเผาทําลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ควบคุมและจํากัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง และการเกิดอุบัติเหตุ 

- ถนนเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองสําหรับคนงานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ให้เพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ทําความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4. ระดับเสียง 1) งดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระยะเวลา 19.00-08.00 น .  
โดยกําหนดให้มีระยะเวลาก่อสร้าง 08.00-19.00 น. 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs)  
หรือครอบหูลดเสียง (Ear muffs) เป็นต้น สําหรับคนงานก่อสร้างในระหว่าง
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ตรวจสอบ บํารุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ตามระยะเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไว้ในคู่มือแนะนําการบํารุงรักษาของแต่ละ
เครื่องจักร) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ระดับเสียง (ต่อ) 4) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มี
ระดับเสียงดังตามการจําแนกพื้นที่เสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 5) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และตลอดระยะที่มีกิจกรรม
ทําให้เกิดเสียงดัง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
และสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางแก้ปัญหา

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 7) กําหนดให้มีการติดตั้งรั้วกั้นเสียงชั่วคราวที่มีความสูง 3 เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ด้านที่ติดกับชุมชนในระยะก่อสร้างและพื้นที่ที่มีเสียงดัง

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้บริษัทผู้ รับเหมาจัดให้มีห้องสุขาชั่วคราวและระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปให้เพียงพอกับจํานวนพนักงาน

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 3) จัดให้มีพื้นที่สําหรับล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และล้อรถในพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 4) กําหนดให้มีบ่อตกตะกอน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ เพื่อรองรับ 
น้ําเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และตะกอนดินและทรายก่อนนํามาใช้ในการ 
ฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6. ทรัพยากรน้ําใช้  1) กําหนดให้ผู้ รับ เหมาเป็นผู้ จัดเตรียมน้ํ าใช้สํ าหรับกิจกรรมการก่อสร้าง 
อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 2) กําหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดเตรียมน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้คนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 3) จัดให้มีระบบถังน้ําสํารองที่มีปริมาตรความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอ
สําหรับกิจกรรมก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านอุทกวิทยาและ 
คุณภาพน้ําใต้ดิน 

1) ดําเนินการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลตามระเบียบหรือข้อกําหนดของหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องโดยกําหนดอัตราการสูบน้ําบาดาลไม่เกินตามที่ได้รับอนุญาต 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ใช้น้ําจากบ่อเก็บน้ําดิบ มาผสมกับน้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาลของโครงการ เพื่อ
ลดอัตราการสูบน้ําบาดาลของโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8. การคมนาคมขนส่ง 1) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายในเขตชุมชน 
รวมทั้งควบคุมความเร็วของรถบรรทุกขณะวิ่งอยู่ภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน  
20 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

- รถบรรทุกขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งช่วงเช้า (เวลา 07.00 -  
09.00 น.) และช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) 

- โครงข่ายถนนที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่ 
เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5) กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องกวดขันพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบน้ําหนักการบรรทุกให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายกําหนด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) กําหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งตามคู่มือการบํารุงรักษาตลอดอายุ 
การดําเนินการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-174- 

ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

8) กําหนดให้รถบรรทุกที่จะวิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้างที่ขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างต้องมีการปกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) กําหนดให้รถบรรทุกที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการจราจรในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วนบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่อ่อนไหว เช่น บริเวณโรงเรียน ทางแยก
ต่าง ๆ เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานงาน
กับตํารวจท้องถิ่นเพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ
ก่อนก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) วางแผนในการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ เข้าสู่พื้นที่โครงการ
โดยในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ ประสานงานกับตํารวจทางหลวง 
และตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9. การจัดการของเสีย 
 

1) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร  
พร้อมฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากคนงานและจากกิจกรรมการก่อสร้าง ก่อนนําไปจัดเก็บใน
พื้นที่จดัเก็บขยะของโรงงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนนําไป
จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บขยะของโรงงาน สําหรับมูลฝอยแห้ง (เศษวัสดุหรือของเสีย
จากกิจกรรมก่อสร้าง) ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ให้พิจารณานํากลับมาใช้ใหม่
หรือจําหน่ายให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บขยะสําหรับมูลฝอยเปียกที่ย่อยสลายได้ เพื่อรวบรวมให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนําไปกําจัดต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. การจัดการของเสีย    
   (ต่อ) 

5) นําเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือจําหน่าย
ให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ กล่าวคือ 
ดูแล/ควบคุมให้มีการคัดแยกมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหน้าที่
ประสานงานเพื่อจําหน่ายมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ให้กับผู้รับซื้อ
ที่ได้รับอนุญาตมารับซื้อ  

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) อบรมและให้ความรู้ต่อคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
และเสริมรายได้ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8) ห้ามทิ้งขยะลงในทางระบายน้ํา ท่อรวบรวมน้ําทิ้งและท่อระบายน้ํา รวมถึงแหล่งน้ํา
ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง/มูลฝอยจากการก่อสร้าง โครงการกําหนด
รายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา  
เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารื้อถอนหรือก่อสร้างในการจัดการ 
มูลฝอยและเศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ไม่นําเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนไปทิ้งใน
พื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

10. ระบบระบายน้ํา 
      และป้องกันน้ําท่วม 

1) จัดให้มีรางระบายน้ําชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะสร้างระบบระบายน้ําถาวร  
เพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่เข้าสู่บ่อหน่วงน้ําฝนของโรงงานต่อไป   

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ําฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ําฝน - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) กําหนดให้มีบ่อดักตะกอนดินและทรายขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ 
ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและการระบายน้ําฝนก่อนระบายลงสู่บ่อเก็บ 
น้ําดิบเพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) ขุดลอกตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างออกจากรางระบายน้ําเมื่อพบการสะสม - พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5) ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน้ําเป็นประจําทุกเดือน และตรวจสอบการ
จัดวางวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ําไหลหรือรางระบายน้ํา 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. อาชีวอนามัยและ  
  ความปลอดภัย 

11.1 การคัดเลือก    
    ผู้รับเหมาและ 
    แผนงานก่อสร้าง 

 
 

1) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ รับเหมา โครงการต้องพิจารณารายละเอียดด้าน 
การจั ดการความปลอดภั ยในสัญญาจ้ างให้ ครอบคลุ ม ถึ งการคุ้ มครอง 
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบั ติงานในพื้นที่ก่อสร้าง 
ประกอบด้วย แผนงานหรือมาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพตามกฎหมายกําหนดที่มีประสบการณ์ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ประจําบริษัทผู้รับเหมา  

 
 

- พื้นที่ก่อสร้าง 

 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง 

 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้างให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายกําหนดและนําหลักเกณฑ์มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยมากําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติงานและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับบริษัท
ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานให้กับโครงการในสัญญาจ้าง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
ทําหน้าที่กํากับ ดูแลผู้ รับ เหมางานก่อสร้าง (Contractor) ให้ปฏิบั ติตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทํางานพร้อมทั้งให้มีการ
ติดตามตรวจสอบตลอดระยะการก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่คนงานก่อสร้างก่อน
เริ่มต้นการทํางานทั้งในส่วนของ ความปลอดภัยในสถานที่ ความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือเครื่องจักร ความปลอดภัยส่วนบุคคลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 
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11.1 การคัดเลือก       
ผู้รับเหมาและ 
แผนงานก่อสร้าง
(ต่อ) 

 

5) จัดให้มีระบบขออนุญาต ทํางานในเขตหวงห้าม (Work Permit System) 
ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเข้มงวดสําหรับงานที่มีความเสี่ยงทุกประเภท 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) กําหนดแผนการก่อสร้างและแผนการเคลื่อนย้าย/การลําเลียงวัสดุ/การจัดเก็บวัสดุ
และการกําจัดวัสดุที่ใช้แล้วในสถานที่ก่อสร้าง กําหนดแผนเพื่อเตรียมการไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่กองเก็บวัสดุ
หรือบริเวณที่กําลังทําการขนส่งวัสดุ/เส้นทางที่ใช้ในการส่ง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานอย่างสม่ําเสมอตามแผนงานที่กําหนด
ร่วมกันระหว่างบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด กับบริษัทรับเหมา 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

11.2 ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย 

1) กําหนดให้บริเวณเขตก่อสร้าง ต้องมีรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคงแข็งแรง
ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และจัดทํา
ป้าย“เขตก่อสร้าง” หรือ “เขตอันตราย”แสดงให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้
สัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลากลางคืน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กํ าหนดให้อบรมให้ความรู้และการใช้ อุปกรณ์ คุ้ มครองความปลอดภั ย 
ส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2549 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ห้ามคนงานก่อสร้างเข้าพักอาศัยในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือในเขต
ก่อสร้างนั้น  

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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11.2 ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย 
(ต่อ) 

4) ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่
ทํางาน และต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 
2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์
นั้นก่อนการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

11.3 การจัด
สภาพแวดล้อม
และสุขาภิบาล  

1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บ การขนและย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ให้กีดขวาง 
การทํางาน มีความปลอดภัยและห้ามเผาทําลายวัสดุเหลือใช้หรือขยะ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดให้มีห้องน้ํา-ห้องส้วม ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและติดตั้งไว้ในที่ซึ่งใกล้กับ
แหล่งปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดให้มีน้ําดื่มที่สะอาดและพอเพียงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ สิ่งอํานวยความ
สะดวกซักล้าง การเปลี่ยนเสื้อผ้า น้ําดื่ม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ 
ที่เข้า-ออกเขตก่อสร้าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน และระบบควบคุมตรวจสอบการ
เข้าทํางานของคนงานเพื่อป้องกันและห้ามไม่ให้บุคคลหรือยานพาหนะที่ไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าเขตก่อสร้าง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จาํกัด 

 5) จัดให้มีเส้นทางการจราจร ทางเท้า จุดบรรทุกและขนถ่ายวัสดุภายในเขต
ก่อสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัยกับบุคคลและยานพาหนะ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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11.4 การเฝ้าระวังและ
จัดการเรื่องความ
ปลอดภัย 

 

1) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยในงานก่อสร้างตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุโดยต้องสอบสวนเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ระบุสาเหตุ ความเสียหาย วิธีการแก้ไขปัญหาและกําหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันการเกิดซ้ํา 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) กําหนดในพื้นที่ก่อสร้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาล
ประจําในหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11.5 งานเจาะ/งานขุด/
      งานเสาเข็ม 

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

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 70 เซนติเมตรขึ้นไป  
ต้องจัดให้มีวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ด้านปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลาในกรณีที่มีการทํางานด้านเสาเข็มเจาะ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กรณีทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จํากัด เช่น ใต้เพดานต่ํา ในซอกแคบหรือ 
มุมอับ ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะแห่งเพื่อ
ป้องกันมิให้คนงานได้รับอันตรายขณะทํางาน 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.6 ความปลอดภัย 
ในการใช้เครื่องมือ
และเครื่องจักร 

1) ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดให้อยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งานก่อนดําเนินงานในทุกวัน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือและเครื่องจักร

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดทําแผนงานดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม และการ
ตรวจรับรองประจําปี

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรใด ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายและเตือนอันตรายที่เครื่องจักรนั้น เช่น สัญญาณเสียง และแสง สําหรับ
การเดินหน้าถอยหลังของเครื่องจักร และติดป้ายเตือนอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายสําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานกับเครื่องจักร เช่น หลังคา
เก๋ง ที่ปิดครอบแท่นหมุน เครื่องปิดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

5) ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครื่องจักร ผู้ ยึดเกาะวัสดุ หรือ 
ผู้ควบคุมเครื่องจักร ต้องได้รับการอบรมตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานในการทํางานบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. 2552  

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานในการ
ทํางานบนที่สูง และกําหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
ในงานก่อสร้างรวมทั้งการบํารุงรักษาอาคารและการรื้อถอน ต้องจัดให้มีอุปกรณ์
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานทํางานบนนั่งร้าน และมีผู้ปฏิบัติงานอื่นทํางานอยู่เหนือศีรษะ
จะต้องจัดสิ่งป้องกันเหนือพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
ที่อยู่ชั้นล่าง และห้ามใช้นั่งร้านเป็นที่กองเก็บสิ่งของ เว้นแต่จะเป็นที่วางพัก
ชั่วคราว และนั่งร้านจะต้องไม่รับน้ําหนักเกินกําลัง

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) สร้างราวกันตกให้อยู่ในลักษณะมั่นคงแข็งแรง โดยใช้ไม้ ท่อเหล็ก เหล็กฉาก 
หรือเหล็กอื่นๆ และขอบกันของตกต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรงเพียงพอที่จะกัน
เศษวัสดุที่กระเด็นมากระแทกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุนั้นกระเด็นตกลงไป
ด้านล่างได้ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.7 การเคลื่อนย้าย
วัสดุและการเก็บ
วัสดุในสถานที่
ก่อสร้าง 

1) การจัดเก็บวัสดุอันตรายและวัตถุไวไฟ จะต้องทําการเก็บให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ที่ได้แนะนําของมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และตามเกณฑ์ของ
กฎหมาย หรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
(Material Safety Data Sheet, MSDS) 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ห้ามกองเก็บวัสดุภายในพื้นที่ขอบถนน พื้นที่ไหล่ทางสาธารณะ กรณีจําเป็นที่จะ 
ต้องจัดวางวัสดุในพื้นที่สาธารณะจะต้องตรวจสอบการกองเก็บวัสดุนี้ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดโดยกฎหมายท้องถิ่นนั่นๆ และจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร กองเก็บวัสดุนั้น
จะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรบกวน
ต่อผู้สัญจรไปมา และผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่กองเก็บวัสดุนั้น ควรติดตั้งแผงป้องกัน
และป้ายเตือนให้เด่นชัด เพื่อผู้สัญจรทั่วไปได้ใช้ความระมัดระวัง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) สําหรับวัสดุที่กองเก็บอยู่ในรั้วที่แสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง หรือกองวัสดุที่อยู่นอกตัว
อาคารที่ก่อสร้างที่กองเก็บนานเกินกว่า 10 วัน หรืออยู่ในบริเวณใกล้ทางสัญจร
น้อยกว่า 2 เมตร จะต้องติดตั้งริ้วธงสีขาวสลับแดงรอบกองวัสดุ โดยธงนี้จะต้อง
ทําด้วยวัสดุที่มองเห็นชัดเจน เช่น พลาสติกหรือผ้า และถ้าหากธงอันไหนที่สีซีด
หมองจะต้องเปลี่ยนใหม่ และในเวลากลางคืนหรือในเวลาที่แสงมือสลัวจะต้อง
ติดไฟส่องสว่างให้มองเห็นกองวัสดุได้ชัดเจน สําหรับกองที่อยู่ในอาคารจะต้อง 
มีแสงสว่างหรือไฟส่องสว่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถมองเห็นกองวัสดุได้ชัด
ตลอดเวลาที่ดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างของตัวอาคาร 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11.8 แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับช่วงก่อสร้าง และทําการฝึกอบรมคนงาน
ก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน 
และขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ประสานงานด ้านความปลอดภ ัยช ุมชนก ับศ ูนย ์อาสาสม ัครป ้องก ันภ ัย 
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร) ขององค ์การบริหารส ่วนตําบลผักขะและจัดให ้มี
เจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั ่วโมง และตรวจตราดูแลความ
เรียบร้อยอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถ
สําหรับนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12. เศรษฐกิจและ
สังคม  

1) กําหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มี 
ความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภทเป็นลําดับแรก เพื่อเป็นการสร้างงานและ
เพิ่มรายได้แก่คนในท้องถิ่นในเบื้องต้น ยกเว้นผู้เข้ามาทํางานในตําแหน่งเชี่ยวชาญ
อาจใช้แรงงานจากที่อื่นและผู้รับเหมาต้องทําการตรวจประวัติแรงงานก่อนเข้า
ทํางาน รวมทั้งจัดทําประวัติแรงงาน ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวต้องเป็นแรงงานต่าง
ด้าวที่ถูกกฎหมาย 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้คนงานก่อปัญหากับประชาชนในชุมชน เช่น 
ปัญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยต้องกําหนดให้มีการวาง
กฎระเบียบและการลงโทษที่ชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กําหนดให้โครงการจะต้องติดต่อประสานงานร่วมมือกับผู้นําชุมชน เช่น กํานัน
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน และกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับชุมชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. เศรษฐกิจและ
สังคม (ต่อ) 

5) หากมีการร้องเรียนในขณะดําเนินการก่อสร้างโครงการต้องดําเนินการแก้ไข
ทันทีพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 
ตรวจสอบหาสาเหตุ ติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุผู้รับผิดชอบ และแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดําเนินงาน และรายงานให้ชุมชน/
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีตํารวจในพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
ตามระเบียบของทางราชการเพื่อร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกัน
ปราบปรามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7) ร่วมมือกับสถานีตํารวจภูธรวัฒนานครในการตรวจค้นสารเสพติดเพื่อป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทําความผิด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

13. การประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนรว่ม 
ของประชาชน 

1) กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
กํากับดูแลมิให้คนงานรบกวนหรือบุกรุกที่ดินของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด   

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดี 
กับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามีข้อร้องเรียนจะต้องรีบ
ดําเนินการแก้ไข 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน เพื่อนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ชื่อโครงการ 
แผนการก่อสร้างโครงการ บริษัทผู้รับเหมา บริษัทเจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน 
และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของ
การดําเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

13. การประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนรว่ม 
ของประชาชน (ต่อ)

6) จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ 
รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน ช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียน
และแจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

14. สาธารณสุขและ
สุขภาพ 

  

1) จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ ตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

2) การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการ  
ความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
จัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจําโรงงานตลอดเวลาให้พร้อมสําหรับการเคลื่อนย้าย
ผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาล ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

15. พื้นที่สีเขียว 
และสุนทรียภาพ 

1) จัดสรรพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ประมาณ 165.62 ไร่ (ร้อยละ 10.26 ของพื้นที่
โครงการ) แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจะทําการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วรอบพื้นที่
โครงการ ไม้ยืนต้นที่นํามาปลูกกําหนดให้มีความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว โดยปลูกไม้ยืนต้น 3  
ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) บํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบํารุง 
ปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย และค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น ดังตารางที่ 1

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) การเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวของโครงการ จะต้องทําการล้อมเพื่อย้าย
ปลูกเป็นพื้นที่สีเขียว โดยต้นไม้ที่สามารถล้อมได้ โครงการจะทําการล้อมมายัง
พื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยพิจารณาจากชนิดไม้หวงห้ามเป็นอันดับแรก

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

15. พื้นที่สีเขียว 
และสุนทรียภาพ 
(ต่อ) 

4) กรณีต้นไม้ปัจจุบันในพื้นที่โครงการ ที่ไม่เหมาะสมต่อการล้อมมายังพื้นที่สีเขียว 
เช่น ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีอัตราการรอดต่ํา ต้นไม้ที่ทําการล้อมแล้วอาจจะทําให้
ต้นไม้ตาย เป็นต้น รวมทั้งกรณีที่ต้นไม้ในพื้นที่ปัจจุบันที่สามารถล้อมได้มีจํานวน
มากกว่าจะนํามาปลูกในพื้นที่สีเขียวได้ โครงการจะทําการตัดต้นไม้หรือล้อม
ต้นไม้ส่วนดังกล่าว มาปลูกในบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบพื้นที่โครงการ

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

หมายเหตุ :   บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าจ้าง  
และกํากับดูแลบริษัทผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาแต่ละกิจกรรมโดยเคร่งครัด 
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ตารางที่ 6.2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ 
พื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

1) หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีการขยายโครงการ
เพิ่มเติมอื่นใด จะต้องไม่กระทําการใดๆ ทับซ้อนพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น 
ทางสาธารณะหรือทางน้ําสาธารณะที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการ 

- กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ทางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการ โครงการดําเนินการทําหนังสือแจ้ง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ชุมชน  
ให้รับทราบว่าชุมชนสามารถใช้ทางสาธารณะที่ปรากฏในพื้นที่โครงการได้โดย 
ไม่มีการปิดกั้น 

- กระบวนการผลิตของ
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2. พื้นที่ปลูกอ้อยและการ 
 ส่งเสริมการปลูกอ้อย 

2.1 เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นที่ปลูกอ้อย 

 

1) กิจกรรมของการส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการส่งเสริมการปลูกอ้อยใน
รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ไม่มีนโยบายส่งเสริมและรับซื้ออ้อย
ที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ส่งเสริมการ 
ปลูกอ้อยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน ป่าชุมชน พื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติอยู่อย่างสมบูรณ์หรือมีสัตว์อาศัยอยู่
มาก่อน รวมถึงไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อการปลูกอ้อย 
หากมีเกษตรกรต้องการปลูกอ้อย โครงการจะมีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินก่อนให้การส่งเสริม 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) เกษตรกรที่จะปลูกอ้อยส่งบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ต้องแจ้งพื้นที่การ 
ปลูกอ้อยให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด รับทราบก่อน 
และพื้นที่นั้นต้องได้รับการตรวจสอบพื้นที่จริงจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ
ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกพืชชนิดอื่นมาก่อนการปลูกอ้อยหรือเป็นพื้นที่
ที่มีการปลูกอ้อยเพื่อขายให้กับผู้รับซื้อมาก่อน ไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ชุมชนป่าชุมชน ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุ รักษ์ เพื่อให้
เกษตรกรยังคงพื้นที่ป่าเหล่านี้ไว้ และพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยต้องแสดง
เอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกแปลง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 เกณฑ์การคัดเลือก 
     พื้นที่ปลูกออ้ย 
     (ต่อ) 

3) สํารวจสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย หากมีความลาดชัน
ทิศทางไหลสู่แหล่งน้ํา ให้ทําแนวคันดินกั้นขอบพื้นที่เพราะปลูกเพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ความถี่ 2 ปีต่อครั้ง 
ประกอบด้วย ข้อมูลแปลงส่งเสริมการปลูกอ้อย และแปลงปลูกข้าว เพื่อการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อยและดําเนินกิจการของโครงการไม่ให้กระทบต่อพื้นที่
เหมาะสมสูงสุดในการปลูกข้าว (S1) โดยขึ้นพิกัดแปลงปลูกอ้อยส่งเสริมใน
ระบบสารสนเทศของโรงงาน  เพื่ อนํ าพิกัดแปลงปลูก อ้อยส่ งเสริมไป
เปรียบเทียบกับพิกัดต่างๆ ข้างต้นว่าอยู่ใกล้หรือห่างกันเท่าไหร่ เมื่อทราบผลจึง
นําข้อมูลมากําหนดเขตพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดทํารายงานสรุปพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยทั้ง 9 เขตการส่งเสริมพร้อมพิกัด  
GPS เสนอต่อสํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว สํานักงานปฎิรูปที่ดิน จังหวัด
สระแก้ว และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประจําทุกปี เพื่อให้สามารถตรวจสอบและป้องกันผลกระทบต่อเนื่อง

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ทําการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการปลูกอ้อยของโครงการ โดยไม่สนับสนุนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสิทธิ์ที่ดิน
ชัดเจน หรือไม่ใช่เจ้าของที่ดินและไม่มีหนังสือรับรองให้ทํากินจากเจ้าของที่ดินใน
การปลูกอ้อย ตลอดจนพื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชถิ่น โดยต้อง
จัดทําระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วมโครงการอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ที่จะส่งเสริม
แต่ละแปลงอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมใด สามารถตรวจสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7) เมื่อทราบความต้องการของเกษตรกร บริษัท น้ํ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนโดยฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบเข้าตรวจสอบแปลงที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ที่ดินที่แจ้งไว้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ และทําการสํารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ 
GPS เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมเป็นรายแปลง โดยพื้นที่ที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจชุมชน ป่าชุมชน และพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มีหนังสือรับรองให้ทํากินจาก
เจ้าของที่ดิน โครงการต้องไม่ให้การส่งเสริมการปลูกอ้อยในแปลงที่ดินแปลงนั้น

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 การส่งเสริมการ 
ปลูกอ้อย 

1) กําหนดเขตการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่รอบโรงงาน แบ่งเป็น 9 เขตส่งเสริม 
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การส่งเสริมมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริม
เพื่ออํานวยความสะดวก เป็นช่องทางการสื่อสารและให้คําปรึกษาแก่ชาวไร่ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีกลยุทธ์ในการส่งเสริม เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน โดยการรักษา
พื้นที่ปลูกอ้อยเดิมให้คงอยู่ไม่เปลี่ยนเป็นพืชอื่น และทําให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
มีกําไร คุ้มค่า โดยการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ส่งเสริมการทําการเกษตรแม่นยําให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย โดยการจัดการ
ในเรื่องของปัจจัยหลักที่มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิตอ้อย การใช้
เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องและแม่นยํามากขึ้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การทําไร่อ้อยให้เกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิตตันอ้อยต่อไร่ให้มากขึ้น เช่น วิธีปลูกอ้อยอย่างถูกต้อง การใช้
เครื่องมือเกษตรกรรมแทนการใช้สารเคมี การให้น้ําแก่อ้อยที่ประหยัดและถูก
วิธี การตัดอ้อยให้ได้คณุภาพและวิธีขนส่งที่สะดวกและประหยัด เป็นต้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) เสนอแนะ/ให้ความรู้เกษตรกรในการจัดรูปแบบแปลงปลูกอ้อยให้มีการวางขนาด
ร่องปลูกไว้ที่ 1.6-1.85 เมตร หรือเว้นระยะให้รถจักรกลหนักที่จะเข้าไปทํางาน
ภายในไร่สามารถผ่านไปได้โดยไม่ทําความเสียหายให้กับตออ้อยที่ปลูกไว้ 
รวมทั้งเพื่อให้รถตัดอ้อยสามารถเข้าไปตัดอ้อยสดได้ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) บันทึกข้อมูลรายละเอียดของแปลงปลูกอ้อยที่มีการวางขนาดร่องปลูกที่สามารถ
ให้รถจักรกลหนักที่จะเข้าไปทํางานภายในไร่/รถตัดอ้อย เพิ่มขึ้นทุกปีให้
สอดคล้องกับปริมาณการเพิ่มขึ้นของรถตัดอ้อยและจัดทํารายงานทุกปีการผลิต 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพและการพัฒนาชาวไร่อ้อย โดยการจัดให้มีการ
อบรมและสร้างองค์ความรู้ เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การส่งเสริมการ 
     ปลูกอ้อย (ต่อ) 

8) สร้างความเข้มแข็งชาวไร่อ้อย โดยจัดกลุ่มเกษตรกรร่วมกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้
การผลิตอ้อยและติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มแบบรายแปลง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 9) จัดให้ มีพนักงานส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวไร่อ้อยเข้าใจใน
กระบวนการผลิตอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ และเพื่อสร้างแนวความคิด
การมีส่วนร่วม  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดทําคู่มือการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
แจกให้เกษตรกรผู้มาขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่นําไปใช้ในแปลงอ้อยต้องปฏิบัติตามคู่มือ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงคู่มือการใช้ประโยชน์ฯ ให้เป็นข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแปลงอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าให้กับ 
ผู้ขอรับ/หรือเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องมีการอบรมหรือมีเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขอรับกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
และเถ้าทุกครั้ง ถึงวิธีการจัดเก็บ วิธีการใช้ ปริมาณการใช้ และระยะเวลาใน
การใช้สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนํากากตะกอนหม้อกรอง  
(filter cake) และเถ้าของโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อวิเคราะห์ค่าความเป็น
กรด-ด่าง และปริมาณโลหะหนักในดิน ก่อนและหลังการใส่กากตะกอนหม้อ
กรอง (filter cake) และเถ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรได้รับทราบในกรณี ที่ มีการนํากากตะกอน 
หม้อกรอง (filter cake) และเถ้า ไปใช้ในการปรับสภาพดิน จะต้องมีการ 
หยุดพักการใช้งานเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสของการเพิ่มขึ้นของค่าความเป็น
กรด-ด่าง หรือการตกสะสมโลหะหนักในดินเนื่องจากการใช้กากตะกอนหม้อ
กรอง (filter cake) และเถ้า 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 

    



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-190- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การส่งเสริมการ 
     ปลูกอ้อย (ต่อ) 

13) ทําการศึกษาอัตราการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าในการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย และการใช้ 
กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้าและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตอ้อยในแปลงสาธิตการปลูกอ้อยของโรงงาน เพื่อเสนอเป็น 
แนวทางการบริหารจัดการกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และเถ้า 
อย่างยั่งยืน 

- แปลงอ้อยสาธิต
โรงงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 14) จัดหาพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม โดยจัดทําแปลงไร่อ้อยสาธิตและจัดหาพันธุ์อ้อยให้
เกษตรกรคู่สัญญา เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานปฏิเสธการตัดอ้อยสด และเพื่อ
เป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

15) ส่งเสริมให้จัดทําแปลงสาธิตภายในพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่อื่นๆ ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรคู่สัญญาได้เข้าศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซึ่งนําหลักการพักดินและปลูกพืชบํารุงดิน 
การควบคุมแนวล้อวิ่งของแทรกเตอร์ การใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี การไถ
พรวน การทิ้งใบอ้อยคลุมดิน และการใช้เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบค่า
ต่าง ๆ เพื่อกําหนดการให้น้ําและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่รวมถึงส่งเสริมให้
เกษตรกรคู่สัญญาดําเนินการตามโครงการ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

16) สร้างความยั่งยืนในการปลูกอ้อย กําหนดให้มีงานปรับปรุงโครงสร้างดินด้วย
สารปรับปรุงดิน เพื่อปรับค่า pH เพิ่มความสามารถในการใช้สารปรับปรุงดิน 
และเพื่อปรับปรุงสภาพทางโครงสร้างของดินให้เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโต
ของพืชได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  
 
 
 
 

   



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การส่งเสริมการ 
     ปลูกอ้อย (ต่อ) 

17) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อให้พื้นที่ปลูก
อ้อยแต่ละแปลงได้รับปุ๋ยอย่างที่เหมาะสม ได้ผลผลิตเพิ่มและลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 18) ในการส่งเสริมการปลูกอ้อย ให้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก “พื้นที่ที่มีความ 
เหมาะสมน้อยหรือพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว” มาพิจารณาร่วมกับ 
“พื้นที่ความเหมาะสมสูงและพื้นที่มีความเหมาะสมปานกลางที่มีศักยภาพปลูก
อ้อย” การกําหนดพื้นที่ตั้งต้นของพื้นที่เป้าหมายเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

19) พื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยในแต่ละแปลงกรณี ที่อยู่ติดกับพื้นที่ป่าชุมชน
ป่าครอบครัว ป่าบุ่งป่าทาม ป่าเศรษฐกิจชุมชน วนอุทยาน ป่าสงวนแห่งชาติ 
อุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ต้องจัดให้มีแนวกันไฟ (Firebreaks) เพื่อป้องกัน
ไฟลุกลาม ในกรณีเกิดไฟป่าความกว้าง 3 เมตร 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

20) แปลงอ้อยที่อยู่ติดกันหลาย ๆ แปลง ต้องแจ้งชาวไร่ดําเนินการจัดทํา
แนวกันไฟเพื่อป้องกันอ้อยไฟไหม้ และจัดระบบคิวให้เอื้อต่อการนําอ้อยที่เป็น
แนวกันไฟเข้าหีบก่อน โดยโครงการประสานงานขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถดับเพลิง ในการเตรียมรถดับเพลิง และเบอร์โทรที่
สามารถติดต่อได้ออกไปดับเพลิงทันทีเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ สําหรับอ้อยไฟไหม้
ต้องลงบันทึกประจําวันกับทางเจ้าที่หน้าตํารวจก่อนการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงาน 
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นผู้เผาอ้อยก่อนการตัด 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 21) ใช้กลไกของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการส่งเสริมการปลูกอ้อยตามมาตรฐานข้อมูล
ที่ทําการสํารวจแปลงอ้อยด้วยระบบ GPS 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 ระบบการบริหาร   
     จัดการอ้อย 

1) การนําระบบการปลูกอ้อยเกษตรขนาดใหญ่ (ระบบ iFarm) ในรูปแบบเกษตร
แม่น ยํา  (Precision Farming) เข้ ามาใช้ ในการส่ ง เส ริม  ซึ่ ง เป็ นการนํ า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปลูกอ้อยเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบ GPS  
ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกอ้อย ซึ่งช่วยในเรื่องการพัฒนากระบวนการปลูก 
การบํารุง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวอ้อย ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการเพิ่มผลผลิตอ้อยในแปลงและ
ลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) การนําระบบ iForm มาใช้ร่วมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่
นํามาพัฒนางานของนักส่งเสริมเพื่อลดขั้นตอนการทํางาน เพิ่มความสะดวก 
รวดเร็วแก่ชาวไร่ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) การนําระบบ iMap มาใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย เป็นการนําเทคโนโลยีมา
ใช้เช่นเดียวกับ iFarm แต่นํามาใช้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย ตั้งแต่
พื้นที่ปลูก การปลูก บํารุงรักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการเฝ้าระวัง 
(Monitoring) รวมถึงคาดคะเนได้ว่าไร่อ้อยสามารถตัดได้เมื่อใด ทําให้บริหาร
จัดการไร่อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดการรอคิวอ้อยใน
โรงงานและได้อ้อยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น  

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพอากาศ     
3.1 มาตรการลดการ 

เผาอ้อย 
1) ส่งเสริมและกําหนดให้เป็นนโยบายหลักของโครงการในการส่งเสริมชาวไร่อ้อย

ให้ตัดอ้อยสดคุณภาพเข้าโรงงานโดยให้โรงงานรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ให้
สอดคล้องกับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยทบทวนการกําหนดให้โรงงานรับอ้อยและอ้อยไฟไหม้
ทุกปี 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําบันทึกข้อมูลสถิติการรับซื้ออ้อยไฟไหม้ในแต่ละปีโดยต้องควบคุมอัตรา 
การรับซื้อในแต่ละปีให้มีแนวโน้มลดลง โดยกําหนดเป้าหมายให้มีอ้อยไฟไหม้
จัดส่งโรงงานไม่เกินร้อยละ 5 หรือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและต้องสรุป
รายงานผลปริมาณอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในปริมาณร้อยละในแต่ละวันตลอด
ฤดูกาลหีบอ้อยทุกปี 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมจากโครงการของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
คู่สัญญาต้องตัดอ้อยสดเท่านั้น และกําหนดให้การรับซื้ออ้อยต้องรับซื้อเฉพาะ
จากอ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของโรงงานเท่านั้นและกรณีที่ชาวไร่อ้อย
คู่สัญญาจัดส่งอ้อยไฟไหม้โครงการจะพิจารณาปรับลดการสนับสนุนการขอ
ส่งเสริมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของการขอส่งเสริมโดยต้องทําบันทึก
สรุปปริมาณอ้อยสดที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาทุกปีการผลิต 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยกับ
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส .) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําให้เกษตรกรที่ ต้องการซื้อ 
รถตัดอ้อย โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 และดําเนินการต่อเนื่องใน 
ทุก ๆ ปี 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 มาตรการลดการ 
เผาอ้อย (ต่อ) 

5) กําหนดแผนการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อ้อยสดและลดอ้อยไฟไหม้ โดยกําหนดให้ใน 
แต่ละปีการผลิตมีการจัดซื้อรถตัดอ้อยให้สอดคล้องกับปริมาณอ้อยที่จะเข้าหีบ
ในแต่ละปีการผลิต ดังนี้ 
5.1)  ปีการผลิต 2566/2567 กําหนดให้มีรถตัดอ้อยจํานวน 46 คัน มีปริมาณ

อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 9,708 ตัน/วัน 
เป็นอ้อยสดร้อยละ 95 และมีอ้อยไฟไหม้ประมาณ 511 ตัน/วัน หรือ 
ร้อยละ 5 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5.2)  ปีการผลิต 2567/2568 กําหนดให้มีรถตัดอ้อยจํานวน 61 คัน มีปริมาณ 
อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 11,982 ตัน/วัน 
เป็นอ้อยสดร้อยละ 95 และมีอ้อยไฟไหม้ประมาณ 631 ตัน/วัน หรือ 
ร้อยละ 5 

   

5.3)  ปีการผลิต 2568/2569 กําหนดให้มีรถตัดอ้อยจํานวน 83 คัน มีปริมาณ
อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 16,498 ตัน/วัน 
เป็นอ้อยสดร้อยละ 95 และมีอ้อยไฟไหม้ประมาณ 868 ตัน/วัน หรือ 
ร้อยละ 5 

5.4)  ปีการผลิต 2569/2570 กําหนดให้มีรถตัดอ้อยจํานวน 103 คัน มีปริมาณ
อ้อยสดเข้าหีบจากการใช้รถตัดและแรงงานคนประมาณ 19,364 ตัน/วัน 
เป็นอ้อยสดร้อยละ 95 และมีอ้อยไฟไหม้ประมาณ 1,019 ตัน/วัน หรือ
ร้อยละ 5 

   

 6) สนับสนุนการใช้จอบหมุนสับใบอ้อยและกําจัดวัชพืชพ่วงรถแทรกเตอร์เพื่อ 
แก้ ปัญหาการเผาใบอ้อยและกําจัดวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกรในการเผา 
ใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน เผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวและเผาใบอ้อยหลังการ
เก็บเกี่ยว 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนวิกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดการ ส่งเสริมในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณ์ รถตัดอ้อยและกับ
ชาวไร่อ้อย/คู่สัญญาเพื่อตัดอ้อยสดส่งให้กับโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานและลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การรณรงค์ลดการ 
เผาอ้อย 

1) ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ ลดการเผาอ้อยส่งเข้าโรงงาน โดยแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ระบุถึงลักษณะของอ้อยที่โครงการไม่รับซื้อหรือหักค่าราคาอ้อย 
เช่น อ้อยไฟไหม้ อ้อยขึ้นรา อ้อยปนเปื้อน ระบุถึงข้อดีของการตัดอ้อยสด  
ข้อเสียของอ้อยไฟไหม้ เป็นต้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น ตํารวจ ให้ติดประกาศเรื่องการ
วางเพลิงเผาอ้อย และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ชาวไร่ทราบว่าตํารวจ
สามารถดําเนินการจับกุมได้ตามกฎหมาย พร้อมกับติดป้ายรณรงค์ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการลดการเผาอ้อย 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) กําหนดให้เป็นนโยบายหลักของโรงงานในการส่งเสริมชาวไร่อ้อยให้ตัดอ้อยสด
คุณภาพเข้าโรงงาน 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 4) จัดให้มีกระบวนการและเครื่องมือสร้างความเข้าใจในหมู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
ถึงผลดีของการตัดอ้อยสดและผลเสียของการเผาอ้อยโดยจัดทีมนักวิชาการ
เกษตรให้ความรู้ เช่น การตัดอ้อยสดมีประโยชน์โดยใบอ้อยสดที่คงเหลือ 
คาแปลงจะทําหน้าที่เป็นวัสดุคลุมดิน ช่วยรักษาความชื้น ลดทอนการระเหย
ของน้ําจากดินในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งเป็นฤดูการตัดอ้อยก่อนที่ฤดูฝนจะมา ใบอ้อย
สดเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้
มาก เป็นผลประโยชน์ต่อชาวไร่โดยตรง ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเสียของการ 
เผาอ้อยว่าเป็นการทําลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดทอนความชุ่มชื้น
ในดินและเป็นต้นเหตุของการระบาดของแมลงศัตรูพืช 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) การตัดราคาอ้อยให้เป็นไปตามสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
กําหนดบทลงโทษการตัดอ้อยไฟไหม้ โดยจะถูกหักราคาค่าอ้อยไฟไหม้ตันละ  
30 บาท หรือตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายว่าด้วยการตัด
และส่งอ้อยให้แก่โรงงาน การตรวจสอบคุณภาพอ้อย และการรับอ้อยจาก 
ชาวไร่อ้อยหรือหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2560 หรือตาม
กฎหมายกําหนด 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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3.2 การรณรงค์ลดการ 
เผาอ้อย (ต่อ) 

6) ส่งเสริมรณรงค์ให้ชาวไร่หันมาตัดอ้อยสด โดยเพิ่มความพร้อมของชาวไร่ในการ
ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เช่น เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย เป็นต้น 
เพื่อคลุกเคล้าใบอ้อยลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการให้ความสนับสนุน
เครื่องจักรกล 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7) กําหนดให้มีแผนการรณรงค์ตัดอ้อยสดสะอาดในลักษณะการมอบรางวัลแก่ 
ผู้ตัดอ้อยสดสะอาด โดยการจัดสรรงบประมาณของโรงงานในการสนับสนุน
กิจกรรม 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงข้อดีในการใช้รถอ้อยสด วิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกอ้อย
ให้มีความเหมาะสมที่จะใช้รถตัดอ้อยสดในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของรถตัดอ้อยสดให้สามารถตัดอ้อยปริมาณต่อวันได้มากขึ้น 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดให้มีคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยกรณีอ้อย 
ไฟไหม้โดยอุบัติเหตุ พร้อมกําหนดแนวทางป้องกันไฟไหม้และไม่รับอ้อยไฟไหม้ 
ที่ทิ้งไว้เกิน 72 ชั่วโมง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) จัดให้มีโครงการเตรียมแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้รถตัดอ้อยของโครงการเข้าตัด
อ้อย โดยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเตรียมแปลงปลูกอ้อยเดิม หรือแปลงที่จะปลูก
อ้อยใหม่ ให้เตรียมแปลงอ้อยให้เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยของโครงการใน
การตัดอ้อยสด เช่น ปรับระดับดิน รื้อหินและตอไม้ รื้อตออ้อยเพื่อปลูกใหม่ 
ทําร่องให้กว้างตามขนาดรถตัดอ้อย หลังจากนั้นโครงการจะจัดตารางวันนํา 
รถตัดอ้อยลงพื้นที่แต่ละเขตเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้
ปริมาณอ้อยสดเพิ่มขึ้น เครื่องจักรทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูตัดอ้อย และเป็นการรณรงค์ให้ชาวไร่
จัดซื้อรถตัดอ้อยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ฝุ่นละอองจาก
รถบรรทุกอ้อย 
และพื้นที่ลานจอดรถ
อ้อย 

1) กําหนดให้มีการฉีดพรมน้ําในพื้นที่ลานจอดรถอ้อย วันละ 3 ครั้ง หรือกําหนด
มาตรการลดฝุ่นอื่น ๆ เช่น การบดอัดดินหรือราดผิวหรือพื้นที่เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยอาจดําเนินการแบบผสมผสานและลดผลกระทบด้าน 
ฝุ่นอย่างเหมาะสม 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีพื้นที่สีเขียวริมรั้วบริเวณลานจอดรถอ้อยมีความกว้างไม่น้อยกว่า  
20 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นโดยกําหนดให้เริ่มดําเนินการปลูก
ในช่วงก่อสร้างโครงการ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จํากัดความเร็วของรถบรรทุกอ้อยไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเศษสิ่งสกปรกที่ติดมากับอ้อยทั้งช่วงที่ขนส่ง
อ้อยเข้าสู่โครงการและรถเปล่าที่มีการลําเลียงอ้อยออกแล้ว โดยประสานความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการและ
เส้นทางการขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) กําหนดให้มีมาตรการกําจัดเศษดินที่ติดล้อรถขนส่งอ้อยทั้งช่วงที่ออกจากไร่อ้อย
และช่วงลําเลียงอ้อยออกจากรถบรรทุกแล้วและออกนอกโครงการเพื่อลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยให้มีเศษใบอ้อยติดกับลําอ้อยน้อยที่สุด เพื่อป้องกัน
การปลิวหรือฟุ้งกระจายระหว่างการขนส่งมายังโครงการ 

- พื้นที่ส่งเสริมการปลูก
อ้อยของโครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลานจอดรถอ้อย หากมีแนวโน้มของการก่อให้เกิด 
ฝุ่นละอองให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ฉีดพรมน้ําและกวาดถนน/ลานจอดรถอ้อยเป็นประจําทุกวัน ของทุกเส้นทางที่มี
การสัญจรของรถบรรทุก 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถบรรทุกก่อนปล่อยออกจากพื้นที่โครงการหลังจากเทอ้อย
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรถบรรทุกอ้อยเข้า-ออกโครงการ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ลานกองเชื้อเพลิง
และการลําเลียง
เชื้อเพลิง 

1) ใช้รถตักหรือรถดันกองเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดโดยลานกอง 
ชานอ้อย ไม้สับ และใบอ้อย ต้องมีความสูงไม่เกิน 16 12 และ 4.2 เมตร 
ตามลําดับ มีความลาดชันด้านข้างไม่เกิน 60 องศา และติดตั้งเสาวัดระดับความ
สูงของเชื้อเพลิงแต่ละกอง บริเวณพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิง 

-  ลาน/อาคารกอง
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) ติดตั้งตาข่าย หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น Windbreak/โครงเหล็กติดตั้งตาข่าย เป็นต้น 
ความสูง 24 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิง 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากชานอ้อย 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จาํกัด 

 3) กําหนดให้ลําเลียงชานอ้อยส่วนเกินที่ มิได้ลําเลียงเข้าห้องเผาไหม้ของ 
หม้อไอน้ําไปกองเก็บในพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิงของ
โรงงานผลิตน้ําตาล 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กรณีการโปรยชานอ้อยลงสู่กองเก็บชานอ้อยจะต้องติดตั้งท่อ Chute/ครอบกัน
ฝุ่นฟุ้งกระจายที่สามารถปรับความยาวของครอบกันการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองได้ตามความสูงของกองชานอ้อย 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ดําเนินการตรวจสอบและซ่อมบํารุง Chute ให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนช่วงฤดู
หีบอ้อยเป็นประจําทุกปี 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของ
ลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ลานกอง
เชื้อเพลิงในทิศทางใต้ลม 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ดําเนินการตรวจสอบตาข่ายที่ติดล้อมรอบพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคาร
เก็บเชื้อเพลิงเป็นประจําทุกเดือน และหากตาข่ายขาดหรือชํารุดให้ดําเนินการ
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ทําการพ่นละอองน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บ
เชื้อเพลิงอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกวันเพื่อลดฝุ่นละออง 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ลานกองเชื้อเพลิง
และการลําเลียง
เชื้อเพลิง (ต่อ) 

9) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิง โดย
เริ่มดําเนินการปลูกตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและใช้ไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาด
ใหญ่ในการปลูกเพื่อให้สามารถดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ในระยะอันรวดเร็วโดย
ปลูก 3 แถวสลับฟันปลา เพื่อสร้างทัศนียภาพและป้องกันกระแสลมที่พัดเข้าสู่
พื้นที่โครงการ เช่น ต้นอโศกอินเดีย ต้นสนประดิพัทธ์ และต้นแก้ว เป็นต้น 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) ระบบสายพานลําเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปิดครอบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการลําเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้และไปยังพื้นที่ลานกอง
เชื้อเพลิงและอาคารเก็บเชื้อเพลิงตลอดแนว 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3.5 การจัดการกลิ่น 
จากการกองเก็บ
เชื้อเพลิง  

1) จัดการบริหารเชื้อเพลิงให้หมดภายในปีต่อปีให้มากที่สุด เพื่อลดการหมักหมม
และการย่อยสลายของชานอ้อย ไม้สับ และใบอ้อย 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) กําหนดให้สร้างรางระบายน้ําฝนโดยรอบพื้นที่ลานกองเชื้อเพลิงและอาคารเก็บ
เชื้อเพลิง และกําหนดให้พนักงานตักเอาเชื้อเพลิงที่ตกหล่นไปสะสมและอุดตัน
ในรางออก เพื่อลดการอุดตันและหมักหมมเป็นประจํา ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง
ของการเกิดกลิ่น 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนวิกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้มีอาคารเก็บเชื้อเพลิงเพื่อเก็บชานอ้อยซึ่งจะลดการฟุ้งกระจายและ
การชะของน้ําฝนที่ก่อให้เกิดการหมักหมมและเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น 

-  ลาน/อาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

-  ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3.6 การจัดการพื้นที่ 
ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง 

1) ติดตั้งตาข่ายสูงประมาณ 6 เมตร รอบพื้นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) เทียบกับความสูงของกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake)  
ในกรณี ที่ มีการกองสูงสุด ประมาณ 4 เมตร ขนาดของตาข่ายประมาณ 5 
มิลลิเมตร ซึ่งตาข่ายมีความสูงกว่ายอดกองประมาณ 2 เมตร นอกจากใช้เพื่อ 
ดักกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) แล้ว ยังลดแรงลมที่พัดผ่านกองกาก
ตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ด้วย ส่วนด้านนอกของแนวตาข่ายจะทําการ
ปลูกต้นไม้ปลูก 3 แถว สลับฟันปลา เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองอีกชั้นหนึ่ง 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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-200- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.6 การจัดการพื้นที่ 
ลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง (ต่อ) 

2) ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่กองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) โดยพิจารณา
ปลูกไม้โตเร็ว โดยเริ่มดําเนินการปลูกตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง และใช้ไม้ขนาดกลาง
หรือไม้ขนาดใหญ่ในการปลูก เพื่อให้สามารถดําเนินการป้องกันฝุ่นได้ใน 
ระยะอันรวดเร็วโดยปลูก 3 แถว สลับฟันปลา ทั้งนี้ เช่น ต้นสนประดิพัทธ์  
ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว เป็นต้น 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ออกแบบพื้นของลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ให้เป็นเนินตรงกลาง
และให้มีพื้นที่ลาดเททุกทิศทาง เพื่อให้น้ําชะลานกองกากตะกอนหม้อกรอง 
(filter cake) ไหลออกทางด้านข้างลงสู่รางระบายน้ําโดยรอบของพื้นที่ลานกอง 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) ที่ติดตั้งอยู่ที่ลานกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทางการพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณใน
การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่ลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) 

- ลานกองกากตะกอน
หม้อกรอง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4. เสียง     
4.1 การควบคุมเสียง 

จากแหล่งกําเนิด 
1) จัดให้มีมาตรการควบคุมเสียงทางด้านวิศวกรรม โดยการติดวัสดุซับเสียงที่

บริเวณภายนอกเชรดเดอร์ของชุดลูกหีบ เพื่อลดเสียงจากทางผ่าน 
- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 

จํากัด 
 2) ควบคุมระดับเสียงให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยที่ระยะ 1 เมตร  

จากแหล่งกําเนิดควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเอ ในกรณีที่ควบคุม
ไม่ได้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ 
จะต้องใส่ที่ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) และครอบหูลดเสียง (Ear muffs) 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดังจะต้องมีวิธีการลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิด เช่น 
การหล่อลื่น การลดความสั่นสะเทือน การปิดครอบ เป็นต้น 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ดูแลตรวจสอบสภาพการใช้งานและซ่อมบํารุงเครื่องจักรที่ทําให้เกิดเสียงดัง 
โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร/ตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักร และ
ตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักร 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 

    



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-201- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การควบคุมเสียง 
     จากแหล่งกําเนิด 
     (ต่อ) 

5) จัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และ 
การประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดแผนตรวจสอบบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) และตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ โดยการบํารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ําเสมอ และดําเนินการ
แก้ไขโดยทันที เมื่อตรวจพบความผิดปกติในการทํางาน จัดให้มีห้องควบคุม
และเส้นทางเดินที่หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียง 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) กําหนดให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงหลักอยู่ภายในอาคาร 
หรือมีวัสดุ ที่ลดความดังจากเสียง เพื่อเป็นการควบคุมระดับเสียงตั้งแต่
แหล่งกําเนิด รวมทั้งใช้วิธีควบคุมเสียงตั้งแต่แหล่งกําเนิดให้เหมาะสม เพื่อลด
การเกิดเสียงดังและบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดีอย่างสม่ําเสมอ 
และป้องกันผลกระทบเสียงดังรบกวนชุมชน 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ตรวจวัดระดับเสียงภายในอาคารผลิต เพื่อจัดทําเส้นระดับเสียงที่เท่ากัน 
(Noise Contour Map) ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังเปิดดําเนินการ และ
ทบทวนทุก ๆ 3 ปี และนําผลการจัดทํา Noise Contour Map มาใช้ในการ
กําหนดแนวทางในการป้องกันผลกระทบในโครงการ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดทําป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนก่อนเข้าบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไป 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อนการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
สําหรับพนักงานของโครงการ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 

    



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-202- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การควบคุมเสียง 
     จากแหล่งกําเนิด 
     (ต่อ) 

11) ในการตรวจวัดระดับเสียงที่บริเวณริมรั้วโรงงานและระดับเสียงรบกวน  
หากพบว่ามีค่าการตรวจวัดสูงกว่าค่ามาตรฐานกําหนด และพิสูจน์ได้ว่าเสียง
รบกวนเป็นผลกระทบจากกิจกรรมการผลิต ทางโรงงานจะต้องมีแนวทางการ
แก้ไขเพื่อปรับปรุงผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียง โดยการ
ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงหรือติดตั้งกําแพงกันเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงดัง เพื่อ
ลดระดับเสียงที่ทางผ่านของเสียง 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) กรณีที่ชุมชนโดยรอบ/บ้านในระยะประชิด/พื้นที่อ่อนไหวมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านเสียง โครงการต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) ควบคุมการดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ระดับเสียงที่บริเวณริมรั้ว
ของโครงการและระดับเสียงในพื้นที่ทํางานมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด หากพบว่ามีค่าระดับเสียงสูงเกินกว่ามาตรฐานกําหนด จะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขทันที 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4.2 การป้องกันที่ 
     ตัวกลาง 

1) ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองและเสียงดัง  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ 

- พื้นที่ริมรั้วที่กําหนด
เป็นพื้นที่สีเขียว 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กรณีที่ชุมชนโดยรอบมีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง โครงการ
จะต้องพิจารณาและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4.3 การป้องกันที่ 
     พนักงาน   
 

1) กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงและทําสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดัง และ
กําหนดให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 
ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง
ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ต้องจัดหาปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) และครอบหูลด
เสียง (Ear muffs) ให้พนักงาน 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) และครอบหูลดเสียง  
(Ear muffs) ก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การป้องกันที่ 
     พนักงาน (ต่อ) 
 

3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs)  
และครอบหูลดเสียง (Ear muffs) สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปใน
พื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสํารอง
ไว้อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) เตรียมเอกสารแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ/หรือ มีการอบรมก่อน
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับพนักงานของโครงการ 

- พื้นที่การผลิต - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. คุณภาพน้ํา 
5.1 การรวบรวมน้ําเสีย 

1) กําหนดให้ระบบระบายน้ําเสียของโครงการแยกกับระบบระบายน้ําฝนโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ําเสียลงรางระบายน้ําฝน 

- พื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดให้มีการปักป้ายชื่อด้วยข้อความภาษาไทยของบ่อเก็บน้ําดิบและบ่อใน
พื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสียทุกบ่อ โดยข้อความที่ปักป้ายต้องมีขนาดที่ชัดเจนและ
ปัก/ติดตั้งในพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัด 

- บ่อเก็บน้ําดิบ/ 
  บ่อน้ําเสีย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5.2 การจัดการน้ําเสีย
จากสํานักงาน 
และโรงอาหาร 

1) รวบรวมน้ําเสียและติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียแบบสําเร็จรูป (Septic tank) ขนาด 5 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 8 ชุด ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 3 ชุด 
และขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน จํานวน 5 ชุด เพื่อบําบัดน้ําเสียจากอาคาร
สํานักงาน/โรงอาหาร/ห้องชาวไร่อ้อย (ห้องน้ํา-ห้องส้วม) กําหนดให้คุณลักษณะ
ค่า BOD น้ําเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร และค่า BOD น้ําออกจากระบบไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ กําหนดให้น้ําที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป  
ต้องสูบไปบําบัดต่อยังบ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond) ขนาด 
11,184 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียความสกปรกสูง 
(High BOD) ของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- อาคารสํานักงาน/ 
โรงอาหาร/ 
ห้องชาวไร่อ้อย 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) กําหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปของโครงการอย่างสม่ําเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดให้มีการดูแลทําความสะอาดถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปโดยการสูบกากตะกอน
ออกไปกําจัดอย่างสม่ําเสมอ 

- ถังบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูป 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.3 การจัดการน้ําเสีย
จากกระบวนการ
ผลิตและระบบเสริม
การผลิต 

1) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพวางการทํางานต่อกันเป็นแบบอนุกรม  
มีความสามารถในการรองรับน้ําเสีย ประมาณ  1,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
เพื่อจัดการน้ําเสียที่มีความสกปรกสูงจะทําการดาดพื้นบ่อด้วยดินเหนียวบดอัด
แน่น และมีการปูพื้นด้วยแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE) ความหนา 1.5 
มิลลิเมตร เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมและปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ําใต้ดิน และ
ควบคุมค่าบีโอดีในน้ําเสียบ่อสุดท้ายไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามข้อมูลการ
ออกแบบและรวบรวมน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับไปใช้ใหม่ในพื้นที่โครงการ 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย
ความสกปรกสูง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) รวบรวมน้ําระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น (Bleed off) เครื่องจักรในกระบวน การ
ผลิตน้ําตาล เข้าสู่บ่อพักน้ําทิ้ง (Low BOD pond) ขนาด 2,960 ลูกบาศก์เมตร 
และส่งเข้าบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 2 (Inspection pit No.2) ติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอัตโนมัติ (pH, TDS, และอุณหภูมิ) กรณีน้ําทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อเก็บน้ําทิ้ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 3,042 
ลูกบาศก์เมตร หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน
(Emergency Low BOD pond) ขนาด 3,042 ลูกบาศก์ เมตร เพื่อส่งเข้า 
บ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond) ของระบบบําบัดน้ําเสียความ
สกปรกสูง (High BOD) ต่อไป 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ความสกปรกต่ํา   

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) รวบรวมน้ําเสียจากการล้างพื้น/เครื่องจักร และน้ําเสียจากการล้างหม้อต้ม 
หม้อเคี่ยว เข้าสู่บ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond) ขนาด 11,184 
ลูกบาศก์ เมตร เพื่ อรวบรวมเข้าสู่ ระบบบํ าบั ดน้ํ า เสียความสกปรกสู ง  
(High BOD) ของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ความสกปรกสูง  

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) รวบรวมน้ําฝนปนเปื้อนชะลานกองเชื้อเพลิง และลานกองกากตะกอน 
หม้อกรองเข้าสู่บ่อตกตะกอนน้ําฝนปนเปื้อน ขนาด 2,358 ลูกบาศก์เมตร  
และส่งเข้าสู่บ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization Pond) ขนาด  11,184 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ความสกปรกสูง   

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.3 การจัดการน้ําเสีย
จากกระบวนการ
ผลิตและระบบเสริม
การผลิต (ต่อ) 

5) น้ําเสียความสกปรกสูง (High BOD) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 1 
(Inspection pond No. 1) ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้งอัตโนมัติ (pH, TDS, BOD/COD) กรณีน้ําทิ้งภายหลังการบําบัด
ผ่านมาตรฐานจะถูกส่งไปยังบ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัด (Holding Pond) แต่หาก
ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกสูบเข้าบ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) เพื่อกลับไป
บําบัดใหม่อีกครั้ง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ความสกปรกสูง  

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) น้ําเสียความสกปรกต่ํา (Low BOD) จัดให้มีบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 2 
(Inspection pond No. 2) ขนาด 72 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ําทิ้งอัตโนมัติ (pH, TDS, และอุณหภูมิ ) กรณีน้ํ าทิ้งผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจะส่งเข้าบ่อเก็บน้ําทิ้ง (Effluent Low BOD pond) ขนาด 3,042 
ลูกบาศก์เมตร หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะรวบรวมเข้าบ่อพักน้ําทิ้ง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ความสกปรกต่ํา 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีบ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัด (Holding pond) ออกแบบให้มี ขนาด 87,713 
ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 บ่อ ทําหน้าที่พักน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดจนได้มาตรฐาน
แล้วก่อนนําไปใช้ประโยชน์ในการฉีดพรมลานกองเชื้อเพลิง ฉีดพรมลานกอง 
กากตะกอนหม้อกรอง และรดพื้นที่สีเขียวของโรงงานผลิตน้ําตาล 

- ระบบบาํบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5.4 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

1) ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียให้มีระบบ lining โดยปูวัสดุกันซึมสังเคราะห์ที่ใต้พื้น
ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์ High density polyethylene: HDPE 
ความหนาของแผ่นวัสดุสังเคราะห์ HDPE ที่ใช้ lining ระบบบําบัดน้ําเสีย ไม่น้อย
กว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียในระบบบําบัดน้ําเสียปนเปื้อนกับน้ํา
ใต้ดินและป้องกันการซึมของน้ําจากภายนอกเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางน้ําหรือบริษัทที่ปรึกษาให้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-206- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.4 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ
บําบัดน้ําเสีย (ต่อ) 

3) จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) และ
ตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียทุกระบบเป็นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อให้ระบบ
ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีที่พบว่าระบบบําบัดน้ําเสียไม่สามารถ
ทํางานได้ตามค่าที่ออกแบบให้ดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ และดําเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) กําหนดให้มีการตรวจสอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและป้องกันมิให้มีการรั่วไหล
ของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวข้างต้นและมีการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ โครงการต้องชดเชย
ค่าเสียหายและฟื้นฟูแหล่งน้ําสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ควบคุมคุณภาพน้ําจากการบําบัดน้ําเสียในบ่อสุดท้ายให้ได้ตามค่ามาตรฐานน้ําทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีที่ต้องนําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมารดพื้นที่
สีเขียวของบริษัทฯ ต้องบําบัดให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําทิ้งในทางน้ําชลประทาน ตาม คําสั่งกรมชลประทานที่ 18/2561 เรื่อง  
การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทานและ
ทางน้ําที่ต่อเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ตรววจสอบและจัดทําบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการ
จัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
พ.ศ. 2555 เป็นประจํา 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) นําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น ฉีดพรมลาน
กองเชื้อเพลิง ฉีดพรมลานกองกากตะกอนหม้อกรอง และรดน้ําพื้นที่สีเขียวของ
บริษัทฯ โดยจะไม่ระบายน้ําทิ้งออกนอกโครงการ/แหล่งน้ําสาธารณะ

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จดบันทึกปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นและปริมาณน้ําทิ้งที่นําไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้ง
สรุปและรายงานผลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทราบทุก 6 เดือน

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.4 การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ
บําบัดน้ําเสีย (ต่อ) 

9) ตรวจสอบความสูงของตะกอนที่สะสมที่ก้นบ่อบําบัด หากพบตะกอนมีความสูง 
เกินหนึ่งในสามของความลึกของแต่ละบ่อ ต้องลอกตะกอนออกเพื่อป้องกัน
ประสิทธิภาพของบ่อบําบัดน้ําเสียลดลง โดยแต่ละบ่อมีขนาดดังนี้ 
1. บ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond) ขนาด 11,184  ลบ.ม. 
2. บ่อปรับค่าพีเอช (pH pond) ขนาด 36       ลบ.ม. 
3. บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic pond) ขนาด 16,455 ลบ.ม. 
4. บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative pond) ขนาด 4,840   ลบ.ม. 
5. บ่อเติมอากาศ (Aerobic pond) ขนาด 6,635   ลบ.ม. 
6. บ่อขัดแต่ง (Polishing pond) ขนาด 2,495   ลบ.ม. 
7. บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 1 (Inspection pit No.1) ขนาด 36        ลบ.ม. 
8. บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine contact tank) ขนาด 36       ลบ.ม. 
9. บ่อพักน้ําทิ้งหลังการบําบัด (Effluent pond) ขนาด 2,665   ลบ.ม. 
10. บ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัด 1 (Holding pond No.1) ขนาด 87,713 ลบ.ม. 
11. บ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัด 2 (Holding pond No.2) ขนาด 87,713 ลบ.ม. 
12. บ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน (Emergency pond) ขนาด 2,665   ลบ.ม.  

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) กําหนดให้มีการตรวจสอบดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
รั่วไหลของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากเกิด
กรณีการรั่วไหลของน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ และมีผลการพิสูจน์
ได้ว่าเกิดจากโครงการ (โดยการดําเนินการพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการหรือไม่นั้น 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะร่วมพิจารณาติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ) โครงการ
ยินดีจะชดเชยค่าเสียหายและการฟื้นฟูแหล่งน้ําสาธารณะดังกล่าว 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์บําบัดน้ําทิ้งเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง - ระบบบําบัดน้ําเสีย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) บริเวณโดยรอบบ่อบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อบําบัดน้ําเสียเป็นประจํา 

- บ่อสังเกตการณ์ 
(monitoring well)

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5.5 การป้องกันกลิ่น 1) การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย ออกแบบอัตราภาวะบีโอดีให้เหมาะสม ซึ่งการ
ออกแบบได้กําหนดที่ < 0.3 กก./ลบ.ม.-วัน ในขณะที่เกณฑ์การออกแบบที่
เหมาะสม คือ 0.1-0.4 กก./ลบ.ม.-วัน 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) พิจารณาระยะห่างระหว่างบ่อบําบัดกับพื้นที่ของชุมชนซึ่งบริเวณที่กําหนดให้
สร้างระบบบําบัดน้ําเสียอยู่ห่างจากชุมชนบ้านทดน้อย ประมาณ 1,600 เมตร 
ประกอบกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวกําหนดให้มีแนว Buffer Zone โดยถัดจาก
บริเวณระบบบําบัดน้ําเสียจะเป็นบ่อเก็บน้ําดิบและมีแนวพื้นที่สีเขียวประมาณ 
30 เมตรเพื่อปลูกไม้ยืนต้น 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) พิจารณาทิศทางลมจากข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2533-2562) 
ของกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจวัดอากาศอรัญประเทศ ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัด
อากาศที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด และกําหนดจุดติดตั้งถุงลมบอกทิศทาง 
(Wind Sock) เพื่อตรวจสอบทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่จากการติดตั้งถุงลมบอก
ทิศทาง (Wind Sock) ที่ติดตั้งอยู่ที่อาคารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศ
ทางการพัดของลม ซึ่งพื้นที่ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการจึงเพิ่มแนวพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันปัญหากลิ่น 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
กระบวนการผลิต 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5.6 การจัดการน้ําทิ้ง -   กําหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
ที่กฎหมายกําหนด และกําหนดให้มีการควบคุมค่าของแข็งละลายน้ําทั้งหมด 
(TDS) ของน้ํ า ทิ้ งให้ มีค่าไม่ เกิน  1,300 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้ มีคุณภาพ
เหมาะสมสําหรับหมุนเวียนน้ําทิ้งไปใช้รดน้ําในพื้นที่สเีขียวของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6. การใช้น้ํา 1) รวบรวมน้ําฝนที่ไม่ปนเปื้อนลงสู่รางระบายน้ําฝนและสู่บ่อหน่วงน้ําฝนของ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) มีนโยบายหมุนเวียนน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดกลับมาใช้รดน้ําต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ของโครงการ โดยกําหนดให้น้ําทิ้งที่หมุนเวียนกลับมาใช้ต้องมีค่าของแข็งละลาย
น้ํา (TDS) ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) จัดทําแผนการผันน้ําจากห้วยพะใยล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีเพื่อประชาสัมพันธ์
แก่ชุมชนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-209- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. การใช้น้ํา (ต่อ) 4) กําหนดให้มีบานระบายน้ํา/รับน้ํา ขนาด 2.0x2.0 เมตร จํานวน 9 บาน พร้อม
ตะแกรง (Traveling screen) บริเวณคลองชักน้ําของโครงการเพื่อป้องกันการ
สูญเสียสัตว์น้ําที่อาจติดเข้าไปยังบ่อเก็บน้ําดิบของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ผันน้ําจากห้วยพะใยมาเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ําดิบของโครงการ จํานวน 5 บ่อ ขนาด 
3.02 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะในช่วงฤดูน้ําหลากช่วงเดือนกันยายนและ
ตุลาคม มาใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) การผันน้ําเข้าสู่โครงการจะทําการผันน้ําจากลําน้ําเข้าสู่คลองชักน้ําแล้วมาพักไว้
ในบ่อเก็บน้ําดิบรวมของโครงการ และสูบน้ําต่อจากบ่อเก็บน้ําดิบรวมเข้าสู่
ระบบการผลิตของโครงการ โดยรักษาระดับน้ําก่อนถึงขอบบ่อเก็บน้ําดิบ
ประมาณ 20 เซนติเมตร 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ตรวจสอบสภาพท่อน้ําและซ่อมแซมท่อน้ําที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ํา - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อปล่อยทดแทน เช่น ชนิดพันธุ์สัตว์น้ํา 
พื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) สัมภาษณ์ชาวบ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการ โดยเน้นหมู่บ้านที่ทํา
การประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและชนิดสัตว์น้ําที่
ก่อให้เกิดรายได้จากการทําประมง ฤดูกาล ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํา ความ
เพียงพอของปริมาณน้ําที่ใช้ในการเกษตร และปัญหาอุปสรรคในการทําประมง
พื้นบ้าน 

- ชาวบ้านในรัศมี 5 
กิโลเมตรโดยรอบ
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 
 
 
 
 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-210- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การคมนาคม   
- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

  
7.1 มาตรการทั่วไป 1) ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 

ขอก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณประตูทางเข้า-ออกโครงการ โดยการออกแบบให้
เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวรวมทั้งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทาง
ข้ามบริเวณด้านหน้าโครงการและทางสาธารณะที่ผ่านพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ควบคุมความเร็วรถเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายเกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรการ
การขนส่งอ้อยบนทางหลวงและน้ําหนักของรถบรรทุกจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดขนาดของรถบรรทุก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2524 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ . 2522 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ควบคุมจํากัดเวลาการเดินรถบรรทุก เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วง 
เวลาเร่งด่วนช่วงเช้าเวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00-18.00 น. 
(โดยเฉพาะเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3395 (27+960) และหมายเลข 
3486 (8+000)) เพื่อลดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนที่อยู่ใกล้กับถนนในเส้นทางที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และพนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  
 
 
 
 

   



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.2 การอบรมใหค้วามรู้ 1) จัดให้มีการอบรม/แนะนําให้พนักงานขับรถ/เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปฏิบัติตาม 
กฎจราจรและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่โครงการกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
รถบรรทุกท่อแต่ง ท่อเสียงดังเกินกฎหมายกําหนด ต้องทําการปรับปรุงแก้ไข
และกําหนดให้ก่อนฤดูหีบอ้อยจะต้องมีการจัดประชุมผู้ขับขี่รถบรรทุกอ้อย 
เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับขี่
บนท้องถนน การจํากัดความเร็วของการขนส่ง โดยเชิญตํารวจจราจรในพื้นที่
เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดให้มีการอบรมหรือแนะนําพนักงานในโครงการ โดยเชิญตํารวจจราจรในพื้นที่
เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย การรักษากฎจราจร
และควบคุมความเร็วของการขับขี่โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนกะ การเข้า
ทํางานและหลังเลิกงาน 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดทําข้อตกลงและฝึกอบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจราจรของ
รถบรรทุกอ้อยและรถบรรทุกอื่นๆ ร่วมกับเกษตรกรชาวไร่คู่สัญญา หน่วยงาน
อื่นที่เป็นคู่สัญญาในการบรรทุกสินค้าและสิ่งของ พนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้อง 
ที่รับผิดชอบด้านการจราจร เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการขับขี่ การเว้นระยะ 
ต่อคัน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้มีช่องจราจร ช่องว่าง และระยะ
เพียงพอที่รถร่วมเส้นทางสามารถแซงได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7.3 การวางแผน 
การขนส่งและการ
จัดการลานกอง 
เชื้อเพลิง 

1) ใช้ระบบการจัดคิวตัดอ้อย โดยให้เกษตรกรคู่สัญญาทําสัญญาซื้อขายอ้อยไว้กับ
โครงการ เพื่อโครงการสามารถจัดสรรคิวลําดับการส่งอ้อยเข้าสู่โครงการ โดยใช้
ระบบโควตาการส่งอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จาํกัด 

2) จัดเตรียมพื้นที่ประมาณ  34.40 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ 2 ลานจอด เพื่อรองรับ
รถบรรทุกอ้อยที่รอการขนถ่ายอ้อยขึ้นสู่แท่นเทอ้อย โดยสามารถรองรับ
รถบรรทุกอ้อยได้อย่างเพียงพอ และกําหนดให้รถอ้อยที่เข้ามาในพื้นที่ลานจอด
รถอ้อยต้องจอดตามคิวที่กําหนดในแต่ลานจอด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  
 

   



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-212- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.3 การวางแผน 
การขนส่งและ 
การจัดการลานกอง
เชื้อเพลิง (ต่อ) 

3) จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทใน
พื้นที่โครงการ และด้านหน้าโครงการตลอดเวลา และควบคุมไม่ให้เกิดการชะลอ
ตัวบริเวณหน้าโครงการจนเกิดผลกระทบโดยผู้ใช้รถ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) กําหนดให้โรงงานจัดสถานที่ของตนให้เพียงพอสําหรับรถบรรทุกอ้อยจอดรอส่ง
อ้อยเข้าโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการจอดรถบรรทุกบนถนนด้านหน้าโรงงาน 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจอดรถบนถนนทางหลวงหน้าโรงงานไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ห้ามมิให้มีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาด 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนวิกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ควบคุมให้มีปริมาณรถสะสมอยู่ในลานจอดรถบรรทุกอ้อยไม่เกินร้อยละ 50  
ของความจุลานจอดรถบรรทุกอ้อย โดยจะประสานงานไปยังชาวไร่เพื่อจอดรอ
รถในไร่อ้อยจนกว่าจะมีการระบายรถอ้อยออกจากโครงการแล้วเกินกว่าร้อยละ 
40 ของความจุลานจอดรถ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจอดรถรอหน้าโรงงานหรือ
ในระหว่างที่เครื่องจักรขัดข้อง/เสียรอการซ่อมบํารุง 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) ให้โครงการประสานงานกับเกษตรกร กลุ่มโควตาส่งอ้อยหยุดการส่งอ้อยชั่วคราว
หากพบว่ามีรถติดสะสมจํานวนมากบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33, 359, 
317, 3395 และ 3486 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ และให้ประสาน
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพถนนก่อนเริ่มต้น
ขนส่งอ้อยเข้าโรงงานอีกครั้ง 

- พนักงานโรงงาน/
เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) ในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น (ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 
หรือช่วงเวลาอื่น ๆ ที่มีการจราจรติดขัด รวมถึงเทศกาล กําหนดให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของโรงงานควบคุมการเข้า-ออกของรถอ้อยให้เป็นระเบียบ และ
ประสานความร่วมมือกับเกษตรกร กลุ่มโควตา ในการชะลอการส่งอ้อยเข้าสู่
โรงงาน โดยการจอดรอในไร่อ้อยและหลีกเลี่ยงการขนส่งอ้อยในช่วงเร่งด่วน  
ผ่านโรงเรียน สถานที่ราชการ จนกว่าจะได้รับการประสานงานจากโรงงานให้นํา 
รถอ้อยเข้าสู่โรงงานได้ 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
แ ล ะภ าย ใน พื้ น ที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  
 

   



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-213- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.3 การวางแผน 
การขนส่งและ 
การจัดการลานกอง
เชื้อเพลิง (ต่อ) 

8) ให้แสดงป้ายสัญลักษณ์ที่เด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อแสดงให้ผู้ใช้
ยานพาหนะทราบระยะทางก่อนถึงโรงงานไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร และในช่วง
ระยะ 1 กิโลเมตร ดังกล่าว ให้แสดงสัญลักษณ์บอกระยะทาง 500 เมตร และ 
250 เมตร 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9) กําหนดให้จัดทําแผนการขนย้ายอ้อยแบบระบบคิวล็อคเข้าสู่โรงงานว่าเป็นของ
โควตาใด  

- ฝ่ายไร่/ฝ่ายวัตถุดิบ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําเครื่องหมายจราจร และ 
ตีเส้นแบ่งเขตการจราจรบนเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งสัญญาณจราจรตามทางแยก 
ที่สําคัญต่าง ๆ หรือจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข 33 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7.4 ข้อปฏิบัติสําหรับ
รถบรรทุกอ้อย 

1) การบรรทุกอ้อย ทั้งอ้อยท่อนและอ้อยลํา ให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.80 
เมตร มีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้านหลัง ไม่เกิน 2.30 เมตร ท้ายไม่บาน 
ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างไม่ยื่นพ้นจากตัวถังรถ และมีสายรัดไม่น้อยกว่า  
2 เส้น ผูกมัดให้แน่น ความยาวด้านหน้าไม่เกินกันชนหน้ารถหรือเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) รถใช้งานเกษตรกรรม บรรทุกสูงไม่เกินขอบกระบะ และกระบะต้องไม่สูงกว่า 
2.5 เมตร จากพื้นถนนยื่นท้ายไม่เกิน 1.0 เมตร มีสายรัด 2 เส้นติดธงแดง และ
ไวนิลสะท้อนแสง มีข้อความ “รถช้าบรรทุกอ้อย” ติดตั้งด้านท้ายสุดของอ้อย 
กลางคืนติดสัญญาณไฟสีแดง ข้างท้ายสุดของอ้อย 2 ดวง และต้องจดทะเบียน
รถถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งทําประกันภัยประเภทประกันอุบัติเหตุ 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) สําหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อน จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้อ้อยตกหล่น เช่น ผ้าหรือ 
ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่ดีกว่าคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น ป้องกันไม่ให้
ท่อนอ้อยตกหล่น หรือกระเด็นออกจากรถขณะขนส่งบรรทุกอ้อย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  
 
 
 

   



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-214- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.4 ข้อปฏิบัติสําหรับ
รถบรรทุกอ้อย 
(ต่อ) 

4) รถบรรทุกอ้อยทุกคัน ติดธงแดงขนาดใหญ่และแผ่นป้ายสะท้อนแสง มีข้อความ
สีแดง “รถช้าบรรทุกอ้อย” และ “รถพ่วงบรรทุกอ้อย” ไว้บริเวณท้ายสุดของ
อ้อยเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืน และให้ติดสัญญาณไฟแดงไว้บริเวณ
ท้ายสุดของรถอ้อยที่ยื่นออกมานอกตัวรถอย่างน้อย 2 ดวงบริเวณด้านข้างรถ
อย่างน้อยข้างละ 1 ดวง และกรณีรถพ่วงให้ติดสัญญาณไฟทั้งรถคันหน้าและรถ
ที่พ่วงท้ายในเวลากลางคืน 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5) ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย มีความระมัดระวังบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง  
ทางขึ้นเนิน และในเขตชุมชนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ในช่องทางที่มีการจราจร 
ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป ให้วิ่งทางซ้ายสุด และห้ามขับแซงในที่ชุมชนหรือในที่ 
คับขัน การขับรถบรรทุกอ้อยในเขตหมู่บ้าน และในเขตเมือง ต้องมีความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อไม่ได้บรรทุกอ้อยให้ใช้ความเร็วตามที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายประชาสัมพันธ์ที่สมาคมชาวไร่อ้อยใน
พื้นที่ และมาตรการเพิ่มเติมของท้องถิ่น ที่จัดทําป้ายเตือนไว้ตามจุดอันตราย 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ให้คนขับรถบรรทุกอ้อย ทิ้งระยะห่างของรถแต่ละคันอย่างน้อย 100 เมตร  
ในการวิ่งบนถนนในเขตชุมชน และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษบนเส้นทางที่มี
การจราจรติดขัด 

- เกษตรกรชาวไร่/ 
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7.5 การควบคุมการ
ขนส่งอ้อย 

-    ให้โรงงานควบคุมการขนส่งวัตถุดิบ (อ้อย) เป็นไปตามบันทึกความตกลงของ
คณะอนุกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสระแก้ว ด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน
การผลิตน้ําตาลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ฤดูการผลิต ปี 2563-2564 เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันมีสาเหตุมาจากรถขนส่งอ้อย หรือข้อกําหนดอื่นๆที่
จังหวัดสระแก้วบังคับใช้ 

- พื้นที่ลานจอดรถอ้อย
ภายในพื้นที่โครงการ/
สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ/ 

 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนวิกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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7.6 การจัดการอ้อย 

 ตกหล่น 
1) ให้ผู้รับผิดชอบในการบรรทุกขนส่งอ้อย มีความระมัดระวังและป้องกันมิให้อ้อย 

ตกหล่นลงบนพื้นที่ถนน ถ้ามีอ้อยตกหล่นให้รีบขนย้ายออกโดยเร็ว โดยให้มี 
รถจัดเก็บหรือขนย้ายอ้อยที่ตกหล่นและทําสัญญาณแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ชัดเจน และ
ต้องแจ้งให้หัวหน้าโควต้าหรือสมาคมชาวไร่อ้อยทราบเพื่อทําการขนย้ายออกโดยเร็ว 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) สมาคมชาวไร่อ้อยจัดรถสําหรับออกตรวจเส้นทางที่รถบรรทุกอ้อยผ่านอย่างน้อย
วันละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เมื่อพบอ้อยร่วงหล่นให้รีบดําเนินการ
จัดเก็บทันที โดยรถออกตรวจดังกล่าว ให้มีป้ายด้านข้างรถระบุชัดเจนว่าเป็นรถ
บริการเก็บอ้อยร่วงหล่น พร้อมทั้งจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณถนนข้อความ 
“กรณีพบเห็นอ้อยร่วงหล่นให้ติดต่อสมาคมชาวไร่อ้อย พร้อมทั้งแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้” และให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกช่องทาง
ตลอดช่วงฤดูกาลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดและรถเก็บขนอ้อยที่ตกหล่นบนท้องถนนเพื่อป้องกัน 
การเกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการถนนสาธารณะรายอื่นและป้องกันความสกปรก
บนท้องถนน โดยออกไปปฏิบัติงานประจําทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหีบอ้อย 
และกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนทันที 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีพนักงานชุดเฉพาะเพื่อคอยดูแลอํานวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
หรือมีอ้อยตกหล่นตามเส้นทาง ให้รีบเอาออกจากเส้นทางการจราจรในบริเวณ
โครงการ และตามเส้นทางการบรรทุกอ้อยในรัศมี 20 กิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง 
ในช่วงการหีบอ้อย 

- พนักงานโรงงาน/ 
ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7.7 การจัดการกรณี 
     เครื่องจักรขดัข้อง/
     เหตุฉุกเฉิน 

1) กรณีเกิดเหตุเครื่องจักรชํารุดและต้องดําเนินการหยุดการผลิต ให้ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
ของโรงงานแจ้งไปยังเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อทราบ และชะลอการนําอ้อยส่งเข้า
โรงงาน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรถบรรทุกอ้อยล้นลานจอดรถบรรทุกอ้อยของ
โรงงาน 

- สมาคมชาวไร่อ้อย/ 
ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ให้ฝึกซ้อมการกู้ภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากรถบรรทุกอ้อยบนทางหลวง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพและพยาบาล
วิชาชีพประจําโรงงานเป็นประจําทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- เส้นทางการขนส่งอ้อย
และภายในพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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7.8 การป้องกัน
อุบัติเหตุ 
จากรถบรรทุกอ้อย 

1) สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งป้ายเตือน/ป้ายบังคับ ด้านการจราจร บริเวณ
ทางร่วม ทางแยก ชุมชนและโรงเรียน สถานที่ราชการ ที่รถอ้อยสัญจรผ่าน  
โดยขนาดและประเภทของป้ายเตือน/ป้ายบังคับให้เป็นตามมาตรฐานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เส้นทางการขนส่ง
ด้านหน้าโครงการ/
ชุมชนในรัศมี 1 
กิโลเมตร

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) หากมีเหตุจําเป็นต้องหยุดจอดรถบนถนน หรือไหล่ทาง ระหว่างการขนส่ง เช่น 
รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุต้องจอดชิดขอบทางด้านซ้ายของถนน และจะต้อง 
มีเครื่องหมายแสดงเมื่อจําเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง เพื่อเป็น
สัญญาณว่ารถหยุดจอด ให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน 
กรณีกลางคืนให้ใช้แผ่นสะท้อนแสงหรือวัสดุบอกเตือนให้ชัดเจนตลอดเวลา 
จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถออกไป โดยจัดให้มีกรวยประจํารถบรรทุกอ้อย อีก
ทั้งห้ามใช้พื้นที่ถนนเป็นพื้นที่บรรทุกอ้อยเพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการจราจร
และอันตรายที่จะเกดิกับผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจร 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) กรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถบรรทุกอ้อยไม่ว่ากรณีใด ๆ สมาคมชาวไร่อ้อยต้อง
รับผิดชอบในฐานะผู้ประสานอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย สมาคมชาวไร่
อ้อยจะปฏิเสธความผิดไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลมิได้ แต่ค่าเสียหายและการรับผิด
ทางคดีเป็นเรื่องของผู้กระทําความผิดและให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย
โดยไม่มีข้อยกเว้น 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ใช้วิธีการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่ง เช่น การตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับ
อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

- เส้นทางการขนส่ง
เจ้าของรถบรรทุก 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดทําป้ายบอกช่องทางในการติดต่อกับทางโรงงานในกรณีฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงโรงงานและกระจายครอบคลุมพื้นที่ไร่อ้อยส่งเสริมของทางโรงงาน 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีมีอ้อยร่วงหล่นปิดเส้นทางบริเวณทางเข้า-ออกของ
โรงงาน รวมถึงบริเวณปากทางที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยแจ้งสายงานจักรกลยานยนต์ของโรงงาน เพื่อขอเครื่องจักรในการ
เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางทันที 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหล ี
จํากัด 
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7.9 การขนส่ง
กากน้ําตาล/ 
สารเคมี/กากของ
เสีย/กากตะกอน
หม้อกรอง/ 
สารปรับปรุงดิน 
 

1) กําหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาการขนส่ง/ซื้อขาย ให้บริษัทที่เข้ามารับกากน้ําตาล
จากโครงการ ต้องทําการตรวจสภาพรถขนส่งก่อนออกเดินทางเพื่อให้มั่นใจว่า 
รถอยู่ในสภาพที่สามารถขับได้อย่างปลอดภัยโดยกําหนดให้ เจ้าหน้ าที่ 
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ/พนักงานขับรถที่ได้รับมอบหมายจะต้องทําการ
ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ตรวจสอบรถก่อนออกเดินทางได้นําไปปฏิบัติ 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) กําหนดเงื่อนไข/ข้อปฏิบัติสําหรับบริษัทผู้ขนส่ง โดยพนักงานขับรถที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภทนั้นที่ยังมีผล
บังคับใช้อยู่ และต้องดําเนินการตามข้อกําหนดของโครงการ 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

3) กําหนดให้รถบรรทุกกากน้ําตาลต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
(GPS Tracking) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถโดยใช้ใบอนุญาตขับรถชนิด
แถบแม่เหล็กและผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบการ
ขนส่ง 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) กําหนดให้รถบรรทุกขนส่งสารเคมี/กากน้ําตาล/ของเสีย ต้องติดป้ายหมายเลข
โทรศัพท์ของโครงการหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของรถในบริเวณที่เห็นได้
ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือขับขี่รถไม่ปลอดภัย 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) รถบรรทุกกากน้ําตาลหรือสารเคมีที่เป็นของเหลวทุกคันต้องกําหนดเป็นเงื่อนไข
ของสัญญาจ้าง ซึ่งต้องตรวจสอบถังบรรจุที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการ 
หกรั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่งจากต้นทางเข้าสู่โครงการหรือจากโครงการ 
สู่ปลายทาง ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขที่กําหนดให้ระงับการขนส่งกากน้ําตาลหรือ
สารเคมี จนกว่าจะได้รับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้นแล้ว 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

6) จัดให้มีข้อมูลการจัดการในกรณีรถขนส่งสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน แนวทางการปฐมพยาบาล หรือ
อาจใช้เอกสาร “คู่มือป้องกันอุบัติภัย” ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
ข้อมูลเหล่านี้ต้องเก็บแยกจากหีบห่อบรรจุสินค้าอันตราย 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7.9 การขนส่ง
กากน้ําตาล/ 
สารเคมี/กากของ
เสีย/กากตะกอน
หม้อกรอง/ 
สารปรับปรุงดิน 
(ต่อ) 

7) กรณีการขนส่งจากโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อม
โครงการและบริษัทรับเหมาขนส่งจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8) รถบรรทุกที่มารับกากตะกอนหม้อกรองต้องมีวัสดุรองพื้นที่บรรทุก มีกรุแผงข้าง
และฝาท้ายรถบรรทุกและปิดคลุมกระบะด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการ 
ฟุ้งกระจายและตกหล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าชั่งน้ําหนักรถเปล่า 
ที่ห้องชั่งแล้วนํารถเข้ามารับกากตะกอนหม้อกรอง ณ จุดที่โครงการกําหนด 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรทุกโดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของกากตะกอน
หม้อกรองออกจากรถ จากนั้นชั่งน้ําหนักรถอีกครั้งและบันทึกปริมาณกาก
ตะกอนหม้อกรองที่ขนออกไป 

- เส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8. ระบบระบายน้ํา 1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ําภายในพื้นที่โครงการแยกระหว่างน้ําฝนและน้ําเสีย 
ก่อนและรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ํารวม และบ่อน้ําของโรงงานใน
กรณีตื้นเขิน 

- รางระบายน้ําฝน - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กํากับดูแลมิให้มีการทิ้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยที่อาจอุดตันในรางระบายน้ํา
ภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งกําหนดแผนการทําความสะอาด และเก็บกวาดท่อ
ระบายน้ําโครงการเป็นประจํา 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9. การจัดการกาก 
ของเสีย 

    

9.1 มาตรการทั่วไป 1) พิจารณากําหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ภายใน
โครงการ หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มากที่สุด 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนประชาสัมพัน ธ์และรณรงค์ ให้บุคลากรของ บริษัท  น้ํ าตาล 
นิวกว้างสุ้นหลี จํากัด มีส่วนร่วมในการคัดแยกวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ 
หรือวัสดุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ โดยนําหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.1 มาตรการทั่วไป 
(ต่อ) 

3) กําหนดให้มีพื้นที่จัดเก็บของเสียอันตรายและไม่อันตรายภายในอาคารแยกจากกัน
ให้ชัดเจน โดยโครงการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม
ประจําโรงงานและคอยตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดเก็บของเสียทุก 6 เดือน 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) เลือกใช้บริการจากผู้ขนส่ง และผู้กําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ มี
มาตรฐานในการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) กําหนดให้โครงการทําการรวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ 
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) เอกสารการขออนุญาตนําสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) และเอกสารการ
แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับกําจัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับกําจัด 
มีมาตรฐานในการดําเนินการได้อย่างแท้จริง 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.2 ขยะจากสํานักงาน 1) จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอย 
ที่ ย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะอันตราย  
ซึ่งจะนําไปวางตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอให้มีการเก็บ
รวบรวมทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลโครงการจะติดต่อให้ผู้รับซื้อนํากลับไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
และสามารถขนถ่ายได้สะดวก รวบรวมเก็บไว้ภายในอาคารเก็บของเสียแยก
ประเภทขยะมูลฝอยที่ ย่อยสลายได้ (ขยะเปียก ) และขยะมูลฝอยทั่ วไป  
(ขยะแห้ง) รวมถึงประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลวัฒนานครให้เข้ามา
เก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน หรือตามระยะการเก็บขนที่องค์การบริหารส่วนตําบล
วัฒนานครกําหนดไว้  

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในโครงการ
ควรนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บ
ขยะ เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บรวบรวมต่อไป

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.2 ขยะจากสํานักงาน 
(ต่อ) 

4) จัดให้มีพื้นที่เก็บขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม 
เพื่อเก็บกักขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชั่วคราว ให้เพียงพอต่อการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ และขยะมูลฝอยรไีซเคิล

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ส่งเสริมการนําหลักการ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ได้แก่ การเลือกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด (Reduce) การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด โดยการนําของเสียกลับมาใช้ซ้ํา 
โดยไม่มี ขั้นตอนการแปรรูปก่อนนําไปใช้ (Reuse) และการนําหรือเลือกใช้
ทรัพยากรที่สามารถนํากลับมารีไซเคิล หรือนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ทําความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นประจํา โดยการล้างและใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ
โรคฉีดพรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 7) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะมูลฝอยทุกระยะ 6 เดือน  
และจัดหาถังใหม่ตั้งวางทันทีที่พบว่า ถังรองรับเดิมเกิดการชํารุดเสียหาย เช่น 
แตกร้าวหรือรั่วซึม รวมทั้งจัดหาทดแทนถังเดิมทุกๆ 5 ปี

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.3 ผลพลอยได้ซึ่งถือ
เป็นสิ่งปฎิกูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

1) ผลพลอยได้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ซึ่งถือเป็น 
สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทําน้ําอ้อยมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ  
870 ตัน/วัน โดยโครงการจะทําการวิเคราะห์หาลักษณะประเภทความเป็นอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 กรณีที่ผลวิเคราะห์เป็นของเสียอันตรายต้องส่งหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําจัดต่อไปแต่ถ้ากรณีผลการวิเคราะห์
เป็นของเสียไม่อันตรายจะส่งให้เกษตรกรนําไปเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ผลพลอยได้กากน้ําตาล มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 895 ตัน/วัน จะทําการ
รวบรวมในถังกักเก็บกากน้ําตาลจํานวน 8 ถัง ขนาดถังละ 13,200 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อนส่งเป็นวัตถุดิบทดแทนให้บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) ผลพลอยได้ชานอ้อย มีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ 5,786 ตัน/วัน ลําเลียงผ่าน
สายพานลําเลียงเพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน (เชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้าชีวมวล  
บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทั้งหมด 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.3 ผลพลอยได้ซึ่งถือ
เป็นสิ่งปฎิกูลและ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(ต่อ) 

4) กากตะกอนหม้อกรองบางส่วนที่เหลือจากการแจกจ่ายให้เกษตรกรและรวมทั้ง
เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของหม้อไอน้ํา จะนําไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน
อัดเม็ด โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดําเนินการได้

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต

1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นขยะอันตราย เช่น กระดาษกรอง
และสารละลายที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมก่อนส่งให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ของเสียจากซ่อมบํารุง เช่น จารบีใช้แล้ว เศษผ้าปนเปื้อน ฉนวนกันความร้อน 
ภาชนะปนเปื้อน หลอดไฟเสื่อมสภาพ เศษเหล็ก สายไฟมีเปลือก ทองเหลือง
ก้อน เศษขี้กลึง สังกะสีเก่า รวบรวมก่อนให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) ของเสียจากระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ เช่น กากตะกอนจากระบบบําบัด 
น้ําเสีย ตัวกรอง (Membrane) เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา รวบรวมก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปกําจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) ควบคุมดูแลสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายตลอดเวลา เพื่อป้องกันมิให้เกิด
เพลิงไหม้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้ รวมทั้งจัดให้มีน้ําใช้สําหรับกรณี
ฉุกเฉินเกิดไฟไหม้ระหว่างปฏิบัติงาน 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังรองรับขยะอันตรายทุกระยะ 6 เดือน และ
ปรับเปลี่ยนถังรองรับขยะอันตรายทุก ๆ 3-5 ปี หรือเมื่อพบว่าหมดอายุ การใช้
งาน หรือเกิดการแตกหักเสียหาย โดยจัดหาถังที่ได้มาตรฐานเดียวกันหรือดีกว่า 
เพื่อให้มีถังรองรับเพียงพอตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย ให้เก็บรวบรวมไว้ ในบริเวณพื้นที่จัดการ
กากตะกอนน้ําเสีย ก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับไปกําจัดต่อไป 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9.4 สิ่งปฎิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลิต 
(ต่อ) 

7) ของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ จะต้องดําเนินการจัดการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

8) การดําเนินการจัดส่งกากของเสียออกไปกําจัดนอกโครงการจะต้องดําเนินการให้
ถูกต้องตามขั้นตอนที่หน่วยงานราชการกําหนด ดังนี้ 
- ตรวจสอบหน่วยงาน/บริษัทรับกําจัดกากของเสียที่เสนอให้บริการกําจัดกากของ

เสียของโครงการ โดยเลือกใช้บริการเฉพาะหน่วยงาน/บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการที่สามารถรับกําจัดกากของเสียตามประเภทที่กําหนดเท่านั้น 

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 - ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่กําหนดว่าห้ามมิให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้นําออกไป
เพื่อการจัดการด้วยวิธีการและสถานที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 

- บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะสมบัติ และการจัดการกาก
ของเสียทุกชนิด รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารกํากับการขนส่ง (Manifest 
Form) ที่ออกโดยหน่วยงานรับกําจัดกากของเสีย และรายงานให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 

  

 9) การนํากากตะกอนหม้อกรองออกนอกโรงงานต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10)กําหนดให้อาคารเก็บของเสียเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม และมีพื้นที่พอเพียงต่อ
ปริมาณการของเสียที่เกิดขึ้น

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการจัดการของเสียของ
หน่วยงานที่รับกําจัด เพื่อเป็นการตรวจประเมินผู้รับกําจัดฯ ให้มีการดําเนินการ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามข้อตกลงการรับกําจัด โดยจัดเจ้าหน้าที่ของ
โครงการเข้าไปตรวจสอบสถานที่รับกําจัดของหน่วยงานที่เข้ามารับของเสียไปกําจัด

-  พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม 1) พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงานเข้าเป็นพนักงานของโครงการเป็นอันดับแรก โดยโครงการต้องทํา
หนังสือแจ้งการรับสมัครงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ และติดประกาศ 
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) แนะแนวทางการศึกษาในสายวิชาชีพ/ตําแหน่งสายงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมของโครงการ

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 3) จัดทําแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องในระยะ
ประชิด ระยะ 0-3 กิโลเมตรและระยะ 3-5 กิโลเมตร โดยเน้นกิจกรรมในการ
สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกแผนงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างเจ้าของโครงการและชุมชน

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) เข้าพบผู้นําชุมชน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น ประชาชน สถานบันการศึกษาและ
ศาสนา เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของกิจกรรมการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของโครงการ ชี้แจงข้อสงสัยและข้อวิตกกังวลต่างๆ 
และนําข้อมูลที่ได้มากําหนดแผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดทําแผนงานการประชาสัมพันธ์ประจําปี (Communnity Relation Yearly 
Plan) โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจากการทําแบบสอบถาม/
การสัมภาษณ์ เป็นประจําทุกปี เพื่อทําการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ตรง
ประเด็น โดยมีคณะทํางานหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะชุมชนเพื่อชี้แจง
ทําความเข้าใจ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) ทําการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการในกิจกรรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับชุมชนและกําหนดแผนงานในปีถัด ๆ ไปให้มีความเหมาะสม และให้มี
การปรับปรุงกิจกรรมให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
ทําการประเมินผลประจําปีเพื่อสะท้อนการตอบรับและการยอมรับต่อโครงการ
จากภาคประชาชน โดยการสํารวจสภาพสังคม เศรษฐกิจและความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาพ
การเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ที่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการและชุมชนที่ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. เศรษฐกิจ-สังคม  
     (ต่อ) 

ดําเนินการเก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความ
ต้องการของชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดําเนินงานของโครงการ 
โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของโครงการกับชุมชน

   

 7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน ทีมมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) จะต้องเข้า
ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ร้องเรียน เพื่อพิสูจน์ว่าเกิดจากโครงการจะต้องนําเสนอ
วิธีการแก้ไขและหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนรําคาญตามช่วงเวลาที่ตกลง
กันระหว่างโครงการและผู้ร้องเรียนพร้อมชี้แจงการดําเนินงานให้ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับข้อร้องเรียน (อ้างถึงรูปที่ 2)

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

11. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ 
รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การดําเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อการดําเนินโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบโครงการ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ 
(3) การเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ

โครงการ เช่น ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ โดยตรงต่อผู้นําชุมชน 
หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร/แจ้งให้
ชุมชนโดยรอบโครงการรับทราบหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากการดําเนิน

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

โครงการ/กําหนดให้เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ชุมชน 
เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือทําให้
ชุมชนเกิดความกังวลใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน/จัดให้
เจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมกับชุมชนในการประชุมของหมู่บ้าน
หรือการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อแจ้งข่าวสารของ
โครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานให้เหมาะสม 

(4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบโครงการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เช่น ส่งเสริมการศึกษา กีฬา กิจกรรมด้านสังคมและประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนตามความเหมาะสม/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการ
อบรมวิชาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการทํางานของแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น 

(5) ระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงระยะดําเนินการ ความถี่ และการประเมิน ผลดําเนินงาน โดยกิจกรรมที่
ทําต้องครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษา เช่น กิจกรรมสุขภาพชุมชนออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมเยียนชุมชน 
กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ/ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ กิจกรรม
การให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ
การติดตามผลจากการดําเนินการของโครงการ กิจกรรมสนับสนุน
งบประมาณ/การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) การประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ และกรณี
มีการร้องเรียนต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการทําหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน ตรวจสอบหาสาเหตุ ระบุช่องทางติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน ระบุ
ผู้รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมชี้แจงการดําเนินงานให้
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ ตามแผนผังการดําเนินงานรับข้อร้องเรียน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

     



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

5) เข้าพบผู้นําชุมชน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น ประชาชนสถาบัน การศึกษาและ
ศาสนาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าของกิจกรรมการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของโครงการ ชี้แจงข้อสงสัย และข้อวิตกกังวลต่าง ๆ 
ตลอดจนการนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดแผนงานการสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) เมื่อเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะต้องดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข และ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของ
โรงงาน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) กําหนดให้มีโครงการ สื ่อสารความเข้าใจหรือจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/
วารสารของโครงการ/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆ ของโครงการ เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อ
ชุมชนในรูปแบบกราฟ/ตาราง/แผนภาพ ที่สามารถสื่อสารให้ชุมชน/ชาวบ้าน
เข้าใจได้ง่าย 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดให้ม ีช ่องทางการสื ่อสารแบบสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ เช ่น  Facebook 
Fanpage / กลุ่มไลน์ผู้นําชุมชน (Line Group) เว็บไซต์บริษัทหรือช่องทางสือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยเข้าได้กับทุกกลุ่ม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดทําแผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินงานโครงการ 
และข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบ เพื ่อสร้างความ
เข้าใจต่อการดําเนินโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบ
โครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10)จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ เพื ่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน โดยระบุผู ้ที ่ร ับผิดชอบในการดําเนินงาน  
ช่องทางการติดต่อ สื่อสารรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบ
ข ้อ ร ้อ ง เร ีย น แล ะแจ ้งผ ล ก าร ดํ า เน ิน ก ารแก ้ไขป ัญ ห าข ้อ ร ้อ ง เร ีย น 
ที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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-227- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

11) กําหนดให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Monitoring Committee) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ เช่น แผนการตรวจวัด กฎหมายควบคุมด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกําหนดให้ดําเนินการภายหลังการเห็นชอบภายใน 6 เดือน 
และเป็นประจําทุกครั้งที่มีการปรับหรือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ 

 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12)จัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและรับ
เรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมทั้งจัดส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
แจ้งผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากการดําเนินงานของ
โครงการให้ชุมชนรับทราบ 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ 

 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13)จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากการดําเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นให้รีบดําเนินการ
แก้ไขภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว ต้องรายงานให้ผู้
ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน หลังจากนั้น แจ้งทุกๆ 15 วัน และในกรณีที่พบว่าสาเหตุ
ของปัญหาไม่ได้เกิดมาจากโครงการต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบภายใน 24 
ชั่วโมง ตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน (อ้างถึงรูปที่ 2) 

- ชุมชนรอบที่ตั้ง
โครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 14) ส่งรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้แก่หน่วยงาน
ท้องถิ่นรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบผลการดําเนินการของ
โครงการเป็นประจําทุก 6 เดือน 

- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย 

    

12.1 ความปลอดภัย 
       ทั่วไป 

1) ดําเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจน ให้เป็นไปตาม
แนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) มีกฎระเบียบข้อบังคับในด้านความปลอดภัย เช่น การบังคับให้ใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) โดยเคร่งครัด การกวดขันให้ปฏิบัติ
ตามป้ายเตือนต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยให้เป็นมาตรการที่เข้มงวดมี
บทลงโทษที่ชัดเจนโดยการเตือน การภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
ระดับเทคนิค  ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ  ให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 ในการวางแผนการ
จัดการด้านความปลอดภัย ดูแลให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย ควบคุมให้
มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธีและอยู่ในสภาพการใช้งานได้ตรวจตรา
สภาพการทํางานและการปฏิบัติงานของคนงานแล้วรายงานให้ปรับปรุงแก้ไข 
บันทึกจัดทํารายงานและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุและโรคที่เกิดเนื่องจากการ
ทํางาน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.1 ความปลอดภัย 
ทั่วไป (ต่อ) 

6) แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วถึง โดยกําหนดให้พนักงานบางส่วนของทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ร่วมกันวางแผนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด มีการจูงใจ
และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7) พิจารณาทบทวน และกําหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจําปี เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน หรือแนวทางการดําเนินงานอย่าง
ปลอดภัย ได้แก่ การตักเตือนทางวาจา การตักเตือนแบบลายลักษณ์อักษร การ
ภาคทัณฑ์ หรือการหักคะแนน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับ บัญชาหรือ
คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้
ปลอดภัย โดยการให้รางวัลกับพนักงานเมื่อไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือน

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดให้มีการประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในตําแหน่งที่มีความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นถึงอันตราย แนะนําหรือเตือนสติให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการความปลอดภัยที่กําหนด หรือห้ามกระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ให้สอดคล้องตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

10)จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย 
ความปลอดภัย และรหัสสัญญาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.2 อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

1) จัดเตรียมอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน โดยมีจํานวนเพียงพอ รวมทั ้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกําหนดประเภทอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้พนักงานใช้อ ุปกรณ ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ตลอดเวลาที่ทํางาน โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ต้อง
จัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 โดยให้มีการ
ตรวจสอบและอบรมการใช้อุปกรณ์นั้น ก่อนการใช้งานรวมทั้งวิธีการใช้งาน
และถนอมรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

12.3 เสียง 1) กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
(PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามการสวม
ใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน และ
กําหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่ สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่กําหนด 

- พนักงานโครงการ/ 
พื้นที่ปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ จะต้องติดตั้งป้ายเตือนหรือ
สัญลักษณ์ ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะเข้าไป
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear plugs) หรือครอบหู 
ลดเสียง (Ear muffs) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีระบบตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน โดยกําหนดให้หัวหน้างาน หัวหน้ากะ และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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-231- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดระยะเวลาในการทํางานของพนักงานที่ทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน
กว่า 85 เดซิเบลเอ ทํางานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ตามข้อกําหนดของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 
หรือกฎหมายฉบับล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป และ 
การประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) กําหนดให้มีการตรวจการได้ยินของพนักงานทุกปี เปรียบเทียบกับผลการตรวจ
ตั้งต้น (Baseline) เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินที่เสื่อมลง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) ถ้าผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงให้เห็นว่ามีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน
โครงการจะต้องหาทางแก้ไขด้วยวิธีทางวิศวกรรม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10)จัดให้มีการหมุนเวียนคนงานหรือกําหนดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อเป็นการลด
ระยะเวลาการสัมผัสกับเสียงดัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11)ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามระยะเวลาที่ระบุในข้อกําหนดของ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันระดับเสียงจากเครื่องจักรที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.4 ความร้อน 1) ปิดประกาศเตือนให้พนักงานทราบบริเวณที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อนที่มีสภาพ 
ความร้อนสูงถึงขนาดเป็นอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของบุคคล เช่น แผนกหม้อ
ต้ม หม้อเคี่ยว เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้
เป็นไปตามข้อกําหนดกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดระบบระบายอากาศและการใช้ลมเย็น เพื่อช่วยลดความร้อนที่อาจสะสมใน
ร่างกายพนักงาน และเพิ่มจํานวนพัดลมระบายความร้อนในพื้นที่ที่ทําการ
ตรวจวัดแล้ว พบว่า มีค่าความร้อนสูงกว่าที่กฎหมายกําหนดและต้องดําเนินการ
แก้ไขทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดเวลาทํางานและเวลาพักให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน 
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายและอันตรายจาก
ความร้อน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อน การป้องกันและการปฐมพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนให้กับคนงานทุกระดับ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) กําหนดเขตทางเดิน/ตีกรอบแนวเส้นทางเดินให้สอดคล้องตามข้อกฎหมาย และ
ติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเครื่องจักรที่มีความร้อน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดทําข้อมูลความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด พร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3) จัดให้มีสถานที่เก็บสารเคมีเป็นสถานที่ปิดมิดชิด อยู่ภายนอกอาคาร ฝาผนังควร
ทําด้วยสารทนไฟ (กันไฟ) ปิดล็อคได้ และมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่า “สถานที่
เก็บสารเคมี” 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

4) จัดเก็บสารเคมีโดยแยกตามประเภทของสารเคมีให้ เป็นหมวดหมู่และ 
มีป้ายสัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบที่บ่งชี้อันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด 
อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทําปฏิกิริยา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) เก็บสารเคมีตามลําดับการเข้ามาก่อนหลั ง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ  
ถ้าหมดอายุแล้วต้องทําลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ความรู้และชี้แจง
อันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหลของสารเคมี และแนวทางแก้ไข 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน และอ่างล้างตาในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น 
พื้นที่เก็บสารเคมี อาคารส่วนการผลิต เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม รวมถึง 
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สําหรับพนักงานตามลักษณะงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน การขนถ่ายสารเคมี และอันตรายจากสารเคมี รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) การจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ไว้ในอาคารเก็บสารเคมี จะต้องมีการระบายอากาศได้ดี - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.5 สารเคมี (ต่อ) 10) จัดเตรียมอุปกรณ์ตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหลในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บและ
เปลี่ยนถ่ายสารเคมี เช่น ทรายหรือวัสดุดูดซับ ถังเปล่า เป็นต้น ไว้อย่างเพียงพอ
ตลอดจนจัดหาที่อาบน้ํา และล้างตาฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงกับการ
สัมผัสกับสารเคมีอันตราย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) กําหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายสารเคมี ไม่ให้มีการขนถ่ายสารเคมีไวไฟผ่าน
บริเวณที่มีความร้อนและประกายไฟ รวมทั้งมิให้มีการขนถ่ายสารเคมีใน
ช่วงเวลาที่มีฝนตก 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 12) จัดให้มีคู่มือระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัสดุอันตรายและวิธีการปฏิบัติงาน
กรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

12.6 อุบัติเหตุ 1) จัดทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Jobs Safety Analysis) ในพื้นที่การทํางาน 
ที่มีความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์หาพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ 
สื่ อสารให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจพฤติกรรม ที่ ไม่ พึ งประสงค์  
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพร่วมกับหัวหน้างาน กําหนดประเภท
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้เหมาะสม อบรมทบทวน
ขั้นตอนการทํางานให้พนักงานแต่ละหน่วยงานตามขั้นตอนการทํางาน (Work 
Instruction : WI) และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) แบ่งเขตภายในโรงงานเป็นเขตปลอดภัย (Safety Zone) และเขตอันตราย 
(Hazardous Zone) ทั้งนี้พนักงานที่ทํางานในเขตอันตรายจะต้องมีการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย แว่นตากันแสง ถุงมือ รองเท้า 
หัวเหล็ก เป็นต้น หรือในบริเวณที่มีเสียงดัง มีฝุ่นมากจะต้องสวมเครื่องป้องกันหู
และหน้าหน้ากากป้องกันฝุ่น โดยโรงงานจะต้องติดป้ายเตือนเป็นระยะๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 3) การตรวจสอบสภาพพื้นที่ทํางานและลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดย
มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อทําการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง รวมถึงเน้นเรื่องการตรวจ 5 ส. ในพื้นที่การทํางานให้มี
ความเป็นระเบี ยบ เรียบร้อย ทั้ งก่อนเริ่มงานและหลั งเริ่ม งาน เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  4) เครื่องจักรหรือส่วนของเครื่องจักรหรือเครื่องมืออุปกรณ์การทํางานที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หนีบ/ทับ/ทิ่มแทงหรือกระแทกมือ กําหนดให้ทุกเครื่องจักรที่
มีจุดหนีบ จุดหมุน จุดตัดหรือส่วนที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพนักงานต้องมีการ์ด
ป้องกันอันตรายรวมทั้งปุ่มหยุดฉุกเฉิน และห้าม พนักงานที่กําลังปฏิบัติงานถอด
การ์ดป้องกันอันตรายออกจากเครื่อง หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับการ
ลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ติ ด ป ระก าศ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ตื อ น อั น ต ราย  แ ล ะ เค รื่ อ งห ม าย เกี่ ย ว กั บ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะและสภาพการทํางานในที่ที่เห็นได้ง่าย เพื่อเตือนให้ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง
ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ
ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดเตรียมและดูแลให้พนักงานใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ตลอดเวลาที่ทํางานโดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
ต้องจัดให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน มีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง 
กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) 7) จัดให้มีกิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน และ
การรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดทํารายงานอุบั ติ เหตุ โดยกําหนดให้แบบฟอร์มการรายงานอุบั ติ เหตุ
ประกอบด้วยประวัติส่วนตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วัน 
เดือน ปี ที่ประสบอุบัติเหตุ สถานที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นได้อย่างไร สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง ลักษณะการบาดเจ็บ และ
ความรุนแรง แนวทาง แก้ไข และการป้องกัน ขณะเกิดอุบัติเหตุมีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันหรือไม่และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้น โดย
รวบรวมและนําเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อมีการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะมีการลงพื้นที่สํารวจจุดเกิดเหตุและ
การสอบสวนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อหาสาเหตุการ
เกิดอันตรายพร้อมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อม
ในการทํางาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตามที่กฎหมาย
กําหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึงโดยกําหนดให้ในการประชุมให้
ตัวแทนแต่ละแผนก/หน่วยงาน นําเสนอข้อมูล/ตรวจสอบสถิติการประสบ
อันตรายที่เกิดขึ้นหรือการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขในการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

10) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพทําการวิเคราะห์
อุบัติเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน ระดับ
บริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาใน
ลักษณะของการบาดเจ็บ ส่วนของร่างกายที่ได้รับการบาดเจ็บ แหล่งที่ทําให้เกิด
การบาดเจ็บ ชนิดของอุบัติเหตุ (การชน ถูกบีบ กระแทก การลื่น) สภาพที่เป็น
อันตราย สิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนของสิ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ การกระทําที่ไม่ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.6 อุบัติเหตุ (ต่อ) ปลอดภัยหรือต่ํากว่ามาตรฐาน ปัจจัยจากพนักงาน และปัจจัยจากงาน เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เสนอแนะหรือหาแนวทางแก้ไขในทางวิศวกรรม การให้ความรู้ หรือ
จัดทําแผนงานแล้วแต่กรณี 

   

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

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) การตรวจสอบดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจติดตาม
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ปฏิบัติงาน และ
กําหนดข้อปฏิบัติกรณีตรวจพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่กําหนด เช่น การตักเตือนด้วยวาจาในครั้งแรก และการลงบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร และแจ้งไปยังหัวหน้าแผนกรับทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 14) ในกรณีที่มีการซ่อมแซม เปลี่ยน ติดตั้ง ทดสอบอุปกรณ์ใด ๆ จะต้องใช้ระบบ
ล็อคกุญแจ-แขวนป้าย (Lock Out-Tag Out) โดยทํา Procedure/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงทุกคน
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบํารุงให้มีความปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.7 ระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

1) การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทํา
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด (1) ชุดตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

(2) ระบบหัวจ่ายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle)  
(3) ติดตั้ง Fire alarm  
(4) ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 

  

 4) การป้องกันอัคคีภัยให้ดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
และกําหนดให้ในพื้นที่เสี่ยงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย  
1 เครื่อง ทุก ๆ 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นบริเวณหรือห้องเก็บวัสดุติดไฟได้ง่าย 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุก ๆ 100 ตารางเมตร หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดเตรียมระบบเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) จัดให้มีการตรวจสอบระบบดับเพลิง โดยเขียนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติ
ตาม รวมทั้งจัดทําตารางตรวจสอบสภาพ/ประสิทธิภาพในการทํางานอย่าง
สม่ําเสมอให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 7) จัดให้มีระบบอนุญาตให้ทํางาน (Work Permit) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
โดยเฉพาะงานเชื่อม ตัด หรืองานที่ทําให้เกิดประกายไฟ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 



    เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) 

-239- 

ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.8 แผนปฎิบัติการ 
เหตุฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่งออกเป็นแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินระดับ 1-3 (รูปที่ 4) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 
ให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ 2-3 ร่วมกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ โดยโครงการ 
จะจัดให้มีแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง สําหรับเนื้อหา
ของวิชาภาคทฤษฎีเป็นอย่างน้อยที่ทําการฝึกอบรม ได้แก่ แผนการดับเพลิงและ
วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ 
หนีไฟของสถานประกอบการ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนเนื้อหา
ของวิชาภาคปฏิบัติที่ทําการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การดับเพลิงด้วย
เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง การดับเพลิงจากเพลิงประเภท
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ การอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือ
และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และฝึกซ้อมเหตุ
ฉุกเฉินประจําปีร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมการหรือกําหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภายในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ในการให้ข้อมูล
แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เส้นทางการขนส่ง และเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีของโครงการ 

- สถานพยาบาล
ใกล้เคียง และเส้นทาง
การขนส่ง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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12.9 การขนถ่าย 
 กากน้ําตาล 

1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟและระหว่างการขนถ่ายต้องไม่ให้
ภาชนะบรรจุเกิดการบุบหรือหกรั่วไหล 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญรับผิดชอบควบคุมการขนถ่ายตลอดเวลา - พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด

 3) ในขณะขนถ่ายจากถังใส่รถบรรทุก ตัวรถควรอยู่ในตําแหน่งบริเวณที่พร้อมจะ
เคลื่อนย้ายออกไปข้างหน้าหากมีเหตฉุกเฉินเกิดขึ้น และวาลว์ควบคุมการขนถ่าย
ควรอยู่ในตําแหน่งที่ควบคุมได้ง่าย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) จัดให้มีรางรวบรวมกากน้ําตาลโดยรอบจุดขนถ่ายกากน้ําตาลเพื่อป้องกันการเกิด
การรั่วไหลระหว่างการขนถ่ายไปปนเปื้อนรางระบายน้ําฝนของโครงการ โดยให้
ทําการสูบกลับใส่ถังเพื่อกําจัดต่อไป 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) การขนส่งทุกครั้งจะต้องมีเอกสารกํากับการขนส่งและเอกสารคําแนะนําเกี่ยวกับ
ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง ซึ่งมีข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุอยู่ด้วย 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) การกรอกเอกสารกํากับการขนส่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่ขนส่ง 
ประเภท กลุ่มการบรรจุ ปริมาณรวมและข้อควรระวังพิเศษ ซึ่งผู้ส่งต้องรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร พร้อมทั้งลงนามกํากับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7) ก่อนเคลื่อนรถออกจากจุดรับกากน้ําตาล ตรวจสอบเอกสารรายชื่อสินค้าว่าตรง
กับสินค้าที่จะขนส่ง เอกสารกํากับการขนส่งว่ามีข้อมูลกรอกไว้อย่างครบถ้วน 
รวมถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่จะขนส่ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) ตรวจดูบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่งว่าอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยไม่แตกหรือชํารุดเสียหาย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจํารถว่ามีครบถ้วนและอยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้ 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9) ตรวจสภาพรถ เช่น ตรวจสอบความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุมความดัน
ของลมยาง รอยรั่ว หรือข้อบกพร่องก่อนออกรถ หากพบว่าบกพร่องระหว่าง 
การขนส่งควรจอดรถและแก้ไขทันที   

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.9  การขนถ่าย  
 กากน้ําตาล  
 (ต่อ) 

10) การเก็บดูแลรถระหว่างการขนส่ง หากมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นต้องจอดรถที่ยังมี
กากน้ําตาลอยู่ในรถเป็นเวลานาน ต้องจอดรถในสถานที่ที่มีผู้ควบคุมดูแล หรือ
ในคลังสินค้าหรือในโรงงานที่มีหน่วยรักษาความปลอดภัย โดยแจ้งผู้ควบคุม 
ให้ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกมีอันตรายอย่างไร ถ้าผู้ขับรถไม่อยู่ที่รถต้องแจ้งให้ 
ผู้ควบคุมทราบที่อยู่เพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว กรณีที่ไม่สามารถ
หาที่จอดฉุกเฉินตามกล่าวข้างต้นได้ ให้จอดรถในที่สําหรับจอดรถโดยทั่วไปได้ 
แต่ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และต้องมีผู้ดูแลรถตลอดเวลา 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11) ก่อนการผลิตในแต่ละฤดูหีบต้องมีการตรวจประสิทธิภาพของถังว่าสามารถ
บรรจุกากน้ําตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบรอยรั่ว ท่อ วาล์ว พัดลม 
เป็นต้น และจัดทําระดับถังให้ชัดเจนกับปริมาณที่ควรเก็บ 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

12) แผนกคลังสินค้า (การเก็บและการจ่าย) จัดพนักงานดูแลถังเก็บกากน้ําตาล 
โดยควบคุมการจัดเก็บไม่ให้เกินปริมาตรที่กําหนด ทั้งในส่วนของการควบคุม
การจ่าย พร้อมกับตรวจสอบปริมาณถังเก็บกากน้ําตาลวันละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 13) จัดทําคันคอนกรีตล้อมรอบบริเวณถังเก็บกากน้ําตาลเพื่อรองรับกรณีถังเก็บ 
กากน้ําตาลรั่วหรือแตกให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดและมีการตรวจสอบ 
เป็นประจํา 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 14) กําหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแผนกคลังสินค้าในการตอบโต้ตามแผนการ
รั่วไหลของกากน้ําตาลโดยให้หัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นผู้สั่งการในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 15) จัดเตรียมปั๊มดูดเก็บเข้าถัง และจัดเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบํารุง ตรวจสอบดูแล
บริเวณคันคอนกรีตเพื่อป้องกันคันคอนกรีตพัง 

- พื้นที่ถังเก็บกากน้ําตาล - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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12.10  การตรวจ 
สุขภาพของ
พนักงาน 

1) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประสานงานและกํากับ ดูแลการดําเนินงานของสถานพยาบาล 
ที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมิน
คุณภาพของสถานบริการสุขภาพและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่โครงการใช้
บริการตรวจสุขภาพของพนักงานประจํา โดยต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาลหรือที่ตั้งต้องตรงกับใบอนุญาต พร้อมทั้งให้
คําแนะนําหรือรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพให้
พนักงานทราบทุกครั้ง 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) ตรวจสุขภาพพนักงานประจําใหม่ทุกคนและตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีตาม
ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ตํารวจในการเข้าตรวจค้น 
สารเสพติดจากพนักงานแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกฏหมายที่กําหนด ทั้งนี้ 
รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่
ได้ รับ ใบอนุญ าตประกอบ วิชาชีพ เวชกรรม ด้านอาชี วเวชศาสตร์ห รือ 
ที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีคุณสมบั ติตามที่อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนนิการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) กําหนดให้การดําเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานให้เป็นไปตาม
แนวทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและการแปลผล ของสํานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ทําการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําทุกปี โดยดําเนินการตามกฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 
2563 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.11 การตรวจ
สุขภาพของ
พนักงาน (ต่อ) 

5) กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปีมีความผิดปกติจะต้องมี
ขั้นตอนของการดําเนินการดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์ 

อาชีวเวชศาสตร์ถึงความจําเป็นในการตรวจซ้ํา ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลง
ความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ําและแนะนําการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผลการ
ตรวจซ้ําในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้องตรวจซ้ํา 
ให้ทางโครงการนําเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้ํายังสถานบริการด้าน
สุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้
อยู่ในการดูแลของทางโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  (2 )  เมื่อได้ รับผลการตรวจสุขภาพ ซ้ํา  (ผลการตรวจสุขภาพค รั้งที่  2)  
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ํา (ผลการตรวจสุขภาพครั้ง
ที่ 2) ยังมีความผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี่ยวข้องกับการ
ทํางาน และส่งพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งให้ทําการโอนย้าย
การทํางานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง 
และกรณีที่เข้าข่ายต้องได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายกําหนด 

   

 6) โครงการต้องดําเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด แต่หากพบว่า 
ผลการตรวจซ้ําไม่พบความผิดปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จําเป็นต้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและให้ทําการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินพนักงานเป็นประจําทุกปี 
โดยต้องรายงานผลการตรวจทั้งความถี่ที่ตรวจพบความผิดปกติ (เฮิรตซ์) และ
ระดับเสียงเฉลี่ย (dB HL) ทั้งหูซ้ายและหูขวา โดยดําเนินการให้เป็นไปตามแนว
ทางการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและแปลผลของสํานักงาน โรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และตามที่กฎหมายกําหนด   

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.11 การตรวจ
สุขภาพของ
พนักงาน (ต่อ) 

7) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และมีการฝึกอบรมพนักงานในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น (First Aid) และทําการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 8) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถ
สําหรับนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 9) จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําปี
ในแต่ละพื้นที่ดําเนินงานโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมระบุอายุงานของคนงานที่
ทํางานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัด เพื่อเฝ้าระวัง
สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 10) ในแต่ละปีจะต้องประเมินความสัมพันธ์ของผลการตรวจสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทํางานกับผลการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการทํางาน
หรือมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทํางานต้องทําการโอนย้ายการทํางาน
ไปยังแผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้รวมถึงทําการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางานและสุขภาพ
พนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณาแนวโน้ม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 11)กํ าหนดให้ มีการเก็บบัน ทึก ข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้ รับ เหมา  
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจํา 
ทุกวัน) ซึ่งโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยไม่รวม
ผู้ รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดการผลิตเพื่อดําเนินการซ่อมบํารุงเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ ประจํ าปี  (Shutdown/Turnaround) ในฐาน ข้อ มูลสุขภาพ 
โดยจัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั่วไปผล
ตรวจสุ ขภ าพพนั ก งานตามปั จจั ย เสี่ ย ง เป็ น  Digital File ของโรงงาน 
เป็นระยะ 30 ปี ภายหลังที่พนักงานออกจากการทํางาน ยกเว้นในกรณี ดังนี้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12.11 การตรวจ
สุขภาพของ
พนักงาน (ต่อ) 

(1) กรณี ที่พนักงานหรือผู้ รับ เหมาทํางานกับ โครงการเป็นระยะเวลา 
น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการมอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและ
ผู้รับเหมาเมื่อออกจากการทํางาน 

(2) กรณีที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของ
พนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้ว่าจ้างของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป 
หากไม่มีผู้ว่าจ้างรายต่อไป ให้โครงการแจ้งให้พนักงานและผู้รับเหมา ทราบ
สิทธิในการขอบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
ก่อนที่โครงการจะเลิกดําเนินกิจการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนวิกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

13. สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 

1) จัดให้มีขั้นตอนการสื่อสารภายในโรงงาน การแจ้งเหตุไปยังชุมชนและหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน และการให้ข่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) จัดส่งข้อมูลการใช้สารเคมีและเอกสารแสดงคุณสมบัติของสารเคมีของโครงการ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 3) สนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หรือสนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนด้านเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเน้นโรคหรือที่มีอาการ
เจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการในชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 
กิโลเมตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

13. สาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย 
(ต่อ) 

4) ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนหรือร่วมจัดทํา
แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบ
โครงการ โดยครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้า
ระวัง การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดอบรมเรื่องอันตรายจาก
สารเคมีและมลพิษ การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ โรงเรียน วัด 
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทีมบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 5) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยการสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้และความชํานาญ โดยการอบรมป้องกันการ
ส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง 
ตลอดจนอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆ ให้กับชุมชน ทั้งนี้ ให้บันทึกหลักสูตรและ
จํานวนครั้งในการอบรม 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 6) สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ทางด้านสุขภาพ ทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เช่น การสนับสนุนการ
ฝึกอบรม อสม. ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง การสนับสนุนงบประมานการ
ศึกษาวิจัยหรือเฝ้าระวังผลกระทบทาง ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มี
ความรู้ด้านเคมี สารพิษและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น 

- หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

  7) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น 
การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายให้แก่พนักงานก่อน-หลังทํางาน รณรงค์การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน และรณรงค์การงด
สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กิจกรรมวิ่งลดโรคลดพุงรอบโรงงาน 
กจิกรรมรักสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.2-3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

14. พื้นที่สีเขียว 1) กําหนดให้โครงการมีพื้นที่สีเขียวประมาณ 165.62 ไร่ หรือร้อยละ 10.26  
ของพื้นที่ทั้งหมด สําหรับพรรณไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากพรรณไม้ที่มีศักยภาพ
ในการลดมลพิษ เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นอโศกอินเดีย และต้นแก้ว เป็นต้น 
โดยปลูกไม้ยืนต้น 3 ชั้นเรือนยอด อย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลา (อ้างถึง 
รูปที่ 3) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 2) บํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรรงบประมาณ
การดําเนินการเพื่อดูแลอย่างเพียงพอทุกปี เช่น งบประมาณในการซ่อมบํารุง 
ปั๊มน้ํา ดูแลต้นไม้ พันธ์ไม้และปุ๋ย ค่าจ้างดูแลต้นไม้ เป็นต้น (อ้างถึงตารางที่ 1) 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

 3) กรณีต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวตาย กําหนดให้มีการปลูกทดแทนในกรณีต้นไม้ตาย
หรือไม่เจริญ เติบโตภายใน  15 วัน  และมีการบํารุงรักษาให้ มี อัตราการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการป้องกันลมและลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง กรณีที่พันธุ์ไม้ที่เลือกมาปลูกไม่เจริญเติบโตอาจ
ปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ไม้ประเภทอื่นทดแทน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

 4) ห้ามมิให้คนงาน/พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เข้าไปตัดไม้ในบริเวณ
พื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียง และต้องมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดําเนินการ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

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

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

(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 5) 
1) ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) 
3) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) 
4) ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

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

  
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่

โครงการจํานวน 2 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 6) 
1) ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ  
จํานวน 4 สถานี ดังนี้ (รูปที่ 7) 
1) ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
3) ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครอบคลุมกิจกรรมที่เกิด
เสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง 
และการก่อส ร้างโครงส ร้างอาคาร  เป็ น ต้น 
โดยตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่องครอบคลุม
วันหยุด 

 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3. ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน    

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

- ตรวจวัดจํานวน 4 จุด ดังนี้ (รูปที่ 8)   
1) ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณ 

จุดผันน้าํของโครงการ 1,000 เมตร 
(SW1) 

2) ห้วยพะใย บริเวณจุดผนัน้ําของ
โครงการ (SW2) 

3) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้าํ 
บ้านหนองบัวเหนอื) ด้านท้ายน้ําห่าง
จากบริเวณจุดผนัน้ําของโครงการ 700 
เมตร (SW3) 

4) ห้วยพรมโหด ด้านท้ายน้ําห่างจาก
บริเวณจดุผันน้าํของโครงการ 1,300 
เมตร (SW4) 

  

- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง ดังนี้ 
 1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจกิายน-เมษายน 

(ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
 2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

(ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4. คุณภาพดิน    

(1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได้ (Ni) 
(12) ตะกั่ว (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  

- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 
4 จุด (รูปที่ 9) ได้แก่  
1) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร

เก็บน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ (S1) 
2) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบ

บําบัดน้ําเสีย (S2) 
3) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลาน

กองชานอ้อยและลานกองกากตะกอน 
หม้อกรอง (S3) 

4) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย 
(S4)        

- ตรวจวัด1 ครั้ง ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ  
1) ที่ระดับดินตื้น ความลึกไม่เกิน  

0.3 เมตร 
2) ที่ระดับดินปานกลาง ความลึก  

0.3-2.0 เมตร 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. การคมนาคมขนส่ง    

1) ปริมาณจราจรที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการโดยแยกประเภทรถและ
เวลา 

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการและ
เส้นทางขนส่ง 

- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง สรุปและ
รายงานผลทุก 1 เดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2) สถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งคนงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของ
โครงการ พร้อมบันทึก สาเหตุ ความเสียหาย/ความรุนแรง ของ
อุบัติเหตุ สถานที่และช่วง เวลาการเกิดเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง 

- ถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
เส้นทางขนส่ง 

 

- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ สรุปและรายงานผล
ทุก 1 เดือน  

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
6. การจัดการกากของเสีย 

เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการกากของเสียที่เกิด
จากการดําเนินโครงการเป็นรายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
- อาคารเก็บของเสีย 

 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
7.1 การบันทึกอุบัติเหตุ 

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

ไม่หยุดงาน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย 

(7) รายงานสรุปผลการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยของคนงานก่อสร้างและบริษัทรับเหมา 

 
- พื้นที่เขตก่อสร้าง 

 
- เมื่ อ เกิ ด อุบั ติ เห ตุตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง และจัดทํารายงานสรุปผลปีละ 
1 ครั้ง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8. เศรษฐกิจ-สังคม 

(1) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชก าร  หน่ วย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  และสถ าน
ประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อม
ทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความ
ต้องการรวมถึงสํารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) ทั้งนี้ การสุ่ม
ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อม
ทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

 
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 10) ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด 
และโรงเรียน เป็นต้น 

 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
ภายในโครงการ รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิด
ซ้ํา 

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (อ้างถึงรูปที่ 10) ผู้นําชุมชน ผู้นํา
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาน
ประกอบการใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร ครอบคลุมชุมชนที่
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้ง
สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น 

- สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการทุก 6 เดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

9. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
-  บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนใน

พื้นที่ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการ 

 
- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร 

 
- จัดทํารายงานทุก 6 เดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

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

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

(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 1 สถานี) 

 
- ตรวจวัดจํานวน 4 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 5) 

1) ชุมชนบ้านโป่งคอม (A1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (A2) 
3) ชุมชนบ้านทางหลวง (A3) 
4) ชุมชนบ้านหนองบัวใต้ (A4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัด ครั้งละ  

7 วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด ดังนี้  
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงหีบอ้อย  

(มกราคม – มีนาคม) 
2)  ครั้งที่ 2 ในช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอก

ฤดูถึงช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุง
เครื่องจักร (พฤษภาคม-กันยายน) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

2. ระดับเสียง 
(1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq-24 ชม.) 
(2) ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq-1 ชม.) 
(3) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
(4) ค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn) 
(5) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
(6) ระดับเสียงรบกวน (ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N1)) 

 
- ตรวจวัดบริเวณชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  
จํานวน 2 สถานี ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 6) 
1) ชุมชนบ้านป่าเพ็ก (N1) 
2) ชุมชนบ้านทดน้อย (N2) 

- ตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ จํานวน 4 สถานี 
ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 7) 

1) ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 
2) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก (N2) 
3) ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N3) 
4) ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N4) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดครั้งละ 7 
วันต่อเนื่องครอบคลุมวันหยุด ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูหีบอ้อย  

(มกราคม - มีนาคม) 
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอก

ฤดูถึงช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุง
เครื่องจักร (พฤษภาคม-กันยายน) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. คุณภาพน้ํา 
3.1 ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอย่างต่อเนื่อง 

(1) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทิ้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH) ค่าทีดีเอส (TDS) และค่าบีโอดี 
(BOD)/ค่าซีโอดี (COD)  

 
- บ่อตกตะกอนน้ําฝนปนเปื้อน  
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 1 
(Inspection pond No. 1) 
 

 
- ตรจวัดต่อเนื่อง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

(2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งอย่างต่อเนื่อง 
(Monitoring Online) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง 
โดยมีพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ คือ ความเป็นกรดเป็น
ด่าง (pH) ค่าทีดีเอส (TDS) และอุณหภูมิ (Temp)

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ 2 
(Inspection pond No. 2) 

 

- ตรจวัดต่อเนื่อง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 
(3) ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  
(4) ของแข็งแขวนลอย (SS)  
(5) บีโอดี (BOD)  
(6) น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease)  
(7) ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
(8) อัลคาลินิตี้ (Alkalinity)  
(9) ค่าทีดีเอส (TDS)  
(10) ทองแดง (Cu) 
(11) ซีโอดี (COD) 
(12) นิกเกิล (Ni)  
(13) แมงกานีส (Mn)  
(14) สังกะสี (Zn) 
(15) แคดเมียม (Cd)

- ตรวจวัดจํานวน 2 สถานี (รูปที่ 11) ดังนี้ 
1) บ่อปรับสภาพน้ําเสีย (Equalization pond)  
2) บ่อเก็บน้ําทิ้งหลังบําบัดที่ 1 (Holding pond 

No.1)  
 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง (ต่อ)    
(16) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) 
(17) ตะกั่ว (Pb)  
(18) ปรอท (Hg)  
(19) สารหนู (As)  
(20) ไซยาไนด์ (Cyanide)   
(21) ซีลีเนียม (Se) 

   

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

- ตรวจวัดจํานวน 4 จุด ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 8)   
1) ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณ 

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

บ้านหนองบัวเหนอื) ด้านท้ายน้ําห่างจาก
บริเวณจดุผันน้าํของโครงการ 700 เมตร (SW3) 

4) ห้วยพรมโหด ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจดุผัน
น้ําของโครงการ 1,300 เมตร (SW4) 

- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปี ดังนี ้
 1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 

(ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 
2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

(ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 
 

 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน (ต่อ) 
(18) สังกะสี (Zn) 
(19) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
(20) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

   

3.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินภายในพื้นที่โครงการ 
(1) อุณหภูมิ (Temperature) 
(2) สี (Color)  
(3) ความขุ่น (Turbidity)  
(4) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)  
(5) ความนําไฟฟ้า (Conductivity)  
(6) ความเค็ม (Salinity)  
(7) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(8) ความกระด้าง (Hardness)  
(9) ไนไตรท์ (NO2

-)  
(10) ไนเตรต (NO3

-)  
(11) ฟอสเฟต (PO4

3-)  
(12) คาร์บอเนต (CO3

2-)  
(13) ไบคาร์บอเนต (HCO3

-)  
(14) คลอไรด์ (Cl-)   
(15) ซัลเฟต (SO4

2-)  
(16) กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) 

ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โครเมียม 
(Cr) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) ปรอท (Hg)  

- ตรวจวัดน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ 4 สถานี  
(รูปที่ 12) ดังนี้ 
1) บริเวณทิศตะวันออกของโครงการ (UW1)  
2) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ 

บ่อเก็บน้ําดิบ T1 (UW2)  
3) บริเวณทิศใต้ของบ่อคอนเดนเซอร์ (UW2)  
4) บริเวณทิศตะวันตกของลานกองเชื้อเพลิง 

(UW4)  
 

- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
1) ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูหีบอ้อย  

(มกราคม – มีนาคม)  
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงปิดการผลิต/ซ่อมบํารุง

เครื่องจักร (กันยายน-ตุลาคม) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ) 
(17) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal Coliform Bacteria) 
(18) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 

   

4. ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ 
- ปริมาณ ชนิด ความหลากหลายและความชุกชุมของ
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

 
- ตรวจวัดจํานวน 4 จุด (รูปที่ 13) ดังนี้   

1) ห้วยพะใย ด้านเหนือน้ําห่างจากบริเวณ 
จุดผันน้าํของโครงการ 1,000 เมตร (Bio 1) 

2) ห้วยพะใยบริเวณจุดผันน้าํของโครงการ (Bio 2) 
3) ห้วยพรมโหด (บริเวณอ่างเก็บน้าํบา้นหนองบัว

เหนือ) ด้านท้ายน้ําห่างจากบริเวณจุดผันน้าํของ
โครงการ 700 เมตร (Bio 3) 

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

 
- ตรวจวัดทุก 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนพฤศจิกายน - 
เมษายน (ตัวแทนช่วงฤดูแล้ง) 

2) ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
(ตัวแทนช่วงฤดูฝน) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากัด 

5. การใช้น้ํา 
(1) จดบันทึกปริมาณน้ํ าดิบ ที่สูบมาใช้ ในโครงการ

จากบ่อเก็บน้ําดิบเป็นประจําทุกวันจากการติดตั้ง
มาตรวัดน้ํา 

(2) รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ํ าในกระบวนการผลิต 
(แยกเป็นน้ําดิบ น้ําประปา น้ํา RO และน้ําอ่อน) 
และจัดทํารายงานสรุปปริมาณการใช้เป็นรายเดือน 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- บันทึกทุกวันและจัดทํารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. การจัดการของเสีย 
(1) รวบรวมข้อมูลปริมาณของเสียแต่ละชนิดที่ เกิด

จากการดําเนินการโครงการและสัดส่วนปริมาณของ
เสียที่นําไป Recycle หรือส่งไปกําจัด 

(2) เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด การขนส่ง และการจัดการ
กากของเสี ยที่ เกิ ดจากการดํ าเนิ นโครงการเป็ น
รายเดือน อย่างต่อเนื่อง 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- บันทึกและจัดทํารายงานทุกเดือน 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

(3) รวบรวมเอกสารการแจ้งขอขยายระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.1) 
เอกสารการขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  (แบบ  สก .2) และ
เอกสารการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 

   

7. การจัดการกากตะกอนหม้อกรอง 
(1) ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ 
(2) ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(3) ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH)  
(4) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N)  
(5) ค่าการนําไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity)  
(6) ไนโตรเจน (total N)  
(7) ฟอสฟอรัส (total P2O5)  
(8) โพแทสเซียม (total K2O)  
(9) สารหนู (Arsenic)  
(10) แคดเมียม (Cadmium) 
(11) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนต์ (Cr6+)  
(12) ทองแดง (Copper)  

 
- กากตะกอนหม้อกรองจากกระบวนการผลิตของ
โครงการ 

 

 
- ปีละ 1 ครั้ง ช่วงฤดูหีบอ้อย  
(ธันวาคม – มีนาคม) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. การจัดการกากตะกอนหม้อกรอง (ต่อ) 
(13) ตะกั่ว (Lead) 
(14) ปรอท (Mercury) 
(15) นิกเกิล  (Nickel) 
(16) ซีลีเนียม (Selenium) 

   

8. คุณภาพดิน 
(1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
(2) สัดส่วนปริมาณคาร์บอนต่อไนโตรเจน  

(C/N Ratio) 
(3) ไนโตรเจน (N) 
(4) ฟอสฟอรัส (P) 
(5) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) 
(6) แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (Cd) 
(7) สารหนู (As)  
(8) โพแทสเซียม (K) 
(9) ทองแดง (Cu) 
(10) แมงกานีส และสารประกอบแมงกานีส (Mn) 
(11) นิกเกิลในรูปของเกลือที่ละลายน้ําได้ (Ni) 
(12) ตะกั่ว (Pb) 
(13) สังกะสี (Zn) 
(14) ปรอทและสารประกอบปรอท (Hg)  

 
- บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ จํานวน 4 จุด  
(อ้างถึงรูปที่ 9) ได้แก่  

1) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเก็บ
น้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ (S1) 

2) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสีย (S2) 

3) พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จะก่อสร้างลานกองชาน
อ้อยและลานกองกากตะกอนหม้อกรอง (S3) 

4) พื้นที่สีเขียวบริเวณลานจอดรถอ้อย (S4)        

    
- ปีละ 1 ครั้ง  
1) ที่ระดับดินตื้น ความลึกไม่เกิน 0.3 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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9. คมนาคม     
(1) บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

การขนส่งของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ําต่อไป 

- พื้นที่โครงการ -  บันทึกทุกครั้งที่ เกิดอุบั ติ เหตุและรายงาน
ทุก 6 เดือน 

- ทุกวัน สรุปและรายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จาํกัด 

(2) จดบันทึกจํานวนรถเข้า-ออกโครงการ เป็นประจําทุก
วันเพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านการจราจร
ของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ   

10. อาชีวอนามัยและปลอดภัย    
10.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Working Area) 

(1)  ฝุ่นละอองทุกขนาด (Total Dust) 
(2)  ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจ  

 (Respirable Dust) 
 

- ตรวจวัดจํานวน 4 จุด (รูปที่ 14) 
1) บริเวณแท่นเทอ้อย (T1)(R1)  
2) บริเวณท้ายชุดลูกหีบชุดสุดท้าย (T2)(R2) 
3) บริเวณจัดเก็บและเตรียมปูนขาว (T3)(R3) 
4) บริเวณสายพานลําเลียงน้ําตาลก่อนเข้าหม้ออบ 

(T4)(R4) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  

(ธันวาคม-มีนาคม)  
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส 

นอกฤดู (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

10.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ 
1) ตรวจวัดระดับเสียงตลอดการทํางาน (Equivalent 

Continuous Sound Pressure Level : Leq 12 
ชั่วโมง) ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

2) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak Sound Pressure 
Level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกหรือ
ได้รับสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่  

3) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  (Lmax) 

 
- ตรวจวัดบริเวณความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดัง  
จํานวน 4 จุด ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 14) 
1) บริเวณแท่นเทอ้อย (N1)  
2) บริเวณชุดเตรียม (เชรดเดอร์) (N2) 
3) บริเวณอาคารหม้อต้ม (N3) 
4) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น (N4) 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  
(ธันวาคม-มีนาคม)  

2) ครั้งที่ 2 ในช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครสนอก
ฤดู (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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10. อาชีวอนามัยและปลอดภัย (ต่อ)      
4)  ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา

การทํางานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดย
การเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Sampling) 
ตามปัจจัยเสี่ยง ตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน 

- ตรวจวัดที่พนักงานที่ทํางานบริเวณพื้นที่ 4 จุด ดังนี้ 
(อ้างถึงรูปที่ 14) 
1) บริเวณแท่นเทอ้อย (TWA1) 
2) บริเวณท้ายชุดลูกหีบชุดสุดท้าย (TWA2) 
3) บริเวณจัดเก็บและเตรียมปูนขาว (TWA3) 
4) บริเวณสายพานลําเลียงน้ําตาลก่อนเข้าหม้ออบ 

(TWA4) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 
1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  

(ธันวาคม-มีนาคม)  
2) ครั้งที่ 2 ในช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส 

นอกฤดู (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

5)  จัดทํา Noise Contour Map - พื้นที่โครงการ - ตรวจวัด 1 ปี หลังจากโครงการเปิดดําเนินการ 
และทบทวนแนวเส้นเสียงจาก Noise Contour 
ทุก ๆ 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

10.3 ตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทํางาน 
 ตรวจความร้อนในสถานที่ปฏิบัติงาน (Heat stress 
 index ในรูป WBGT) 

 

 
- ตรวจวัดจํานวน 3 จุด ดังนี้ (อ้างถึงรูปที่ 14) 
1) บริเวณชุดลูกหีบ (WBGT1) 
2) บริเวณอาคารหม้อต้ม (WBGT2) 
3) บริเวณอาคารหม้อเคี่ยว/หม้อปั่น (WBGT3) 

 
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

1) ครั้งที่ 1 ในช่วงฤดูหีบอ้อย  
(ธันวาคม-มีนาคม)  

2) ครั้งที่ 2 ในช่วงผลิตน้ําเชื่อมซูโครส 
นอกฤดู (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

10.4 การบันทึกอุบัติเหตุ 
(1) สาเหตุ 
(2) ลักษณะการเกิด 
(3) จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   
- ภายในโครงการ 

 
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดําเนินการ 
และจัดทํารายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

(4) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ํา 
(6) ทําการบันทึกสถิติอุบัติเหตุแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ  

ไม่หยุดงาน หยุดงานไม่เกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 
วัน สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย 
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11. สาธารณสุขและสุขภาพ    
11.1 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจเลือด 
ตรวจไขมันและน้ําตาลในเลือด ตรวจการทํางาน
ของตับ ตรวจการทํางานของไต ตรวจสมรรถภาพปอด 
และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น 

- พนักงานทุกคน 
 

- ก่อนเริ่มเข้ามาทํางานกับโครงการ สําหรับ
พนักงานใหม่ และทําการตรวจสุขภาพเป็น
ประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตาม
คําแนะนําของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

11.2 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์
 อาชีวเวชศาสตร์ 

1) เอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพการทํางานของปอด 
2) ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
3) ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
4) ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพ

จากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ตามดุลพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- พนักงานส่วนผลิต/ตามความเสี่ยง - ตามจํานวนชั่วโมงทํางานสะสมของพนักงาน
หรือตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

11.3 กรณีที่ผลตรวจสุขภาพของพนักงานผิดปกติให้ทําการ
ตรวจซ้ําโดยละเอียด พร้อมทั้งหาสาเหตุหากพบว่ามี
ความผิดปกติ 
- พนักงานที่ตรวจพบอาการผิดปกติ 

- พื้นที่โครงการ - เมื่อตรวจพบอาการผิดปกติ - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

11.4 จัดทํารายงานผลการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ผลการ
ตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งระบุชื่อสถานพยาบาลและแพทย์
ที่ทําการตรวจสุขภาพในรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

- พื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

11.5 รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและผลการตรวจสุขภาพ
ของพนักงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - รวบรวมปีละ 1 ครั้ง และทําการวิเคราะห์
ข้อมูลทุก 3 ปี 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

11.6 รวบรวมข้อมูลสถิติสภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

- วิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ป่วยเป็นประจําทุกป ี - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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12. ระบบป้องกันอัคคีภัย    
12.1 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานเสมอ 
- จุดที่มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
โครงการ 

- ทุก 1 เดือน หรือตามข้อกฎหมายกําหนด - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

12.2 ฝึกซ้อม/อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อม
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้ 

- พนักงานทุกคนของโครงการ 
 

- ปีละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงานสรุปผล 
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

13. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
13.1 จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจาก

หน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของจํานวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานของบริษัท 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ   
 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

13.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ - ภายในพื้นที่โครงการ   - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

14. สังคม-เศรษฐกิจ    
14.1 การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ

ประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ 
พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและ
ความต้องการ รวมถึงสํารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 
(Community Satisfaction Index) บริเวณที่ตรวจสอบ 
ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดําเนินการเก็บ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ 
เช่น  สถานพยาบาล  วัด และโรงเรียน  เป็นต้น  ทั้ งนี้ 
การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
พร้อมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้นําชุมชน ผู้นํา
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสถานประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 
กิโลเมตร และชุมชนที่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น สถานพยาบาล 
วัด และโรงเรียน เป็นต้น (อ้างถึงรูปที่ 10) 

- จัดทํารายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
ฤดูหีบอ้อย (ธันวาคม-มีนาคม) 

- บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 

14.2 รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชนและภายในโครงการ 
รวมทั้งแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ํา 

- พื้นที่ชุมชนโดยรอบและชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนี
ทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ พร้อมทั้งสํารวจ ชุมชนใน
พื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร (อ้างถึงรูปที่ 10) 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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ตารางที่ 6.3-2 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ําตาล ของบริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือตัวแปรต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

15. สาธารณสุข    
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ 
ในการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในชุมชนด้วยโรคที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจ 
อัตราการป่วยของเด็กอายุระหว่าง 1-12 เดือน ด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ (ICD-10 Code Job-J99) อัตราการ
ตายของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ขวบ จากโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันและอัตราป่วยทุกกลุ่มอายุ 

- สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จํากัด 
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รูปที่ 1 ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานผลิตน้ําตาล 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน 

ลงบันทึกผลการแจ้งกลับ 
ต่อผู้ร้องเรียน 

-  สํานักงาน/ป้อมยามหน้าโรงงาน:  
   ประชาสัมพันธ์/ส่ิงแวดล้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 038-472674 
-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :  

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

-  จุดรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
ด้านหน้าโรงงาน  

ไม่ได้มีสาเหตุจากโครงการ สาเหตุเกิดจากโครงการ 

ตรวจสอบแนวทางแก้ไข 
และผลดําเนินการแก้ไขของโครงการ 

ติดตามผลการแก้ปัญหากําหนดมาตรการเร่งด่วน
ภายใน 1-2 วันทําการ 

หากการแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา หรือกรณีแก้ไขปัญหาไม่ได้
ในระยะส้ัน ให้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ต้องรายงานให้ตัวแทนทราบทุก 7 วัน 
จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 

แจ้งผล/นําเสนอการแก้ไข

ปัญหาในการประชุม 

แจ้งผล 

ข้อร้องเรียนของชุมชน/ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วดําเนินการ 
ตามกรณี (ภายใน 1 วัน) 

แจ้งต่อผู้เก่ียวข้อง ภายใน 1 วัน 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบทันที 

โครงการดําเนินการแก้ไขหรือควบคุมปัญหา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและกําหนดแผนงาน 

การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว  
เพ่ือดําเนินการ (1-2 วันทําการ) 

สรุปชี้แจงการดําเนินการแก้ไข 
พร้อมแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 7 วัน  

บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียน 
และวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนวทาง 
การแก้ไขเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํา  

แจ้งกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1-3 วัน  
พร้อมชี้แจงและอธิบาย 
ลักษณะของปัญหา 
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รูปที่ 3 (ต่อ) ผังแสดงภาพตัดพื้นที่สีเขียว Zone ที่ 1 
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รูปที่ 3 (ต่อ) ผังแสดงภาพตัดพื้นที่สีเขียว Zone ที่ 2 
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รูปที่ 3 (ต่อ) ผังแสดงภาพตัดพื้นที่สีเขียว Zone ที่ 3 
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ตารางที่ 1 แผนการปลูกต้นไม้บนพื้นที่สีเขียว 

 

 

ลําดับ รายละเอียดงาน 
ความถี่ 

ระยะเวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ฤดู ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

1. ซื้อต้นไม้จากภายนอก                          
1.1 กําหนดพันธุ์ไม้/ความสูงที่ต้องการ 3 เดือน                         
1.2 จัดซื้อและอนุบาลกล้าไม้ /พันธุ์ไม้ในพื้นที่ 10 เดือน                         
2. พื้นที่ที่ปลูก/บํารุงรักษาต่อเนื่อง                          

 พื้นที่ดําเนินการปลูก พรรณไม้ 1/                          
2.1 บริเวณจุดที่ 1 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                           
2.2 บริเวณจุดที่ 2 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.3 บริเวณจุดที่ 3 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.4 บริเวณจุดที่ 4 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.5 บริเวณจุดที่ 5 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                           
2.6 บริเวณจุดที่ 6 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.7 บริเวณจุดที่ 7 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.8 บริเวณจุดที่ 8 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.9 บริเวณจุดที่ 9 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                           
2.10 บริเวณจุดที่ 10 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.11 บริเวณจุดที่ 11 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.12 บริเวณจุดที่ 12 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.13 บริเวณจุดที่ 13 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.14 บริเวณจุดที่ 14 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.15 บริเวณจุดที่ 15 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                         
2.16 บริเวณจุดที่ 16 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                           
2.17 บริเวณจุดที่ 17 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                           
2.18 บริเวณจุดที่ 18 สนประดิพัทธ์/อโศกอินเดีย/แก้ว 3 เดือน                           
3. การเตรียมพื้นที่เพาะชํา                           
3.1 จัดให้มีพื้นที่เรือนเพาะชําและแปลงอนุบาลกล้าไม้ในพื้นที่ 3 เดือน                         
3.2 เพาะชํากล้าไม้ ทุก 6 เดือน                         
3.3 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ /ปุ๋ย 2 เดือน                         
4. การบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ปลูกเพิ่ม                          
1) การพรวนดิน ทุก 6 เดือน                         
2) การใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเคมี ทุก 6 เดือน                         
3) การกําจัดวัชพืช ทุก 6 เดือน                         
4) การปลูกซ่อม (ดําเนินการแล้วแต่กรณี) ทุก 6 เดือน                         
5. งานตรวจติดตาม / ประเมินผล ทุก 6 เดือน                                 

หมายเหตุ : กรณีพรรณไม้ที่เลือกปลูกไม่เจริญเติบโตอาจปรับเปลี่ยนเป็นพรรณไม้ประเภทอื่นทดแทน 
ที่มา :  บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด, 2564 
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รูปที่ 4 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของโครงการ 
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รูปที่ 5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



    
   

 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (คร้ังที่ 2) 

-273- 

 

รูปที่ 6 จุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 7 จุดตรวจวัดระดับเสียงริมรั้วโครงการ 
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รูปที่ 8 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 
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รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 10 ตําแหน่งที่ต้ังชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
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รูปที่ 11 สมดุลน้ําใช้ ช่วงฤดูหีบอ้อย 
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รูปที่ 12 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน (monitoring well)  
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รูปที่ 13 จุดตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพ 
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รูปที่ 14 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางาน  
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-160- 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
  
 

หน่วยงาน ท่ีอยู่ โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ 

เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ําตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด  
 คุณโชคชัย  ชะอุ่ม 
   (ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม) 
 คุณขรรค์ชัย  สมใจเพ็ง 

(เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์) 
 นายธนัง  ไชยวงษ์ 

(เจ้าหน้าท่ีชุมชนสัมพันธ์) 
 

503 อาคาร เค เอส แอล 
ทาวเวอร์ ชั้น 21 
ถนนศรีอยุธยา  
แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์  :  038-472674 
 
โทรศัพท์  :  038-472674 
 
โทรศัพท์  :  038-472674 
 

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

บริษัทท่ีปรึกษาสิ่งแวดล้อม : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จํากัด 
 คุณกนกพล  มหันต์ 
   (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 คุณวิภา ศุภกรรม 
   (นักวิชาการสังคมศาสตร์) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145 
แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท์  :  02-3737799 ต่อ 3110 
โทรสาร  :  02-3737979 
โทรศัพท์  :  02-3737799 ต่อ 3206 
โทรสาร  :  02-3737979 
 

kanokphon.m@tet1995.com 
 
wipa.s@tet1995.com 


