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เอกสารประกอบการประชุม 
เพื่อการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งท่ี 1) 

ตอรางขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ  
ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ 

โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งท่ี 1) ของ บริษัท พิษณุโลกผลติไฟฟา จํากัด 
เลขท่ี 8/88 หมู 8 ต.ไผลอม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 

 

 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด ต้ังอยูตําบลไผลอม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ทะเบียนโรงงาน
เลขที่ 40650003125576 ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาโดยหนวยผลิตไอนํ้าและไฟฟาของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค  
เพ่ือรองรับการดําเนินการของโรงงานนํ้าตาล ซึ่งไดจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
โรงไฟฟาชีวมวล และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 
หนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.7/229 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 กําลังการผลิตไฟฟาติดต้ัง 20 เมกะวัตต ปจจุบัน
โรงงานนํ้าตาลไดขยายกําลังการผลิตจาก 22,000 ตันออย/วัน เปน 34,000 ตันออย/วัน สงผลใหมีความตองการใช
ไอนํ้าและไฟฟาเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากปริมาณออยที่เขาหีบในแตละวันเพ่ิมมากขึ้น ทําใหบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด 
มีแผนที่จะดําเนินการขยายกําลังการผลิตไฟฟาจาก 20 เมกะวัตตเปน 47 เมกะวัตต (เพ่ิมขึ้นจากเดิม 27 เมกะวัตต)  
มีรายละเอียดดังน้ี  

1) ติดต้ังเครื่องจักรเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตโดยจะทําการติดต้ังหมอไอนํ้า (Boiler) 
ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า (Steam Turbine Generator ; STGs) 
แบบควบแนน (Extraction Condensing turbine) ขนาด 27 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด 

2) เพ่ิมการใชเช้ือเพลิงชีวมวล ประเภทใบออย และไมสับ จากเดิมที่ใชเช้ือเพลิงชานออยเพียงชนิดเดียว 

3) ปรับปรุงผังการใชประโยชนพ้ืนที่ โดยเพ่ิมพ้ืนที่บางสวนเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตรวมทั้งพ้ืนที่ 
ที่จะดําเนินการในอนาคตเพ่ิมเติม ทําใหภายหลังขยายกําลังการผลิตมีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

4) เพ่ิมการใชไฟฟาจากการติดต้ังโซลาเซลล โดยจะทําการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาของอาคาร 
warehouse 1 และ warehouse 2  (โดยการเชาพ้ืนที่ของโรงงานนํ้าตาล) มีขนาดพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 16,320 
ตารางเมตร ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 998 กิโลวัตต โดยพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลลที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชงาน
ในโรงงาน 

จากการเพ่ิมกําลังการผลิตดังกลาวบริษัทฯ จะตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ  
ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) ไดกําหนดใหกิจการหรือ
การดําเนินการโรงไฟฟาพลังงานความรอนทุกประเภทที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาต้ังแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป ยกเวน
โรงไฟฟาพลังงานความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ เสนอตอสํานักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณา ดังน้ันบริษัท 
พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด จึงมอบหมายใหบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด เปนผูศึกษาและจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงงานไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย คร้ังที่ 1) เพ่ือนําเสนอตอ สผ. ตอไป 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการ ลักษณะการดําเนินงาน ประกอบดวย การใชประโยชนพ้ืนที่โครงการ 
ขนาด กิจกรรมการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการดานอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบปจจุบัน และภายหลังขยายกําลังการผลิต 

2) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบันในพ้ืนที่ศึกษา ประกอบดวยดานทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต เพ่ือบงช้ีประเด็นปญหา 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการกอนขยาย
กําลังการผลิต (อางถึง หนังสือที่ ทส 1009.7/229 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556) เพ่ือนําผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคไปปรับปรุง/แกไข/ยกเลิกบางมาตรการ และกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งหมด เพ่ือใหการปฏิบัติตามมาตรการเปนแผนที่สามารถปองกันและลด
ปญหาไดทั้งพ้ืนที่ภายหลังขยายกําลังการผลิต 

4) เพ่ือนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอการพัฒนาโครงการจากการจัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการ มาประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีความครบถวนและรอบดานมากที่สุด 

5) เพ่ือวิเคราะหและประเมินทางเลือกในการดําเนินการ การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคม การสาธารณสุข และสุขภาพที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของโครงการ  
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต 

6) เพ่ือเสนอแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอสรางและการดําเนินโครงการที่มีตอสภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรและคุณคาการใชประโยชนดานตางๆ และเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโครงการตอหนวยงาน
อนุญาต เพ่ือเปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตประกอบกิจการตอหนวยงานอนุญาตตอไป 

1.3 แนวทางการศึกษา 

 1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการหรือการดําเนินการ 
ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562) 

 2) แนวทางการจัดทําและหลักเกณฑการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานความรอน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม พ.ศ. 2561 
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 3) ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทาง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562) 

 4) แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสุขภาพของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2565 

 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพอากาศ สําหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2561) 

 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานคุณภาพเสียงสําหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปโตรเคมี และพลังงาน ของกองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2561) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานการจัดการนํ้าเสียสําหรับ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของกองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สิงหาคม 2562) 

 8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานผลกระทบตอสุขภาพ สําหรับ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) (กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

1.4 หลักเกณฑการพิจารณาแนวทางเลือกของโครงการ 

 โครงการไดพิจารณาใน 2 ประเด็นหลักที่เก่ียวกับทางเลือกของสถานที่ต้ังโครงการและทางเลือกของการ
ดําเนินโครงการ สามารถอธิบายไดดังน้ี  

1.4.1 แนวทางเลือกในการดําเนินโครงการ 

การพิจารณาแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชีวมวลจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของพื้นที่ตั้งโครงการ  เนื่องจากโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) ทําหนาที่ในการบริหารจัดการไอนํ้าและ
ไฟฟาใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาล ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกขยายกําลังผลิตในพื้นที่เดิม โดยพิจารณาความเหมาะสม
ทางดานวิศวกรรมและการลงทุน การจัดการสิ่งแวดลอมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดานสังคม 
พิจารณารวมกันในหลายปจจัยโดยเฉพาะปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหการดําเนินโครงการมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ทั้งน้ี จากการพิจารณาแนวทางเลือกดานที่ต้ังโครงการ 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เชื้อเพลิง และความเพียงพอของนํ้าดิบ โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย 
ครั้งที่ 1) มีกําลังการผลิตสูงสุด ประมาณ 41.5 เมกะวัตต (กําลังการผลิตติดตั้ง 47 เมกะวัตต) เปนโครงการ 
ที ่ตั ้งขึ ้นมาเพื่อทําหนาที ่ในการบริหารการจัดการไอนํ้าและไฟฟาใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาล และขายไฟฟา 
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) สําหรับรายละเอียดการพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตที่สําคัญของการผลิตไฟฟา
ของโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) จะพิจารณาใชเทคโนโลยีใหสอดคลองเหมาะสมกับรูปแบบการผลิต
นํ้าตาล มีรายละเอียด ดังน้ี 

  



 

-4- 

1)  กําลังการผลิต โครงการไดพิจารณาจากความตองการใชไอนํ้าและไฟฟาของโรงงานผลิตนํ้าตาล 
บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ซึ่งปจจุบันขยายกําลังผลิตจาก 22,000 ตันออย/วัน เปน 34,000 ตันออย/วัน และ
ในขณะเดียวกันปริมาณชานออยที่เกิดขึ้นจากการหีบสกัดออยของโรงงานนํ้าตาล ที่จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิง 
ของโรงไฟฟาก็เพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งระบบการผลิตรวมกับประเภทและปริมาณของเช้ือเพลิง (ชานออย)  
ที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานผลิตนํ้าตาล จากน้ันจึงเลือกขนาดกําลังการผลิต 
ที่มีความสัมพันธกับชานออยที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานผลิตนํ้าตาล และเช้ือเพลิงประเภทใบออย (โรงงานนํ้าตาล 
รับซื้อใบออย (ในชวงฤดูหีบออย) เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงและลดปริมาณการเผาออย) นอกจากน้ีไดคํานวณปริมาณ
ความตองการใชไอนํ้าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตนํ้าตาล และการผลิตไฟฟาสงจําหนายใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค ปจจุบันโครงการมีหมอไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหัน 
ไอนํ้าแบบควบแนน (Extraction Condensing turbine) ขนาดกําลังการผลิต 20 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด  
ซึ่งโครงการมีแผนจะติดต้ังหมอไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้าแบบ
ควบแนน (Extraction Condensing turbine) ขนาดกําลังการผลิต 27 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด ทําใหมีกําลัง 
การผลิตไฟฟาติดต้ังสูงสุด 47 เมกะวัตต โครงการจะสงไอนํ้าและไฟฟาใหแกโรงงานผลิตนํ้าตาล (ชวงฤดูหีบออย 
และละลายนํ้าตาล) และผลิตใชเองในโรงไฟฟา และบางสวนจะสงจําหนาย 

2)  เทคโนโลยีการผลิตในการผลิตไฟฟา โครงการไดพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตที่สําคัญของการ
ผลิตไฟฟา ไดแก ระบบการเผาไหม ระบบกังหันไอนํ้า และระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ อยางไรก็ตามเน่ืองจาก
วัตถุประสงคหลักของโรงไฟฟา คือผลิตไอนํ้าและไฟฟา เพ่ือใชในกระบวนการผลิตนํ้าตาล ซึ่งตองการใชไอนํ้า
แรงดันตํ่า ดังน้ันการพิจารณาเทคโนโลยีจึงพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการใชไอนํ้า 
ในกระบวนการผลิตนํ้าตาลเปนหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) ระบบการเผาไหม ในกระบวนการผลิตไอนํ้า โครงสรางหองเผาไหมของหมอไอนํ้า 
มีหลากหลายแบบขึ้นอยูกับประเภทของเช้ือเพลิงและประสิทธิภาพการเผาไหม โดยโครงการไดพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพที่ตองการ ชนิดของเช้ือเพลิง ราคาของเช้ือเพลิง และเงินลงทุนเปนหลัก ซึ่งปจจุบันระบบ 
การเผาไหมโดยทั่วไปแบงออกเปน 6 ระบบ ไดแก ระบบเผาไหมแบบตะกรับเคลื่อนที่ (Traveling grate stoker) 
ระบบเผาไหมแบบตะกรับเอียง (Incline/Fixed grate stoker) ระบบเผาไหมแบบกระจาย (Spreader stoker) 
ระบบเผาไหมแบบขั้นบันได (Step grate stoker) ระบบเผาไหมแบบฟลูอิดไดซเบด (Fluidzed bed stoker)  
ระบบเผาไหมแบบตะกรับสั่น (Vibrating grate stoker) เปนตน ดังน้ันเมื่อพิจารณาจากขอมูลสนับสนุนดังกลาวแลว 
โครงการเลือกระบบเผาไหมแบบตะกรับเคลื่อนที่ (Traveling grate stoker) เน่ืองจากระบบการเผาไหมน้ี 
เหมาะสําหรับเช้ือเพลิงที่มีขนาดใกลเคียงกัน สามารถควบคุมเวลาในการเผาไหมเช้ือเพลิงไดดี สามารถเผาไหม
เช้ือเพลิงที่มีคุณภาพตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับการทํางานตามภาระ (Load) ที่เปลี่ยนแปลงได 
ปจจุบันโครงการมหีมอไอนํ้า ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด ที่แรงดัน 20 บาร(g) อุณหภูมิ 360 องศาเซลเซียส 
ซึ่งโครงการมีแผนจะติดตั้งหมอไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด ที่แรงดัน 45 บาร(g) อุณหภูมิ 500 
องศาเซลเซียส เหตุผลที่ติดตั้ง หมอไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ชั่วโมง จํานวน 1 ที่แรงดัน 45 บาร(g) อุณหภูมิ 500 
องศาเซลเซียส เน่ืองจากโรงงานผลิตนํ้าตาลมีความตองการใชไอนํ้าแรงดันตํ่า ดังน้ันการขยายกําลังการผลิตในครั้งน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานผลิตนํ้าตาล (โรงงานผลิตนํ้าตาลขยายกําลังผลิตจาก 
22,000 ตันออย/วัน ไปเปน 34,000 ตันออย/วัน) จึงพิจารณารูปแบบหมอไอนํ้าใหเหมาะสมกับการใชงาน 

2.2) ระบบกังหันไอน้ํา กังหันไอนํ้าเปนอุปกรณสําหรับแปลงพลังงานความรอนในไอนํ้าใหเปน
พลังงานจลนเพ่ือเปนกําลังขับเคลื่อน โดยใชกําลังของไอนํ้าซึ่งพนออกมาดวยความเร็วสูงในการหมุนใบพัดติดเพลา 
(Rotor) กังหันไอนํ้ามีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูง สามารถออกแบบใหมีขนาดกําลังตาง ๆ ได และมีความเช่ือถือ
ไดสูง ดังน้ันกังหันไอนํ้าจึงเปนที่นิยมใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ี กังหันไอนํ้ายังสามารถปรับความเร็วรอบ
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ไดสูงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภาระ (load) ไดดี และมีความยืดหยุนในการใชงานในระบบไอนํ้าสูงกลาวคือ
สามารถระบายไอนํ้าที่มีความดัน (หรืออุณหภูมิ) ตามที่ตองการที่เหมาะสม สําหรับกังหันไอนํ้าจําแนกประเภทไดเปน 
6 ประเภท ไดแก กังหันไอนํ้าแบบควบแนน (Condensing Turbine) กังหันไอนํ้าแบบความดันตาน (Back Pressure 
Turbine) กังหันไอนํ้าแบบ Extraction Turbine กังหันไอนํ้าแบบ Back Pressure Extraction Turbine กังหันไอนํ้า
แบบ Impulse turbine กังหันไอนํ้าแบบ Reaction turbine เปนตน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561)  

จากขอมูลดังกลาว โครงการไดเลือกระบบกังหันกังหันไอนํ้าแบบควบแนน (Extraction 
Condensing Turbine) ขนาดกําลังการผลิต 27 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด ซึ่งนํ้าที่รอนจะเปลี่ยนสถานะกลายเปน
ไอนํ้าผานไปยังกังหันไอนํ้าเพ่ือใหเกิดกระแสไฟฟา สวนของไอนํ้าที่ออกจากกังหันไอนํ้าจะมีความดันตํ่ามาก และ
ยังคงมีสภาพเปนไอนํ้า ตองทําใหกลับคืนเปนนํ้าโดยผานเครื่องควบแนนและหอระบายความรอน กังหันชนิดน้ี 
มักใชเพ่ือใหไดพลังงานไฟฟาหรือแรงขับเคลื่อนเทาน้ัน โครงการจึงใชกังหันประเภทน้ีในการผลิตไฟฟา เน่ืองจาก
โรงงานผลิตนํ้าตาลมีความตองการไอนํ้าในการผลิตนํ้าตาลในแตละชวงเวลาตางกัน ซึ่งกังหันไอนํ้าดังกลาวสามารถ
แบงไอนํ้าที่ออกจากกังหันไอนํ้าไปใหไดตามความตองการ 

2.3) ระบบบําบัดมลพิษอากาศ โครงการจะพิจารณาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศสําหรับ 
หมอไอนํ้าโดยพิจารณาเทคโนโลยีของการบําบัดมลพิษทางอากาศที่นิยมใชโดยทั่วไป ไดแก ระบบดักฝุนแบบถุงกรอง 
(Bag Filters) ระบบดักฝุนแบบเปยกหรือสครับเบอร (Wet Collectors or Scrubbers) ระบบดักฝุนแบบหมุนวน 
(Multi Cyclone) และระบบดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) ซึ่งเปรียบเทียบประสทิธิภาพใน
การดักจับฝุน คาใชจายในการบํารุงรักษา รวมทั้งราคาของระบบ ใหสอดคลองกับมลพิษหลักของโครงการซึง่เปนฝุน
ขนาดเล็ก ดังน้ันโครงการจึงพิจารณาเลือกระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบระบบดักฝุนแบบหมุนวน (Multi Cyclone) 
และแบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitators; ESP) หลักการทํางานของระบบดักฝุนแบบหมุนวน (Multi Cyclone) 
จะอาศัยหลักการหนีศูนยกลางในการแยกฝุนออกจากอากาศ ฝุนและอากาศจะถูกดูดเขาไปในไซโคลนที่มีกระแสวน
หนีศูนยกลางเหว่ียงอนุภาค ไปยังผนัง กระแสวนจะพาอนุภาคฝุนเคลื่อนตัวลงไปเรื่อยๆ จนถึงปลาย Cyclone 
ในขณะที่อากาศที่ไมมีฝุนจะถูกหมุนกลับขึ้นไปยังสวนบนออกไปที่ทอออก และหลักการทํางานของ ESP คือ  
ใชไฟฟากระแสตรงจายผาน discharge electrode ที่อยูระหวางแผนเก็บประจุหรือ collection electrode  
ทําใหเกิดอิเล็กตรอนว่ิงไปยังแผนเก็บประจุ และชนกับอนุภาคฝุนที่ว่ิงผานระหวางแผนเก็บประจุ ทําใหอนุภาคฝุน
เกิดศักยเปนลบและว่ิงเขาสูแผนเก็บประจุ จากน้ันอนุภาคฝุนจะถูกรวบรวมลงสูดานลางของ ESP ซึ่งมีลักษณะ 
เปนกรวย (สวนเก็บอนุภาคฝุน) ในขณะที่ exhaust gas ที่ผานการดักฝุนแลวจะถูกระบายออกผานปลองระบายตอไป 

3)  เชื้อเพลิง โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด  
ทําใหสามารถใชชานออยที่อยูในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลมาเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไอนํ้าและไฟฟา (เน่ืองจาก
โรงงานผลิตนํ้าตาลมีกําลังการผลิตสูงสุด 34,000 ตันออย/วัน ทําใหปริมาณชานออยที่จะใชเปนเช้ือเพลิงมีปริมาณ
เพียงพอในการผลิตไอนํ้าและไฟฟา) จึงมีความมั่นคงของแหลงเช้ือเพลิงเพ่ือใชในการผลิต และลดคาใชจาย 
ในการขนสงเช้ือเพลิงเขาสูพ้ืนที่เน่ืองจากการขนสงชานออยใชระบบสายพานลําเลียงจึงทําใหสามารถลดตนทุน 
ในการกอสรางรวมถึงการขนสงชานออยไดเปนอยางมาก รวมทั้งโครงการเพ่ิมทางเลือกในการใชเช้ือเพลิงชีวมวล
ประเภทไมสับ และใบออย เพ่ือลดการเผาออย โครงการจะใชไมสับ และใบออยจากโรงงานผลิตนํ้าตาล ซึ่งรับซื้อ
ไมสับจากโรงงานผลิตช้ินไมสับจากบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไมสับจากไมยางพาราและไมที่ปลูก
ขึ้นโดยเฉพาะทั้ง 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือจําหนาย 
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1.4.2  เกณฑการคัดเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสม 

การคัดเลือกแนวทางเลือกโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) เปนการศึกษาเปรียบเทียบความ
เหมาะสมของแตละแนวทางเลือก โดยจัดทํารายการตรวจสอบขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklists) 
ซึ่งเปนการพิจารณาใหคะแนน–ถวงนํ้าหนัก (Scaling Weighting Technique) รวมกับการพิจารณาผลกระทบ
การพิจารณาเลือกที่ต้ังโครงการ ดานวิศวกรรมและการลงทุน ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม ดานสุขภาพและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในการศึกษาทางเลือกครั้งน้ีจึงคํานึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนหลักโดยกําหนดนํ้าหนัก
คะแนนดานสิ่งแวดลอมสูงที่สุดเทากับ 35 คะแนน เพ่ือใหการดําเนินโครงการสงผลกระทบตอชุมชนที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงนอยที่สุด สวนคะแนนดานวิศวกรรมและการลงทุน ดานสังคม ดานสุขภาพและอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย จะมีคะแนนในลําดับรองลงมา จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพ่ือวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางเลือก
ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาสูงสุด โดยมีหลักเกณฑ ปจจัยยอย และนํ้าหนักคะแนนในแตละดานดังน้ี 

1)  ดานที่ต้ังโครงการ (20 คะแนน) : มีปจจัยในการพิจารณาดังน้ี 

(1)  ความพรอมของพ้ืนที่ (4 คะแนน) : โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล  
ของบริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด โดยใชไอนํ้าและพลังงานไฟฟา เปนสวนหน่ึงของการผลิตนํ้าตาล ดังน้ัน 
การเลือกสถานที่ต้ังโรงไฟฟาจึงจําเปนตองอยูใกลหรือติดกับโรงงานผลิตนํ้าตาลเพ่ือคํานึงถึงความคุมคาในการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูแลว เชน ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ระบบนํ้าสํารอง ลานกองเช้ือเพลิง  
ระบบถนน ระบบระบายนํ้า การใชเช้ือเพลิงซึ่งจะใชชานออยจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลเปนเช้ือเพลิงหลัก และ
อุปกรณเพ่ือการดับเพลิงเน่ืองจากสามารถใชประโยชนรวมกับโรงงานผลิตนํ้าตาลได ทางเลือกในการดําเนิน
โครงการจึงเปนทางเลือกเดียวที่มีความสัมพันธทางธุรกิจหลัก และมีความเปนไปไดในการดําเนินการที่มีคาลงทุน
ไมสูงมากนักเพราะอยูใกลกับแหลงเช้ือเพลิงและประหยัดคาลงทุนระบบเสริมการผลิตและสาธารณูปโภคครบครัน 

(2) แหลงเช้ือเพลิง (4 คะแนน) : การที่โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษทั 
นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ทําใหสามารถใชชานออย ซึ่งเปนเช้ือเพลิงหลัก ที่อยูในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลมาเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้าและไฟฟา (เน่ืองจากโรงงานผลิตนํ้าตาลมีกําลังการผลิตสูงสุด 34,000 ตันออย/ป)  
จึงมีความมั่นคงของแหลงเช้ือเพลิงเพ่ือใชในการผลิต และลดคาใชจายในการขนสงเช้ือเพลิงเขาสูพ้ืนที่เน่ืองจาก
การขนสงชานออยใชระบบสายพานลําเลียงชานออยจากโรงงานผลิตนํ้าตาล สวนใบออยและไมสับโครงการรับมา
จากโรงงานผลิตนํ้าตาล ของ บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด (เพ่ือเปนการสงเสริมและรณรงคการลดการเผาออย) 
ซึ่งอยูบริเวณใกลเคียงโครงการจึงทําใหสามารถลดตนทุนในการขนสงเช้ือเพลิงไดเปนอยางมาก 

(3)  ความตองการไอนํ้าของโรงงานผลิตนํ้าตาล (4 คะแนน) : พ้ืนที่โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับ
โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ดังน้ันโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยายครั้งที่ 1) จะสามารถจัดสง
ไอนํ้าใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาลไดโดยตรง เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับโรงงานผลิตนํ้าตาลที่ตองการใชไอนํ้าในกระบวนการผลิต 
ซึ่งยอมสงผลดีตอผูใชไอนํ้าทั้งทางดานความเสถียรของไอนํ้าและลดการสูญเสียความรอนจากการสงไอนํ้า จึงทําให
สามารถลดตนทุนในดานความเสถียรของไอนํ้าและลดการสูญเสียความรอนจากการสงไอนํ้าไดเปนอยางมาก โดยจะ
พิจารณาจากปริมาณของเช้ือเพลิง (ชานออย) ซึ่งเปนตนทุนที่มีอยูแนนอนจากการผลิตนํ้าตาล 

(4)  ความพรอมของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐานอ่ืนๆ (4 คะแนน) : การที่โครงการ
ต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ซึ่งมีการใชระบบสาธารณูปโภครวมกัน 
ทําใหโรงไฟฟาชีวมวลสามารถลดคาใชจายในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ โดยบางสวน
สามารถใชรวมกันได เชน ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า บอนํ้าดิบ เปนตน จึงทําใหสามารถลดตนทุนในการกอสราง 
รวมถึงคาดูแลรักษา 
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(5)  การแลกเปลี่ยนของเสียระหวางโรงงานและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับของเสียที่เกิดขึ้น (4 คะแนน) : 
การที่โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกับโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด เน่ืองจากโครงการไดใช
ชานออยมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้าโดยชานออยเปนผลิตภัณฑพลอยไดที่เกิดจากขั้นตอนการหีบสกัดออย
ของโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) จะนํามาใชเปนเช้ือเพลิง สวนเถาที่เกิดจาก
กระบวนการเผาไหมน้ัน จะมีเกษตรกรมารับไปใชประโยชนปรับปรุงดินในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งจะมีการแจกจาย
ใหกับเกษตรกรในการนําไปใชปรับปรุงดิน  

2)  ดานสิ ่งแวดลอม (35 คะแนน) : จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ การตรวจสอบขอจํากัด 
ดานสิ่งแวดลอม และการสํารวจภาคสนาม พบวา มีปจจัยดานสิ่งแวดลอมของแนวทางเลือกทั้ง 2 ทางเลือก โดย
ในสวนที่ไมมีความแตกตางกันและไมสามารถเปรียบเทียบกันไดในเชิงปริมาณ ไดแก (1) สภาพภูมิประเทศ  
(2) สภาพทางธรณีวิทยาและแผนดินไหว (3) แหลงนํ้าผิวดิน/คุณภาพนํ้าผิวดิน (4) ทรัพยากรดิน (5) พรรณไม 
(6) สัตวปาและสัตวนํ้า และ (7) แหลงทองเที่ยว สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางและสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันไดในเชิงปริมาณ ไดแก (1) คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (2) การใชนํ้า (3) ของเสียจาก
กระบวนการผลิต (4) การใชประโยชนที่ดิน และ (5) การคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  คุณภาพอากาศและเสียงรบกวน (10 คะแนน) : พิจารณาจากพ้ืนที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม 
เชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนที่ต้ังอยูใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ และ
ทิศทางลมที่พัดผานพ้ืนที่โครงการ เปนตน เน่ืองจากกิจกรรมการกอสรางอาจกอใหเกิดฝุนละออง ซึ่งอาจฟุงกระจาย
ไปยังพ้ืนที่ขางเคียงและสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนตามทิศทางลมในแตละชวงมรสุม เชนเดียวกับเสียงที่
เกิดจากกิจกรรมการกอสรางอาจกอใหเกิดความรูสึกรําคาญหรือสงผลกระทบตอการสื่อสารดวยวาจาได และ 
ในระยะดําเนินการอาจกอใหเกิดมลพิษดานคุณภาพอากาศจากการระบายมลพิษจากปลอง ฝุนละอองรวม (TSP) 
กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ฝุนจากลานกองเถา/พ้ืนที่ลานกองชานออย 
เชนเดียวกันกับมลพิษดานเสียงที่อาจเกิดจากเครื่องจักร ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า และหอหลอเย็น 
ซึ่งมลพิษดังกลาวน้ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน  

เพ่ือเปนการปองกันปญหาที่ตนเหตุโครงการจะพิจารณาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ เพ่ือ
รองรับกําลังการผลิต โดยพิจารณาเทคโนโลยีของการบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีอยูในปจจุบัน 4 เทคโนโลยี ไดแก 
ระบบดักฝุนแบบถุงกรอง (Bag Filters) ระบบดักฝุนแบบเปยกหรือสครับเบอร (Wet Collectors or Scrubbers) 
ระบบดักฝุนแบบหมุนวน (Muti Cyclone) และระบบดักฝุนแบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) 
โครงการจึงตัดสินใจเลือกระบบบําบัดมลพิษทางอากาศแบบระบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator, ESP) 

(2)  การใชนํ้า (8 คะแนน) : พิจารณาการใชนํ้าทั้งในชวงกอสรางและชวงดําเนินการ โดยชวงกอสราง
จําแนกตามลักษณะกิจกรรมไดเปน 2 ประเภท คือ 1) นํ้าใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง และ  
2) นํ้าใชในกิจกรรมกอสราง สวนชวงระยะดําเนินการจะพิจารณาการใชนํ้าในขั้นตอนกระบวนการผลิต  

(3)  ของเสียและนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต (5 คะแนน) : โดยพิจารณาปริมาณของเสียจาก
กระบวนการผลิตตางๆ ซึ่งสวนใหญเกิดจากกระบวนการผลิตและการซอมบํารุง เชน เถาที่เกิดจากกระบวนการ 
เผาไหม นํ้ามันเครื่องใชแลว ปริมาณนํ้าเสีย นํ้าระบายทิ้งจากหอหลอเย็น/นํ้าระบายทิ้งจากหมอไอนํ้า เปนตน  

(4)  การใชประโยชนที่ ดินในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา (5 คะแนน) : โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดิม  
จะสามารถรองรับการปฏิบัติงานในสวนของโครงการไดอยางเพียงพอ เชน พ้ืนที่สําหรับหมอไอนํ้า เครื่องกําเนิดไฟฟา 
ระบบหลอเย็น พ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิง สถานที่เก็บเช้ือเพลิงแบบมีหลังคาปกคลุม เปนตน และมีระบบ
สาธารณูปโภคครบครัน เชน ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า  
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(5)  การคมนาคมขนสง (7 คะแนน) : เน่ืองจากในระยะกอสรางโครงการมีการขนยายวัสดุอุปกรณ
เครื่องจักรอาจสงผลกระทบดานการกีดขวางเสนทางการสัญจร และทําใหปริมาณการจราจรในพ้ืนที่หนาแนน  
แตเปนชวงระยะเวลาสั้น ๆ โดยพิจารณาถึงความหนาแนนจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้น สําหรับระยะดําเนินการ
ปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นจากการขนสงเช้ือเพลิง สารเคมี และเถาที่เกิดจากกระบวนการ เผาไหม จะทําใหมีปริมาณ
การจราจรเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสัญจรของประชาชนที่อยูในเสนทางการขนสง 

3)  ดานวิศวกรรมและการลงทุน (15 คะแนน) : โครงการจะตองพิจารณาความเหมาะสมทั้ง
ทางดานวิศวกรรม การออกแบบ และการกอสราง โดยมีดัชนีช้ีวัดที่จะนํามาพิจารณาดังน้ี 

(1)  ดานการขนสงเช้ือเพลิง สารเคมี และเถาที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม (3 คะแนน) : 
ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใชในกระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟา ไดแก ชานออย ไมสับ และใบออย ผลพลอยไดที่ไดจาก
กระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตนํ้าตาล จะพิจารณาถึงปริมาณเช้ือเพลิงที่นํามาใชในแตละแนวทางเลือกวามี
ปริมาณเช้ือเพลิงที่นํามาใชมากนอยตางกันเพียงใด ควบคูไปกับการพิจารณาการขนสงเช้ือเพลิงจากพ้ืนที่ลานกอง
โดยใชระบบสายพานลําเลียงแบบปดครอบ อีกทั้งพิจารณาปริมาณการจราจรจากการขนสงเช้ือเพลิง สารเคมีและ
เถาที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสัญจรของประชาชนที่อยูในเสนทางการขนสง 

(2)  ดานการใชประโยชนที่ดิน (3 คะแนน) : โครงการมีการใชประโยชนที่ดิน ที่ต้ังอยูในพ้ืนที่เดิม 
ซึ่งเชาพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด โดยสามารถใชระบบสาธารณูปโภคบางสวน
รวมกันได จึงทําใหเกิดความเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการดานขนสงเช้ือเพลิง  

(3)  ดานการลงทุน (2 คะแนน) : โครงการไดพิจารณามูลคาของการลงทุน ในการประเมินเปรียบเทียบ
จะพิจารณาจากมูลคาของคาใชจายที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ไดแก คากอสรางโครงการ คาบํารุงรักษา  
ความคุมคาและการลงทุน ของแตละทางเลือกวามากหรือนอยเพียงใดที่จะสงผลใหมีมูลคาการลงทุนตํ่ากวา  

(4)  ดานระบบสาธารณูปโภค (3 คะแนน) : เน่ืองจากโครงการมีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการรวมกันกับโรงงานผลิตนํ้าตาลที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล เชน แหลงนํ้าใชในการผลิตไอนํ้า
และไฟฟา ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ที่มีอยูอยางครบครัน ดังน้ันการใชระบบสาธารณูปโภคบางสวนจึงสามารถ
ดําเนินการรวมกันได 

(5)  ดานความยากงายในการปฏิบัติงานและควบคุม (2 คะแนน) : เปนการพิจารณาความสะดวก/
ความเหมาะสมของการปฏิบัติ ความยากงายในการปฏิบัติงาน และการควบคุม  

(6)  ความยากงายในการซอมบํารุง (2 คะแนน) : เปนการพิจารณาความสะดวก/รูปแบบการซอม
บํารุง ระยะเวลาหรือความถี่ในการบํารุงรักษา และความยากงายของการซอมบํารุง 

4)  ดานสังคม (15 คะแนน) : เน่ืองจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะ ดําเนินการ
อาจสงผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมและมีความวิตกกังวล ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญ 
เปนอยางยิ่งในการคัดเลือกแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดการยอมรับโครงการมากที่สุด โดยมี
รายละเอียดของปจจัยในการพิจารณาดังน้ี 

(1) การรบกวน/เพ่ิมภาระตอสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหลงประชุม ชุมนุม
เพ่ือกิจกรรมของประชาชนสวนใหญ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน (5 คะแนน) : พิจารณาวาการดําเนินการ
ของแตละแนวทางเลือกจะเปนการรบกวน/เพิ่มภาระตอสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ชุมชนหรือแหลงประชุม 
ชุมนุมเพ่ือกิจกรรมของประชาชนสวนใหญ สถานพยาบาล ศาสนสถาน โรงเรียน มากหรือนอยเพียงใด 
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(2)  การจางงานในชุมชน (5 คะแนน) : พิจารณาวาการดําเนินการของแตละแนวทางเลือก ซึ่งมีการ
จางงานในชุมชนทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการมากหรือนอยเพียงใด  

(3)  การมีสวนรวมของชุมชนในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (5 คะแนน) : พิจารณาวา 
การดําเนินการของแตละแนวทางเลือกจะสงเสริมหรือสนับสนุนใหการมีสวนรวมของชุมชนในการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการมากหรือนอยเพียงใด  

5) ดานสุขภาพ/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (15 คะแนน) : การพิจารณาความเหมาะสม 
ดานความปลอดภัย ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาแนวทางเลือก ทั้งน้ี หากแนวทางเลือกอยูใน
พ้ืนที่ที่ เขาถึงยากหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงยอมมีผลกระทบในระดับสูงกวาแนวทางเลือกของโครงการ 
ที่อยูในพ้ืนที่เดิม โดยมีดัชนีช้ีวัดที่นํามาใชประกอบการพิจารณาดังน้ี 

(1)  ความปลอดภัยจากการขนสง (7 คะแนน) : มีปจจัยในการพิจารณาดังน้ี 

1.1) ระยะกอสราง (4 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ้นของแตละ 
แนวทางเลือกจากการขนสงเครื่องจักร/อุปกรณในการกอสรางโครงการ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้น 

1.2) ระยะดําเนินการ (3 คะแนน) : พิจารณาจากปริมาณการจราจรที่เพ่ิมสูงขึ้นของแตละ
แนวทางเลือกจากการขนสง เช้ือเพลิง สารเคมี และกากของเสียซึ่งอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้น 

(2)  ผลกระทบดานสุขภาพอนามัย (8 คะแนน) : มีปจจัยในการพิจารณาดังน้ี 

2.1) ระยะกอสราง (3 คะแนน) : เน่ืองจากการกอสรางโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูโดยรอบพ้ืนที่โครงการและงานกอสรางทั้งทางดานคุณภาพอากาศ  
เสียง ความเครียด/ความกังวลและการคมนาคม แตมีผลกระทบเพียงระยะสั้นเทาน้ัน 

2.2)  ระยะดําเนินการ (5 คะแนน) : เน่ืองจากการดําเนินการของโครงการอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูโดยรอบพ้ืนที่โครงการและพนักงานที่ทํางานในโครงการ ทั้งทางดาน
คุณภาพอากาศ เสียง ความเครียด/ความกังวล การคมนาคม การสัมผัสสารเคมีโรคจากการประกอบอาชีพและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน  

1.4.3  เกณฑการประเมินแนวทางเลือกที่เหมาะสมและการถวงน้ําหนัก 

สําหรับการพิจารณาใหคะแนนในแตละปจจัยจะพิจารณาจากความไดเปรียบ/เสียเปรียบ หรือขอดี/
ขอเสีย โดยการใหคาตัวคูณลักษณะเชนเดียวกันกับการใหคะแนนคาความสําคัญ การใหคาตัวคูณหรือคาถวง
นํ้าหนักจะเปนการถวงคาความสําคัญของปจจัยในแตละแนวทางเลือกของโครงการ สําหรับคาตัวคูณในโครงการน้ี
ไดกําหนดใหเปน 2 ลักษณะ ตามประเภทของขอมูลในแตละปจจัยยอยที่จะนํามาเปรียบเทียบดังแสดงในตารางที่ 
1.4.3-1 และตารางที่ 1.4.3-2 คือ คาตัวคูณสําหรับประเด็นที่ประเมินเปนตัวเลขไมได และประเด็นที่ประเมิน 
เปนตัวเลขไดตามลําดับ ซึ่งคาตัวคูณของทั้งสองลักษณะดังกลาวแบงเปน 5 ระดับโดยกําหนดใหปจจัยในแตละ 
แนวทางเลือกที่ไมดี มีความเหมาะสมนอย หรือมีผลกระทบรุนแรงมีคาตัวคูณเทากับ 0.2 เพ่ือหลีกเลี่ยงการพัฒนา
โครงการ สวนปจจัยในแตละแนวทางเลือกที่ดีมาก มีความเหมาะสมที่สุด หรือไมมีผลกระทบมีคาตัวคูณเทากับ 1.0 
ซึ่งจะเปนแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการตอไป สวนแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมคอนขางสูง 
หรือมีผลกระทบตํ่า แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง และแนวทางเลือกที่มี
ความเหมาะสมคอนขางตํ่า หรือมีผลกระทบตํ่า จะมีคาตัวคูณเทากับ 0.8 0.6 และ 0.4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1.4.3-1 คาตัวคูณสําหรับประเด็นที่ประเมินเปนตัวเลขไมได 
ระดับเชิงคุณภาพ คาตัวคูณ 

ดีมาก 1.0 
ด ี 0.8 

ปานกลาง 0.6 
พอใช 0.4 

ไมคอยดี 0.2 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2565 

ตารางที่ 1.4.3-2 คาตัวคูณสําหรับประเด็นที่ประเมินเปนตัวเลขได 

ที่มา : บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2565 

2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ต้ังและอาณาเขตติดตอ 

 โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด ต้ังอยูภายในพ้ืนที่
โรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ต้ังอยูที่ ตําบลไผลอม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
ที่ต้ังโครงการมีอาณาเขตพ้ืนที่ติดตอดังน้ี แสดงดังรูปที่ 2.1-1 

     ทิศเหนือ  ติดตอกับ  พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเปนถนนสาธารณะ และเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 
(พ้ืนที่ปลูกขาว) 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเปนพ้ืนที่วางเปลารอการใชประโยชน ที่พัก
อาศัย และพ้ืนที่เกษตรกรรม (พ้ืนที่ปลูกขาว) 

 ทิศใต  ติดตอกับ  พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1114 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  พ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาล ถัดไปเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม (พ้ืนที่ปลูกขาว) และที่
พักอาศัย 

 การเดินทางเขาสูพ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางไดอยางสะดวกดวยรถยนต โดยเริ่มตนเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ตัดเขาสูเสนทางหมายเลข 32 เดินทางตอไปยัง อําเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขาสูเสนทางหมายเลข 117 เพ่ือไปตําบลบานนา อําเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
แลวเลี้ยวซายเขาทางหมายเลข 115 เพ่ือไปยังอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร แลวตัดเขาสูเสนทางหมายเลข 1312 
แลวเขาสูอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก แลวตัดเขาเสนทางหมายเลข 1114 แลวมุงหนาเขาสูพ้ืนที่โครงการ 
ที่อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางประมาณ 352 กิโลเมตร 

ระดับ ระดับเชิงคุณภาพ คาตัวคูณ 
1 มีความเหมาะสมสูงท่ีสุด หรือไมมีผลกระทบ 1.0 
2 มีความเหมาะสมคอนขางสูง หรือมีผลกระทบตํ่า 0.8 
3 มีความเหมาะสมปานกลาง หรือมีผลกระทบปานกลาง 0.6 
4 มีความเหมาะสมคอนขางต่ํา หรือมีผลกระทบสูง 0.4 
5 มีความเหมาะสมนอย หรือมีผลกระทบรุนแรง 0.2 
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รูปที่ 2.1-1 ทีต้ั่งโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ 
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2.2  การใชประโยชนพื้นที่ภายในโครงการ 

 โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) ไดเชาพ้ืนที่บางสวนของโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท 
นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ปจจุบันพ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการทั้งหมดประมาณ 4.71 ไร ซึ่งโครงการสวนขยายครั้งน้ี
เพ่ิมพ้ืนที่โครงการเปน 11.15 ไร (เพ่ิมขึ้น 6.44 ไร) มีแปลงที่ดินที่ใชในการดําเนินการ 2 แปลง โดยเปนการใช
พ้ืนที่บางสวนของแตละแปลง ทั้งน้ีสัดสวนของการใชแปลงที่ดินที่จะดําเนินการสวนขยาย กําหนดใหมีที่วางไมนอย
กวารอยละสามสิบของแปลงที่ดินจะที่ย่ืนอนุญาต ซึ่งสอดคลองตามขอกําหนดกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
แสดงดังตารางที่ 2.2-1 ซึ่งมีการใชประโยชนที่ดินเปนพ้ืนที่สวนผลิต ไดแก อาคารผลิตไฟฟา อาคารผลิตไอนํ้า  
หอหลอเย็น อาคารเก็บของเสีย เปนตน รวมถึงพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนไมนอยกวารอยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ
ทั้งหมด สัดสวนการใชประโยชนพ้ืนที่ภายในโครงการ แสดงดังตารางที่ 2.2–2 และผังการใชประโยชนที่ดินแสดง
ดังรูปที่ 2.2–1  

ตารางที่ 2.2-1 รายละเอียดเอกสารสิทธ์ิที่ดินและการใชพ้ืนที่ของโครงการ 

ลําดับ 
กรรมสิทธิ ์

เลขที ่

เลข 
ที่ดิน 

พ้ืนที่ตามโฉนดที่ดิน พ้ืนที่ตาม
โฉนดที่ดิน 

(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ของ 
บริษัท พิษณุโลกผลิต

ไฟฟา จํากัด 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ของ 
บริษัท น้ําตาล

พิษณุโลก  จํากัด 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่วาง 
(รอยละ) 

ไร งาน ตารางวา 

1 6694 77 293 0 15 468,860.00 10,246.00 320,973.00 34.54 
2 462 359 87 0 32 139,328.00 7,602.00 93,590.00 32.83 

รวม 380 0 47 608,188.00 17,848.00 414,563.00 - 
ที่มา :  บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด, 2565 

ตารางที่ 2.2–2 สัดสวนการใชประโยชนพ้ืนที่ภายในพ้ืนที่โครงการ  

ลําดับ การใชประโยชนพ้ืนที่ 
กอนเพ่ิมกําลังการผลิต1/ หลังเพ่ิมกาํลังการผลิต 

ตารางเมตร ไร รอยละ ตารางเมตร ไร รอยละ 
1 อาคารหมอไอน้ํา 4,789.40 2.98 63.18 9,300.00 5.81 52.11 
2 อาคารไฟฟา 727.00 0.45 9.59 727.00 0.45 4.07 
3 หอหลอเย็น (Cooling Tower) 1,110.00 0.69 14.64 1,614.00 1.01 9.04 
4 อาคารไฟฟา 2 - - - 210.00 0.13 1.18 
5 บอรับน้ําทิ้ง (Blowdown) 292.00 0.18 3.85 454.00 0.28 2.54 
6 อาคารเก็บของเสีย 50.00 0.03 0.66 50.00 0.03 0.28 
7 พื้นที่สเีขียว 413.60 0.26 5.46 1,585.00 0.99 8.88 
8 อาคารเก็บสารเคม ี 36.00 0.02 0.47 36.00 0.02 0.20 
9 พื้นทีเ่ตรียมเชื้อเพลิง2/ - - - - - - 
10 พื้นที่อืน่ๆ พื้นที่วาง - - - 3,872.00 2.43 21.69 
11 Solar Rooftop3/ - - - 16,320.00 10.20 - 

รวมพ้ืนที่โรงไฟฟาชีวมวล 7,580.00 4.71 100.00 17,848  11.15 100 
หมายเหตุ  : 1/ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ของบริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) หนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.7/229 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 
ระบุพ้ืนที่ 4.71 ไร โดยไมไดแจกแจงพ้ืนที่การใชประโยชนที่ดินแตละสวน ดังนั้นจึงอางอิงขอมูลพ้ืนที่ปจจุบัน และทําการทบทวนขอมูล
ใหสอดคลอง 

  2/ ปจจุบันตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ ต้ังและ
สภาพแวดลอมของโรงไฟฟาสําหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟา พ.ศ. 2564 โครงการใชพ้ืนที่เตรียมเชื้อเพลิงรวมกับโรงงานผลิตน้ําตาล
ของบริษัท น้ําตาลพิษณุโลก จํากัด 

  3/  พ้ืนที่ Solar Rooftop ไมนํามาคิดเปนพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา  :   บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด, 2565  
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รูปที่ 2.2-1 ผงัการใชประโยชนที่ดินของโครงการ (กอนและหลังขยายกําลังการผลิต)  
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2.3  เชื้อเพลิง  

 กระบวนการผลิตไอนํ้าและไฟฟาของโครงการปจจุบันใชชานออยที่ไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลเปนเช้ือเพลิงหลัก (รอยละ 100) สําหรับภายหลังขยายกําลังการผลิตโครงการจะเพ่ิมประเภท
เช้ือเพลิงโดยใช ชานออย รอยละ 80 ไมสับ รอยละ 10 และใบออย รอยละ 10  เช้ือเพลิงทั้งหมดโครงการจะรับ
ซื้อจากโรงงานผลิตนํ้าตาล ของ บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด เชนเดียวกัน  

1)  ชานออย โครงการจะใชชานออยในสัดสวนรอยละ 80 คาดวาจะมีความตองการใชชานออยสูงสุด 
2,523.72 ตัน/วัน ซึ่งไดจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลของโรงงานผลิตนํ้าตาล เมื่อกระบวนการผลิตนํ้าตาลเดินระบบ
เต็มกําลังการผลิตจะมีความตองการออยเปนวัตถุดิบประมาณ 34,000 ตัน(ออย)/วัน เมื่อผานกระบวนการหีบออย
แลวคาดวาจะไดชานออยเปนผลพลอยประมาณ 9,164 ตัน/วัน จะลําเลียงผานระบบสายพานลําเลียงเช้ือเพลิง 
จากชุดลูกหีบของโรงงานผลิตนํ้าตาล มายังลาน/อาคารกองเช้ือเพลิง ซึ่งอยูในพ้ืนที่ของโรงงานผลิตนํ้าตาล  
บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด  

2) ไมสับ โครงการจะใชไมสับในสัดสวนรอยละ 10 ซึ่งคาดวาจะมีความตองการสูงสุด 316.32 ตัน/วัน  
โดยโครงการจะรับไมสับจากโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด  

3) ใบออย โครงการจะใชใบออยสัดสวนรอยละ 10 ซึ่งคาดวาจะมีความตองการสูงสุด 316.32 ตัน/วัน  
โดยโครงการจะรับไมสับจากโรงงานผลิตนํ้าตาล ของบริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด เชนเดียวกัน 

การดําเนินการของโครงการในการผลิตไอนํ้าและไฟฟา ปริมาณการใชเช้ือเพลิงจะมีความแตกตางกัน 
ในแตละแผนการผลิตหรือ Mode of Operation ซึ่งจะสอดคลองกับการดําเนินงานของโรงงานผลิตนํ้าตาล  
จะแบงเปนชวงฤดูหีบออย 130 วัน และชวงละลายนํ้าตาล120 วัน  

2.4  สารเคมี 

สารเคมีที่ใชในโครงการจะใชในการปองกันการกัดกรอน การเกิดตะกรัน ในระบบหลอเย็น และหมอไอนํ้า 
เชน สารปองกันตะกรันในระบบหลอเย็น สารปองกันการกัดกรอนในระบบหลอเย็น สารกําจัดออกซิเจนในระบบ
หมอไอนํ้า เปนตน จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมีของโครงการ โดยแหลงที่มาของสารเคมีมาจากตัวแทน
จําหนายภายในประเทศ รายละเอียดสารเคมีที่ในโครงการ กอนขยายกําลังผลิต และหลังขยายกําลังผลิต แสดงดัง
ตารางที่ 2.4–1  
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ตารางที่ 2.4-1 ประเภทของสารเคมีทีใ่ชในโครงการกอนและหลังขยายกําลังการผลิต 

สารเคมี การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใชขนสง 

ความถี่ 
ในการขนสง 

กอนขยาย 
กําลังการผลิต 

หลังขยาย 
กําลังการผลิต 

1. โซเดียมไฮโปคลอไรท : (NaOCl)  
Sodium Hypochlorite คลอรีนน้ํา) 

- ปรับปรุงคุณภาพน้ํา 130 กก./วัน 238 กก./วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ลอ 5 เท่ียว /ป 

2.  Hydrochloric Acid (Purity > 35 %) 
HCl (กรดเกลือ) 

- ปรับปรุงคุณภาพน้ํา 30 กก/วัน 55 กก./วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 1 เท่ียว /ป 

3.  Sodium hydroxide NaOH (โซดาไฟ) - ปรับปรุงสภาพน้ําในหมอน้ํา 3,252 กก./วัน 5,962 กก./วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 6 ลอ 4 เท่ียว /ป 

4.  Corrosion and Scale Inhibitor 
Cooling Tower system Scale 
inhibitor  (ZI-CHEM 29P0) 

- ปองกันตะกรันในระบบหลอเย็น 1,910 ลิตร/วัน 3,502 ลิตร/วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 4 เท่ียว /ป 

5.  Corrosion and Scale Inhibitor 
Cooling Tower system Scale 
inhibitor  (ZI-CHEM 29P0) 

- ปองกันตะกรันในระบบหลอเย็น 525 ลิตร/วัน 963 ลิตร/วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 4 เท่ียว /ป 

6. Potassium Monopersulfate 
(ZI-CHEM 25D1) 

- ปองกันตะกรันในระบบหลอเย็น 860 ลิตร/วัน 1,577 ลิตร/วัน - บรรจุในถังขนาด 12 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 3 เท่ียว /ป 

7. Catalysed Sodium Sulfite: Oxygen 
Scavenger (BC-S) 

- กําจัดออกซิเจนในหมอไอน้ํา ปองกัน
การกัดกรอนในหมอไอน้ํา 

3,549 กก./วัน 6,507 กก./วัน - บรรจุในถังขนาด 50 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 4 เท่ียว /ป 

8. Blend Polyphosphate and 
Sludge Conditioner Scale and 
deposit inhibitor 

- ปองกันการกัดกรอนในระบบหมอ
ไอน้ํา 

4,325 กก./วัน 7,929 กก./วัน - บรรจุในถังขนาด 200 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 3 เท่ียว /ป 
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ตารางที่ 2.4-1 (ตอ) ประเภทของสารเคมีที่ใชในโครงการกอนและหลงัขยายกําลังการผลิต 

สารเคมี การใชประโยชน 
ปริมาณ 

วิธีการขนสง/การเก็บกัก 
ประเภทรถ 
ที่ใชขนสง 

ความถี่ 
ในการขนสง 

กอนขยาย 
กําลังการผลิต 

หลังขยาย 
กําลังการผลิต 

9. Blanded Neutralizing Amines - ปรับสภาพน้ําในหมอน้ํา 5,210 กก./วัน 9,552 กก./วัน - บรรจุในถังขนาด 180 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 6 เท่ียว /ป 

10. Phophonobutane- 1,2,3- Tricarboxylic 
acid (RO Antiscale (ZI-CHEM 6130) 

- ปองกันตะกรันในระบบกรองน้ํา 
RO 

206 ลิตร/วัน 378 ลิตร/วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 1 เท่ียว /ป 

11. 5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-
3- one ( RO Non oxidizer Biocide 
(ZI-CHEM 6320) 

- กําจัดเชื้อแบคทีเรียในระบบกรองน้ํา 
RO 

327 ลิตร/วัน 600 ลิตร/วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 10 ลอ 2 เท่ียว /ป 

12. Aluminium Choride ( Polymer 1327-
41-9) 

- ตกตะกอนและปรับปรุงคุณภาพน้ํา 57,655 ลิตร/วัน 105,701 ลิตร/วัน - บรรจุในถังขนาด 25 ลิตร และ
จัดเก็บในอาคารจัดเก็บสารเคมี 
พ้ืนท่ีขนาด 36 ตารางเมตร 

รถบรรทุก 4 ลอ 1 เท่ียว /ป 

ที่มา : บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด, 2565 
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2.5  กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟา 

ปจจุบัน โครงการใชเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอนํ้าแบบควบแนน (Extraction Condensing turbine) 
ขนาด 20 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด และหมอไอนํ้า (Boiler) ขนาด 120 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 2 ชุด ซึ่งการขยายกําลัง
การผลิตในครั้งน้ีจะติดต้ังหมอไอนํ้า ขนาด 200 ตัน/ช่ัวโมง จํานวน 1 ชุด และเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอนํ้าแบบ
ควบแนน (Extraction Condensing turbine) ขนาด 27 เมกะวัตตจํานวน 1 ชุด  

หลักกาทํางานของกังหันไอนํ้า ใชหลักการขยายตัวของไอนํ้าที่มีความดันและอุณหภูมิสูงๆ ผานกังหันไอนํ้า 
ที่มีตอแกนรวมกับแกนของเครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) การลําเลียงเชื้อเพลิงเขาสูหองเผาไหมของหมอไอน้ํา  

ชานออย ไมสับ และใบออยจากอาคารเก็บเช้ือเพลิง จะผสมในอัตราสวนรอยละ 80 10 และ 10 ตามลําดับ 
(โดยคํานวณที่นํ้าหนักของเช้ือเพลิง) จากน้ันจึงลําเลียงเขาสูหองเผาไหมของหมอไอนํ้าดวยระบบสายพานลําเลียง
แบบปดครอบ (Belt Conveyer) ทั้งน้ี ในกรณีที่มีปริมาณชานออยมากเกินความตองการใชงานสําหรับหมอไอนํ้า
จะลําเลียงไปเก็บไวที่พ้ืนที่ลานกองเช้ือเพลิง 

2) กระบวนการผลิตไอน้ํา 

2.1)  ระบบการเผาไหมในหองเผาไหม โครงการใชเทคโนโลยีการเผาไหมแบบ Traveling Grate Stoker 
หลักการทํางานของระบบน้ี ประกอบดวยตะกรับเปนแผนโลหะตอกันเปนรูปสายพานเพ่ือทําหนาที่ลําเลียงเช้ือเพลิง
ที่กําลังเผาไหม โดยเช้ือเพลิงจะถูกเผาไหมจนหมด และกลายเปนเถา ซึ่งจะตกลงบริเวณปลายสุดของตะกรับ 

กระบวนการเผาไหมของหมอไอนํ้า เริ่มตนจากการจุดเช้ือเพลิงและทําการเดินระบบ รอยละ 10 
โดยทําการปอนเช้ือเพลิงแบบไมตอเน่ืองจนกระทั่งมีอุณหภูมิในหองเผาประมาณ 900 องศาเซลเซียส หลังจากน้ัน
จะทําการปอนเช้ือเพลิงอยางตอเน่ืองที่อุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส และสามารถเดินระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเช้ือเพลิงจะสงเขาสูหองเผาไหมของหมอไอนํ้าโดยตรงดวยสะพานลําเลียง (Conveyor) มีการควบคุม
ความช้ืนของเช้ือเพลิงที่เหมาะสม  

อากาศที่ใชในการเผาไหมน้ันมาจาก Under Grate Air พนผาน Under Grate เขาสูหองเผาไหม
บริเวณตอนลางของตะกรับของหมอไอนํ้า ซึ่งมีชองอัดอากาศโดยใชพัดลมหลัก (Force Fraft Fan) ดูดอากาศจาก
ภายนอกแลวเปาผาน Air Heater ที่อยูในชองไอเสียเพ่ืออุนอากาศใหรอน อากาศน้ีจะถูกอัดผานชองอากาศดวย
ปริมาณที่เกินความตองการในการเผาไหม (Excess Air) ซึ่งนอกจากจะใชในการเผาไหมแลว ยังเปนการหลอเย็น
ตะกรับเพ่ือไมใหหลอมละลาย ขณะเดียวกันยังเปนการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศ ทําใหประสิทธิภาพในการเผาไหมดี
ขึ้นดวย นอกจากน้ียังมีอากาศอีกสวนหน่ึงซึ่งปลอยเขาเหนือตะกรับ (Over Fire Air) เพ่ือเพ่ิมอากาศใหมากเกินพอ 
(Excess Air) เพ่ือใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ 

สําหรับเถาที่เกิดจากการเผาไหมซึ่งเหลืออยูจะถูกตะกรับพามาตกลงสูสะพานเถาดานหนาเตา 
จะพาออกไปโดยสายพานลําเลียงเถา เรียกวาเถาหนัก (Bottom Ash) ซึ่งรวมทั้งเขมาขนาดใหญบางสวนดวย 
สําหรับสวนที่มีนํ้าหนักเบาเมื่อถูกเผาแลวจะถูกผสมในกาชรอนและออกจากหองเผาไหมทางชองกาซรอน 
ที่เรียกวาเถาเบา (Fly Ash) จะถูกดักจับไวดวยระบบบําบัดมลพิษทางอากาศกอนที่จะระบายสูภายนอก 

 



 

- 18 - 

2.2)  ระบบผลิตไอน้ําและไฟฟา สวนการผลิตไอนํ้าของหมอไอนํ้ามีลักษณะเปนทอนํ้าอาศัย 
การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางนํ้าภายในทอกับกาซรอนจากการเผาไหมที่อยูภายนอกทอ โดยกระบวนการผลิต
ไอนํ้า เริ่มตนจากการปอนนํ้าผาน Deaerator เขาสูหมอไอนํ้า (Boiler) โดยใชปมนํ้าแรงดันสูงสงผานอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซกับของเหลว (Economizer) เพ่ืออุนนํ้าใหรอนขึ้น จะถูกสงไปยังผนังทอที่มีอยู
รอบเตา เกิดการถายเทความรอนกับกาซรอนจากหองเผาไหม ทําใหนํ้ากลายเปนไอนํ้าแรงดันปานกลาง ไอนํ้า
ทั้งหมดจะถูกสงมารวมกันที่ทอหลัก (Main Steam Header) ของโครงการ กอนแยกไอนํ้าสงไปยังเครื่องกําเนิด
ไฟฟา โดยไอนํ้าจะไปขับ Turbine ใหมีความเร็ว และไปขับผานชุดทดรอบ (Reduction Gear) กอนไปขับตัว 
Generator ใหผลิตไฟฟา ซึ่งไฟฟาที่ไดจะถูกนําไปใชในโครงการ และสงใหโรงงานผลิตนํ้าตาล รวมทั้งจําหนาย
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  

2.6  กระบวนการผลิตไฟฟาจากการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทติย 

โครงการจะดําเนินการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย บนหลังคาของอาคาร warehouse 1 และ warehouse 2  
(โดยการเชาพ้ืนที่ของโรงงานนํ้าตาล) มีขนาดพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 16,320 ตารางเมตรขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 
998 กิโลวัตต พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชงานในโรงงานบางสวนรวมกับไฟฟาที่ผลิตได ทั้งน้ีเพ่ือลด
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจากการเผาไหมเช้ือเพลิง โดยเปนระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ซึ่งจะเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาตกกระทบบนแผนเซลล
แสงอาทิตย แสงที่มีอนุภาคของพลังงานที่ประกอบดวยโฟตอน (Photon) จะถายเทพลังงานใหกับอิเล็คตรอน 
(Electron) ในสารก่ึงตัวนําจนมีพลังงานมากพอที่จะหลุดออกมาจากสารก่ึงตัวนํา และเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ เมื่อ
อิเล็คตรอน เคลื่อนที่ครบวงจรก็จะทําใหเกิดไฟฟากระแสตรงขึ้น แรงเคลื่อนไฟฟาที่ผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย
เพียงเซลลเดียวมีคาตํ่ามาก ดังน้ันการนํามาใชงานจะตองนําเซลลหลายๆ เซลลมาตอกันแบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิมคา
แรงเคลื่อนไฟฟาใหสูงขึ้น เซลลที่นํามาตอกันในจํานวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกวา แผงเซลลแสงอาทิตย 
(Solar Module หรือ Solar Panel) ซึ่งการทําเซลลแสงอาทิตยใหเปนแผงก็เพ่ือความสะดวกในการนําไปใชงาน 
โครงการใช เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย N-Type Monocrystalline "JinKo Solar" มี กําลังการผลิตสูงสุด  
(ในรูปไฟฟากระแสสลับ) ขนาดกําลังผลิต 800 กิโลวัตต แบงเปนขนาด 100 กิโลวัตต จํานวน 8 ชุด มีการติดต้ัง
แผงเซลลแสงอาทิตยจํานวนรวม 1,782 พาเนล (Panel)  

2.7  ผลิตภัณฑ 

โครงการจะทําการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า (Stream Turbine Generator; STGs) 
รวมกําลังการติดต้ังเครื่องจักร 47 เมกะวัตต โดยไฟฟาที่ผลิตไดจะใชเองภายในโครงการ สวนหน่ึงจะสงให
โรงงานผลิตนํ้าตาล และสวนที่เหลือจะจําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และผลิตไอนํ้าไดสูงสุดประมาณ 
440 ตัน/ช่ัวโมง แลวรวมกับ Condensated water สงใหโรงงานผลิตนํ้าตาล รวมทั้งใชเองภายในโครงการ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.7-1 

นอกจากน้ีโครงการจะดําเนินการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย บนหลังคาของอาคาร warehouse 1  
และ warehouse 2  (โดยการเชาพ้ืนที่ของโรงงานนํ้าตาล) มีขนาดพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 16,320 ตารางเมตร
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 998 กิโลวัตต พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกนําไปใชงานในโรงงานบางสวนรวมกับไฟฟา 
ที่ผลิตได 
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ตารางที่ 2.7-1 การนําไอนํ้าและไฟฟาไปใชประโยชน  

รายละเอียด 

กอนขยายกําลังการผลิต หลังขยายกําลังการผลิต 
การนําไปใชประโยชน 

รวม 
การนําไปใชประโยชน 

รวม ใชภายใน
โรงไฟฟาชีวมวล 

โรงงาน 
ผลิตน้ําตาล 

กฟภ. 
ใชภายใน 

โรงไฟฟาชีวมวล 
โรงงาน 

ผลิตน้ําตาล 
กฟภ. 

1.  ไอน้ํา (ตัน/ชั่วโมง)         
1.1  ชวงฤดูหีบออย         

 (1)  ไอน้ําแรงดัน 20 บาร  75 15 - 90 60 24 - 84 
 (2)  ไอน้ําแรงดัน 20 บาร 75 15 - 90 60 24 - 84 
 (3)  ไอน้ําแรงดัน 45 บาร - - - - 143 37 - 180 

1.2  ชวงละลายน้ําตาล         
 (1)  ไอน้ําแรงดัน 20บาร  75 5 - 80 - - - - 
 (2)  ไอน้ําแรงดัน 20 บาร - - - - - - - - 
 (3)  ไอน้ําแรงดัน 45 บาร - - - - 125 75 - 200 

2.  ไฟฟา (เมกะวัตต)         
 2.1  ชวงฤดูหีบออย 4 MW 8 MW 8 MW 20 MW 7 MW 26.5 MW 8 MW 41.5 MW 
 2.2  ชวงละลายน้ําตาล 2 MW 8 MW 0 MW 10 MW 3 MW 10.3 MW 8 MW 21.3 MW 

ที่มา : บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด, 2565 

2.8  ระบบสาธารณปูโภคและระบบเสริมการผลิตตางๆ 

 เน่ืองจากโครงการต้ังอยูภายในพ้ืนที่โรงงานผลิตนํ้าตาลจึงมีการใชประโยชนระบบสาธารณูปโภคบางสวน
รวมกันกับโรงงานผลิตนํ้าตาล โดยโครงการจะรับผิดชอบในการดูแลระบบผลิตไอนํ้าและไฟฟาสวนระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้า การจัดการลาน/อาคารกองเก็บเช้ือเพลิง จะอยูในความรับผิดชอบของโรงงานผลิตนํ้าตาลรายละเอียด
ระบบสาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิตตางๆ สามารถสรุปไดดังน้ี 

1) แหลงน้ําใช  

การใชนํ้าของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) จะใชรวมกับโรงงานผลิตนํ้าตาล ของ บริษัท 
นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด ปจจุบันจะรับนํ้าคอนเดนแสทมาจากกระบวนการหีบออย ประมาณ 240 ลูกบาศกเมตร/วัน 
และนํ้าหมุนเวียนจากคอนเดนเซอร 2,640 ลูกบาศกเมตร/วัน เขาสูถังนํ้ารอน เพ่ือนํ้ามาใชในระบบหมอไอนํ้า 
สําหรับหอหลอเย็นของโครงการจะรับนํ้าประปาของโรงงานผลิตนํ้าตาล 48 ลูกบาศกเมตร/วัน สวนนํ้าใชเพ่ือ 
การอุปโภคในสํานักงานประมาณ 0.96 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชนํ้าบาดาลจากโรงงานผลิตนํ้าตาล สวนหลังขยายกําลัง
การผลิตจะรับนํ้าคอนเดนแสทมาจากกระบวนการหีบออย ประมาณ 8,352 ลูกบาศกเมตร/วัน และนํ้าหมุนเวียน
จากคอนเดนเซอร 417.6 ลูกบาศกเมตร/วัน เขาสูถังนํ้ารอน เพ่ือนํ้ามาใชในระบบหมอไอนํ้า สําหรับหอหลอเย็นของ
โครงการจะรับนํ้าจากระบบผลิตนํ้าออนของโรงงานผลิตนํ้าตาล 3,340.07 ลูกบาศกเมตร/วัน สวนนํ้าใชเพ่ือ 
การอุปโภคในสํานักงานประมาณ 0.96 ลูกบาศกเมตร/วัน ใชนํ้าประปาจากโรงงานผลิตนํ้าตาลเชนเดียวกัน 

2) ระบบหอหลอเย็น 

โครงการเลือกใชระบบหอหลอเย็นประเภท Cooling Tower Counter Flow Type จํานวน 8 ชุด 
ขนาด 9,470 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ติดต้ังเพ่ือชวยลดความรอนของนํ้าระบายความรอนจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
แบบกังหันไอนํ้าแบบควบแนน (Extraction Condensing Turbine : EC) ขนาด 20 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด และ
ขนาด 27 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด ซึ่งเปนสวนสําคัญในระบบนํ้าหลอเย็นเพ่ือใชแลกเปลี่ยนความรอนของนํ้าหลอ
เย็น กับไอนํ้า เกิดการควบแนนเปนนํ้ารอนจะหมุนเวียนสงกลับเขาสูหมอไอนํ้าตอไป ซึ่งนํ้าหลอเย็นที่ใชในเครื่อง
ควบแนนน้ีจะถูกจายโดยระบบนํ้าหมุนเวียน สําหรับนํ้าที่สูญเสียไปจากหอหลอเย็นน้ี จะทดแทนโดยนํ้าจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า ซึ่งในการออกแบบระบบหอหลอเย็นไดกําหนดใหทํางานภายใตสภาพอุณหภูมิที่เลวรายที่สุดได 
เพ่ือใหสามารถทํางานรักษาอุณหภูมินํ้าทิ้งไมใหเกินคามาตรฐานที่กําหนด 
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หลังแลกเปลี่ยนความรอนกับไอนํ้าแลว จะถูกแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศอีกครั้งโดยใชอากาศ
ภายนอกเขามาระบายความรอน และใชพัดลม (Cooling Tower fan) ในการพาความรอนออกไป ซึ่งเริ่มตนที่นํ้า
หลอเย็นจากหอหลอเย็น จะถูกสูบไปยังเครื่องควบแนน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรอนกับไอนํ้า นํ้าหลังจากที่
แลกเปลี่ยนความรอนกับไอนํ้าแลว จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แลวถูกดูดกลับมาที่สวนบนของหอหลอเย็น กอนถูกทําเปน
หยดฝอยนํ้าและถูกปลอยลงมาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ จากน้ันพัดลมจะดูดความรอนของนํ้าออก
ทางดานบนของหอหลอเย็น สวนนํ้าหลังแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศแลวจะเกิดการเย็นตัวจนกลายเปนนํ้าเย็น
แลวตกลงมาทางดานลางของหอหลอเย็น จากน้ันจะสูบนํ้าไปแลกเปลี่ยนความรอนในเครื่องควบแนนตอไป 

3) ระบบระบายน้ําฝนและปองกันน้าํทวม 

โครงการจัดใหมีระบบรวบรวมนํ้าฝนที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่โครงการ โดยการแยกระบบระบายนํ้าฝนและ
ระบายนํ้าเสียชัดเจนกอนเช่ือมตอกับระบบระบายนํ้าของโรงงานผลิตนํ้าตาล รวบรวมเขาสูบอคอนเดนเสทของ
โรงงานผลิตนํ้าตาลตอไป 

4) การจัดการน้ําเสียและน้ําระบายทิ้ง 

โครงการจัดใหมีการแยกจัดการนํ้าเสียตามลักษณะของนํ้าเสียในแตละแหลงกําเนิด แหลงกําเนิดนํ้าเสีย
แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

(1)  นํ้าเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน จะถูกสงไปบอพักนํ้าทิ้งขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร  
กอนเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานผลิตนํ้าตาลตอไป  

(2)  นํ้าระบายทิ้งจากหอหลอเย็น (Cooling Water Blowdown) และหมอไอนํ้า (Boiler Blowdown) 
กอนที่จะระบายนํ้าทิ้งหลังการบําบัดลงสูบอคอนเดนเซอรของโรงงานนํ้าตาลทุกครั้ง จะมีการตรวจสอบคา 
ความเปนกรด-ดาง ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย และของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด เพ่ือยืนยันวานํ้าทิ้งดังกลาวน้ีอยูใน
เกณฑมาตรฐานนํ้าทิ้งฯ แตหากพบวามีคาไมผานเกณฑมาตรฐานนํ้าทิ้งฯ จะทําการปรับสภาพนํ้าดวยกรดหรือดาง
กอนระบายออก 

2.9  แหลงกําเนิดมลพิษและการควบคุม 

 มลพิษที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ รวมถึงการจัดการ 
ดังแสดงในตารางที่ 2.9-1 
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ตารางที่ 2.9-1 แหลงกําเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ 
มลพิษหลัก แหลงกําเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

1. มลพิษทางอากาศ 
 

ระยะกอสราง 
- มลพิษหลัก คือ ฝุนละอองจากกิจกรรมการ

กอสราง และจากยานพาหนะท่ีใชในการขนสง
วัสดุอุปกรณกอสราง  
 

 

ระยะกอสราง 
- โครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาฉีดพรมน้ํา

อยางนอยวันละ 2 คร้ัง ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอาจ 
มีการฟุงกระจายของฝุนละออง และจํากัด
ความเร็วของยานพาหนะเพ่ือลดการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ระยะดําเนินการ 
- มลพิษหลัก คือ ฝุนละอองจากการเผาไหม 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการติดตั้งเครื่องดักจับฝุนแบบไฟฟาสถิต 

(ESP) เพ่ือดักจับฝุนละอองกอนระบายออกสู
บรรยากาศ พรอมท้ังติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปลองระบายแบบตอเนื่อง (CEMs) 

- ปลูกตนไม เปนแนวกันชนและพ้ืน ท่ีสี เ ขียว  
(พรรณไมท่ีปลูกจะพิจารณาจากศักยภาพในการ
ลดมลพิษและเลือกปลูกตนไมท่ีมีใบหนา เชน  
ตน อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ เปนตน) 

2. มลพิษทางน้ํา ระยะกอสราง 
- แหลงกําเนิดน้ําเสีย คือ น้ําเสียท่ีเกิดขึ้นจากหองน้ํา-

หองสวมของคนงานกอสราง  
 

ระยะกอสราง 
- โครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดเตรียม

หองน้ํา-หองสวมใหเพียงพอ ซ่ึงน้ําเสียจะถูก
บําบัดดวยถังบําบัดสําเร็จรูป (Septic tank) 

 ระยะดําเนินการ 
- แหลงกําเนิดน้ําเสีย/น้ําท้ิง แบงเปน 2 สวน คือ 

น้ําเสียจากพนักงาน และน้ําท้ิงจากกระบวนการ
ผลิต 

ระยะดําเนินการ 
- น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน จะถูกสง 

ไปบอพักน้ําท้ิงขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร กอน
เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานผลิตน้ําตาลตอไป  

- น้ําระบายท้ิงจากหอหลอเย็น (Cooling Water 
Blowdown) และหมอไอน้ํา (Boiler Blowdown) 
กอนท่ีจะระบายน้ําท้ิงหลังการบําบัดลงสูบอ
คอนเดนเซอรของโรงงานน้ําตาลทุกคร้ัง จะมีการ
ตรวจสอบคาความเปนกรด-ดาง ซีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย และของแข็งละลายน้ําท้ังหมด เพ่ือ
ยืนยันวาน้ําท้ิงดังกลาวนี้อยูในเกณฑมาตรฐาน 
น้ําท้ิงฯ แตหากพบวามีคาไมผานเกณฑมาตรฐาน
น้ําท้ิงฯ จะทําการปรับสภาพน้ําดวยกรดหรือดาง
กอนระบายออก 

3. ขยะมูลฝอยและ 
 กากของเสีย 

ระยะกอสราง 
- แหลงกําเนิดของเสีย คือ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก

การอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง  
 
 
 

ระยะกอสราง 
- โครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดหาถุงดํา

และถังรองรับขยะท่ีมีฝาปดมิดชิดวางกระจาย
ตามจุดตางๆ ภายในพ้ืนท่ีกอสรางโครงการเพ่ือ
รวบรวมใหหนวยงานทองถ่ินเขามาดําเนินการ
เก็บขนขยะเพ่ือนําไปกําจัดตอไป 

 ระยะดําเนินการ 
- แหลงกําเนิดของเสีย แบงออกเปน 2 สวน คือ  

ของเสียจากพนักงาน และของเสียจากกระบวนการ
ผลิตหรือจากระบบเสริมการผลิต/สาธารณูปโภค 

ระยะดําเนินการ 
- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนภายใน

โครงการอยางเพียงพอกอนรวบรวมใหหนวยงาน
ทองถิ่นท่ีมีศักยภาพนําไปกําจัด 
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ตารางที่ 2.9-1 (ตอ) แหลงกําเนิดมลพิษและการจัดการของโครงการในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ 
มลพิษหลัก แหลงกําเนิดมลพิษ การจัดการมลพิษ 

3. ขยะมูลฝอยและ 
 กากของเสีย 
(ตอ) 

 - กากของเสียจากกระบวนการผลิต ให ทําการ
รวบรวมแยกประเภทกอนกําจัดดังนี้ 
• กากของเสียอันตรายสงกําจัดยังหนวยงาน 

ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• น้ํามันหลอลื่นท่ีใชแลวจากงานซอมบํารุงและ

จากถังแยกน้ํา และน้ํามันสงใหหนวยงานรับ
กําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด 

• บรรจุภัณฑใชแลวจากการบรรจุสารเคมี รวบรวม
ใสภาชนะปดมิดชิดกอนสงคืนตัวแทนจําหนาย
หรือสงใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดตอไป 

• เถาจากกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล
จะแจกจายใหเกษตรกรนําไปใชในพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร 

- ทําการสุมวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเถา
ปละ 1 ครั้ง เพ่ือประกอบการขออนุญาตนําออก
นอกโรงงานการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอน
นําไป ใชปรับสภาพดินในพ้ืนท่ีเกษตร 

- จัดใหมีอาคารเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม 
เพ่ือใชในการเก็บพักกากของเสียกอนสงไปกําจัด
ยังหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4. มลพิษทางเสียง ระยะกอสราง 
- แหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดเสียงดังเกิดจากการทํางาน

พรอมกันของเคร่ืองจักรกลตางๆ เชน การติดต้ัง
เครื่องจักร เปนตน  

ระยะกอสราง 
- งานท่ีมีเสียงดังเกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวา

ดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง ใหสวมปลั๊กลด
เสียงหรือครอบหูลดเสียง 

 ระยะดําเนินการ 
- แหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดเสียงดังอยางมีนัยสําคัญ

ในกระบวนการผลิต ไดแก เคร่ืองกังหันไอน้ํา 
และหอหลอเย็น เปนตน 

ระยะดําเนินการ 
- โครงการไดจัดใหมีมาตรการลดระดับความดัง

ของเสียงท่ีเกิดจากอุปกรณเคร่ืองจักรตางๆ  
ท่ีใชในการดําเนินงาน โดยติดต้ังเคร่ืองจักรท่ีมี
เสียงดังภายในอาคาร พรอมท้ังติดต้ังปายเตือน
ใหพนั ก ง านสวม ใส อุ ปกรณ ลด เสี ย ง ขณะ
ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ที่มา :  บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา, 2565 
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3.  รางขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ความหมายและประโยชนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ไดใหคํานิยาม 
ของคําวา “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม” หมายความวา กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น 
จากการดําเนินโครงการหรือกิจการ หรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหมีการดําเนินการที่อาจมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือกําหนด
มาตรการปองกันแกไขผลกระทบดังกลาว ผลการศึกษา เรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ประโยชนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้ 

1) เปนเครื่องมือที่จะชวยพิจารณาวาโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือไม ในระดับมากนอยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูพัฒนาโครงการ
จะตองมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสมกอนดําเนินการ 

2) เปนเครื่องมือที่ใชในการคาดการณประเด็นปญหาสําคัญดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตามหลักวิชาการ 
ซึ่งจะไดเตรียมปองกันและแกไขไวกอนต้ังแตขั้นเตรียมโครงการ รวมทั้งเปนแนวทางในการกําหนดแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากไดมีการกอสรางและดําเนินการ 

3) เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน แผนการเงินในการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 

4) ผลการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลแกสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ 
และลดความขัดแยงของการใชทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได 

แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมครั้งน้ี เปนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน
โครงการ โดยพิจารณารวมกับผลการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบัน รวมถึงนําขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียมารวมพิจารณาในการประเมินผลกระทบเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เพ่ือใหการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการมีความสมบูรณ สอดคลองกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 ตอนพิเศษ 3 ง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 และประกาศสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 
รวมทั้งแนวทางการจัดทําและหลักเกณฑการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานความรอน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 

โดยพ้ืนที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในเบ้ืองตนครอบคลุมรัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ต้ัง
โครงการ อยางไรก็ตาม หากการประเมินผลกระทบพบวามีประเด็นใดมีแนวโนมสงผลกระทบเกินขอบเขต
การศึกษาขางตน คณะผูศึกษาจะพิจารณาศึกษาใหครอบคลุมพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบขางตนดวย 
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3.1  การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 จุดประสงคการศึกษารายละเอียดของโครงการเพ่ือศึกษาความเหมาะสมในแงของการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม และเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการกลั่นกรองโครงการ (Screening) เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพในเบ้ืองตน รายละเอียดแสดงดังน้ี 

1) พื้นที่ต้ังโครงการ ศึกษาที่ต้ังโครงการและบริเวณโดยรอบ ความสอดคลองของการใชประโยชนที่ดิน 
การใชประโยชนที่ดินตามกฎหมายผังเมือง และรายละเอียดพ้ืนที่ออนไหวตอผลกระทบสิ่งแวดลอมของแตละแหง 

2) รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่และผังองคประกอบโครงการ (Plant Layout) การวางผังการใช
ประโยชนพ้ืนที่ของโครงการ และสัดสวนพ้ืนที่การใชประโยชนพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 

3) เครื่องจักร อุปกรณและกระบวนการผลิต ศึกษารายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต 
ขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งแสดงรูปหรือแผนผังขั้นตอน หนวยผลิตตางๆ และสมดุลความรอน (Heat balance) 

4) เชื้อเพลิง ศึกษารายละเอียดระบุขอมูลชนิดของเช้ือเพลิง แหลงที่มา ปริมาณการใชเช้ือเพลิง 
องคประกอบของเช้ือเพลิง และรายละเอียดการจัดเก็บเช้ือเพลงิที่ใชในโครงการ  

5) สารเคมี ศึกษาชนิด/แหลงที่มา/ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่นํามาใชในกิจกรรมตางๆ ของโครงการ 
รวมถึงเอกสารขอมูลดานความปลอดภัย (MSDS) วิธีการขนสงและการเก็บกัก 

6) ผลิตภัณฑ ศึกษาชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ (ปริมาณไอนํ้า และไฟฟาที่ผลิตได) 

7) ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค ศึกษาระบบตางๆ ที่ใชสนับสนุนการผลิตของโครงการ เชน 
นํ้าใช นํ้าทิ้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า สมดุลนํ้าใช (Water balance) ระบบคมนาคม และระบบระบายนํ้าฝน
และปองกันนํ้าทวม เปนตน 

8) พนักงาน ศึกษาจํานวนพนักงาน จํานวนคนงาน ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ และ 
ผังโครงสรางองคกร (organization chart) 

9) มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการควบคุม ศึกษาชนิด แหลงกําเนิดมลพิษที่เกิดจากการผลิต
และกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับโครงการ ทั้งมลพิษทางอากาศ ระดับเสียง นํ้าเสีย และกากของเสีย รวมทั้ง
แสดงลักษณะมลพิษที่เกิดขึ้น ระบบควบคุมมลพิษ และอัตราการระบายมลพิษ 

10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เพ่ือควบคุมสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความเหมาะสม อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย และนําเสนอระบบ
ปองกันการเกิดอุบัติภัยจากการทํางาน รวมถึงการกําหนดแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในดานตางๆ เชน  
การฝกอบรมและการฝกซอมแผนตางๆ และการตรวจสุขภาพของพนักงานและสวัสดิการดานสุขภาพ 

11) ชุมชนสัมพันธและการรับเรื่องรองเรียน ศึกษาแผนงานประชาสัมพันธ/ชุมชนสัมพันธหรือมวลชน
สัมพันธในรูปแบบตางๆ และแผนการรองรับเรื่องรองเรียนจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

12) แผนการดําเนินงานและการบริหารโครงการ ศึกษาระยะเวลาการดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการ รายละเอียดกิจกรรมการดําเนินงานในชวงกอสรางและระยะดําเนินการ การจัดหาและการจัดการ 
ที่พักคนงาน สํานักงานโครงการและพ้ืนที่เก็บกองอุปกรณและวัสดุกอสราง (Camp site) 
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13) แนวกันชนและพื้นที่สี เขียว ศึกษาพ้ืนที่สี เขียวภายในโครงการโดยกําหนดใหมี พ้ืนที่สี เขียว 
ไมนอยกวารอยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ ชนิดพันธุไมที่จะปลูกในพ้ืนที่สีเขียวในโครงการ วิธีการ
บํารุงรักษา และแนวทางการปลูกทดแทนในกรณีที่ตนไมตายหรือเสียหายเพ่ือใหเปนพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน  

3.2  การศกึษาสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

จุดประสงคของการศึกษาสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานกอนดําเนินโครงการ 
(baseline data) ซึ่งใชเปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ศึกษาภายหลังดําเนินโครงการ
ในอนาคต อีกทั้งใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือกําหนดขอบเขตหรือประเด็นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
มีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 

3.2.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 

1) ลักษณะภูมิประเทศ การศึกษาดานสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงลักษณะ
สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ต้ังโครงการและบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ โดยศึกษาลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่
ศึกษาจากขอมูลแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภาพถายดาวเทียม และการสํารวจขอมูลภาคสนามเพ่ิมเติม  
โดยขอมูลดังกลาวสามารถนํามาใชในการคาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการหรืออาจจะมี
ผลกระทบตอโครงการ ทั้งน้ี การศึกษาสภาพภูมิประเทศไดกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ัง
โครงการ โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2) ธรณีวิทยาและแผนดินไหว การศึกษาดานธรณีวิทยา ทรัพยากรแร และแผนดินไหว มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงลักษณะปจจุบันของธรณีวิทยา ทรัพยากรแร และแผนดินไหว ในพ้ืนที่โครงการและ
บริเวณใกลเคียง เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ และปจจัย
สิ่งแวดลอมที่อาจมีผลตอการดําเนินการโครงการ โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของ เชน การจําแนกเขตเพ่ือ
การจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย แผนที่ภัย
พิบัติแผนดินไหวประเทศไทย และรายงานการศึกษาตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3) ทรัพยากรดิน การศึกษาดานทรัพยากรดิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงลักษณะปจจุบันของ
ชุดดินในพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนํามาใชในการ
คาดการณผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ และปจจัยสิ่งแวดลอมอาจมีผลตอการดําเนินโครงการ ตลอดจน
เสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและรายงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของจากหนวยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เปนตน สํารวจสภาพ
ปจจุบันของทรัพยากรดิน และวิเคราะหคุณภาพดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

4) สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ ศึกษาลักษณะอุตุนิยมวิทยาในสภาพ
ปจจุบันบริเวณพ้ืนที่ศึกษา และสภาพอุตุนิยมวิทยาประจําถิ่น (Micro Scale Meterological Condition) 
เน่ืองจากอิทธิพลของปจจัยตางๆ ในดานอุตุนิยมวิทยาจะสงผลตอรูปแบบการแพรกระจายของสารมลพิษ 
ทางอากาศจากแหลงกําเนิดไปสูผูรับผลกระทบในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแตละ
ทองถิ่นจะมากนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพิกัดภูมิศาสตรของแหลงกําเนิดและผูรับผลกระทบ ประกอบกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกอสรางและการดําเนินการของโครงการ การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาได
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจอากาศที่ต้ังอยูใกลพ้ืนที่โครงการมากที่สุด เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ สําหรับการศึกษาคุณภาพอากาศเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญ
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ประการหน่ึงในการพัฒนาโครงการ ดังน้ันการศึกษาขอมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพ้ืนที่โครงการจึงมีความสําคัญ
ตอการประเมินผลกระทบของโครงการ รวมทั้งนําไปกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตอไป 
โดยที่ปรึกษารวบรวมรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการ และโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (สวนขยาย ครั้งที่ 2)  
ของ บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด 

5) เสียง การพัฒนาโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ อาจกอใหเกิดผลกระทบใน
ดานการรบกวนชุมชนในพ้ืนที่ใกลเคียงในรูปของเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมการกอสรางและดําเนินการของ
โครงการ ดังน้ันจึงจําเปนตองทําการตรวจวัดระดับเสียงปจจุบันบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยที่ปรึกษารวบรวมรายงานผลปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ของโครงการ และโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (สวนขยาย ครั้งที่ 2) ของ บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด 

6) อุทกวิทยาน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําผิวดิน ดานคุณภาพนํ้าผิวดินของพ้ืนที่ศึกษาในปจจุบันเพ่ือใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และนําไปกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินที่เหมาะสมตอไปทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และรวบรวม
รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ของโครงการ และโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (สวนขยาย ครั้งที่ 2) ของ บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด 

7) อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน การศึกษาสภาพปจจุบันของคุณภาพนํ้าใตดินในบริเวณ
พ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียงกอนมีการพัฒนาโครงการ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการประเมิน ผลกระทบ
ตอคุณภาพนํ้าใตดินที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และไดทําการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการ 
ที่เกี่ยวของเพ่ือใชเปนขอมูลคุณภาพนํ้าใตดินในพ้ืนที่ศึกษา และใชในการประเมินผลกระทบดานคุณภาพนํ้าใตดิน 
โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิขอมูลพ้ืนฐานบอนํ้าบาดาลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ศึกษา 
และขอมูลปฐมภูมิ บริษัทที่ปรึกษาจะดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลจากบอบาดาลในพ้ืนที่ศึกษา 

3.2.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ 

1)  ทรัพยากรชวีภาพบนบก เพ่ือศึกษาทรัพยากร ปาไมและพืชพรรณที่อยูในบริเวณพ้ืนที่โครงการ
และพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบ โดยศึกษารายละเอียดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการที่จะสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรปาไมและพืชพรรณในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา และสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยจะสํารวจพรรณพืช
รวมกับการสํารวจดานนิเวศวิทยาสัตวปา (ศึกษาและรวบรวมขอมูลของทรัพยากรสัตวปาในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
จากขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของ ไดแก ความชุกชุมของสัตวปา ชนิดของสัตวปาที่พบในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา) 
การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ประเภทปาไม ชนิดพรรณไม พันธุไมหวงหาม โดยรายละเอียดช่ือภาษาไทยและ
ช่ือพฤกษศาสตรของชนิดน้ันๆ ตามรายช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย เพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก 
การดําเนินการของโครงการที่มีตอทรัพยากรปาไมและพืชพรรณ ทั้งในดานขนาดและทิศทางของผลกระทบ รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการที่เหมาะสม 

2)  ทรัพยากรชีวภาพในน้ํา การศึกษาถึงสภาพปจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า โดยเฉพาะ
องคประกอบความหลากหลายและความชุกชุมของชนิดของสิ่งมีชีวิต ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณของนิเวศวิทยา
แหลงนํ้า โดยที่ปรึกษารวบรวมรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการ และโครงการโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (สวนขยาย ครั้งที่ 2) 
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ของ บริษัท นํ้าตาลพิษณุโลก จํากัด เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานนําไปประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสภาพนิเวศวิทยา
ทางนํ้า เพ่ือหามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอนิเวศวิทยาทางนํ้าใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด 
รวมทั้งเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางนํ้าที่เหมาะสมตอโครงการตอไป 
ตลอดจนเพ่ือใหชุมชนมั่นใจและยอมรับโครงการ 

3.2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

1) การใชที่ดิน ศึกษาลักษณะการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนที่ศึกษา กรณีที่มีรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมอยูกอนแลวและมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน
ของพ้ืนที่ที่เปนที่ต้ังโครงการและพ้ืนที่บริเวณใกลเคียง โดยบริเวณที่ต้ังโครงการจะถูกเปลี่ยนแปลงจากที่เปนอยูเดิมไป
อยางถาวร โดยแจกแจงประเภทการใชประโยชนที่ดินตาง ๆ เชน พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่อยูอาศัย และพ้ืนที่เกษตรกรรม  

2) การคมนาคมขนสง การพัฒนาโครงการในระยะกอสราง ประกอบดวย การขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสราง เครื่องมือ เครื่องจักร และคนงานกอสรางเขาสูพ้ืนที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลทําใหปริมาณจราจรและการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น สวนในระยะดําเนินการ ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นจะมาจากการเดินทางของพนักงาน
ที่เดินทางเขาสูโรงงาน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจะมีปริมาณจราจรคอนขางมาก และอาจสงผลกระทบตอสภาพการ
คมนาคมขนสงในพ้ืนที่บางสวน ดังน้ันในการพัฒนาโครงการจึงจําเปนตองมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการ
คมนาคมขนสงในสภาพปจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง โดยศึกษาสภาพการคมนาคมโดยทั่วไป
ของเสนทางคมนาคมในปจจุบันโดยรอบพ้ืนที่โครงการ รวมทั้งสถิติปริมาณการจราจรของเสนทางคมนาคมสาย
หลักที่เก่ียวของกับโครงการ จากสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 9 
(อุตรดิตถ) รวมถึงการสํารวจภาคสนามทั้งสภาพการจราจรในชวงเรงดวน และชวงปกติ เพ่ือใหครอบคลุมสภาพ
ปญหาในปจจุบันเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชในการศึกษาประเมินผลกระทบดานคมนาคมขนสงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาโครงการ รวมถึงการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการตอไป 

3) การระบายน้ํา การศึกษาดานการระบายนํ้าและการปองกันนํ้าทวม เปนการศึกษาสภาพ 
ทิศทางการระบายนํ้าในบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในปจจุบัน รวมทั้งศึกษาขอมูลและสถิติการเกิด 
นํ้าทวมในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการ เพ่ือนําผลที่ไดมาใชประเมินผลกระทบตอทิศทางการระบายนํ้าและการกีดขวาง
การระบายนํ้าอันเน่ืองจากโครงการ โดยทําการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิสถิตินํ้าทวมของจังหวัด จากระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS Data) จากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหทราบถึงทิศทางการระบายนํ้าและพ้ืนที่นํ้าทวม
ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยการประเมินผลกระทบตอระบบระบายนํ้าไดพิจารณา
ในประเด็นหลัก คือ ผลกระทบตอการระบายนํ้าฝนในพ้ืนที่ศึกษาในแงของผลกระทบที่อาจสงเสริมทําใหพ้ืนที่ไดรับ
ปญหานํ้าทวมขัง ทั้งในสวนของระบบระบายนํ้าฝนและความเพียงพอของบอหนวงนํ้าฝน โดยหลักการของบอ
หนวงนํ้าจะคํานึงถึงอัตราการระบายนํ้ากอนและหลัง จากมีการพัฒนาโครงการ จากการคํานวณเปรียบเทียบอัตรา
การระบายนํ้าฝนกอนขายกําลังการผลิตและหลังขยายกําลังการผลิต 

4) การเกษตรกรรม การเกษตรกรรมเปนอาชีพที่สําคัญของประเทศไทย โดยการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการอาจสงผลกระทบตอการเกษตรกรรม บริษัทที่ปรึกษาจึงทําการศึกษาเรื่องเกษตรกรรมเพ่ือเปนการ
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมขอมูลดานเกษตรกรรมจากหนวยงานในพ้ืนที่
ศึกษาโดยการรวบรวม สํารวจและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเกษตร การปศุสัตว และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าบริเวณ
พ้ืนที่ศึกษา ประกอบดวย ระบบการเกษตรในปจจุบัน ไดแก ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ประเภทและชนิดปศุสัตว และ
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ขนาดพ้ืนที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาของการเพาะปลูกในแตละป ผลผลิต วิธีการเพาะปลูก/
เลี้ยงสัตว และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การสงเสริมการเกษตรและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ซึ่งควรปรับปรุงแกไข 
ตลอดจนองคกรทางการเกษตรที่มีอยู 



 

- 28 - 

5) การใชน้ํา ศึกษาถึงแหลง ชนิด ปริมาณการใชนํ้าของชุมชนใกลเคียง และกิจกรรมอ่ืนๆ สภาพปญหา
การใชนํ้า จากการสํารวจเอกสารของการประปาสวนภูมิภาค/ประปาหมูบานในพ้ืนที่รับผิดชอบและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการสํารวจภาคสนามเน่ืองจากการใชนํ้าเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหน่ึง เน่ืองจากนํ้าเขาไปมีสวน
เก่ียวของต้ังแตเริ่มกระบวนการในระยะกอสรางจนถึงระยะดําเนินการโครงการ ดังน้ันการศึกษาดานการใชนํ้าจึง
นับเปนการศึกษาอีกดานหน่ึงที่มีความสําคัญตอการพัฒนา ซึ่งขอมูลพ้ืนฐานน้ีจะนําไปใชในการวิเคราะหหรือคาดการณ
ผลกระทบตอการพัฒนาโครงการตอการใชนํ้าดานตาง ๆ ของประชาชนที่อยูบริเวณพ้ืนที่ศึกษา พรอมทั้งเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอการใชนํ้าของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

6) การใชไฟฟา ศึกษาแหลงจายไฟฟา พลังงาน ชนิด ประเภท ปริมาณการใชพลังงานของ
กิจกรรมตางๆ ในชุมชนบริเวณใกลเคียง การใชไฟฟาในครัวเรือนของชุมชน และสภาพปญหาการใชไฟฟา จากการ
สํารวจเอกสารของหนวยงาน เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค และจากการสํารวจโดยการสอบถามเพ่ิมเติมโดยรวบรวม
ขอมูลดานการใชไฟฟาจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือทราบถึงการใชพลังงานในปจจุบันของประชาชน
บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ และเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 
รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอไป 

7) การจัดการของเสีย การดําเนินโครงการในระยะกอสรางและระยะดําเนินการอาจสงผลกระทบ
ตอการจัดการขยะและกากของเสียของหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ซึ่งหากขาดการ
จัดการขยะและกากของเสียที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน
ใกลเคียงได ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือนําขอมูลไปใชประกอบการ
ประเมินผลกระทบจากโครงการ โดยการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานการจัดการขยะของหนวยงานทองถิ่นที่
เก่ียวของ ศึกษาการจัดการมูลฝอยและขอบขายการใหบริการตลอดจนขีดความสามารถในการใหบริการ 
จากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน รวมถึงสถานการณและปญหา 
ดานการจัดการของเสียและขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ศึกษาปจจุบัน 

8) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การดําเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะกอสรางและ
ระยะดําเนินการอาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงจําเปนตองศึกษาเรื่องการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเปนการปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการโดยจะรวบรวม
ขอมูลดานระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหนวยงานในพ้ืนที่ศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถานี
ดับเพลิง หรือศูนยอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน (อปพร.)  

3.2.4 คุณคาคุณภาพชีวิต 

1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม รวบรวมและเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวมใหครบทุกมิติ 
ต้ังแตระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับชุมชนในเทศบาลหรือหมูบานทองถิ่น โดยใหนําเสนอขอมูล
ที่เปนปจจุบันและขอมูลยอนหลังอยางนอย 5 ป วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใหเห็นสถานภาพแบบอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) ในชวง 5 ป 10 ป 15 ป หรือ 20 ป โดยใหเปนขอมูลที่อยูในชวงระยะเวลาเดียวกันในทุกประเด็น
เพ่ีอใชวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ พรอมทั้งระบุแหลงอางอิง/ป พ.ศ.ของแหลงขอมูลใหมีความทันสมัย โดยใหครอบคลุม
ขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน ลักษณะชุมชนและสภาพพ้ืนที่ การบริหารและการปกครอง โครงสรางประชากรต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบันที่มีการเพ่ิมขึ้นและ/หรือลดลงแตละป เชน จํานวนหลังคาเรือน จํานวนครัวเรือนและประชากร 
ความหนาแนนตอพ้ืนที่ ประชากรแรงงาน ภาวการณยายถิ่น การเกิด การตาย รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ทางประชากรและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรในอนาคต เปนตน สภาพทางสังคม เชน การนับถือศาสนา 
รูปแบบการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมระดับภาคและจังหวัด ระบบเศรษฐกิจหลักชุมชน 
ลักษณะการประกอบอาชีพและการผลิต รูปแบบวัฒนธรรมและความเช่ือ และการบริการขั้นพ้ืนฐานและสังคม 
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2) การสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา  
เปนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ศึกษาผานทางแบบสอบถาม ครอบคลุมประเด็น
ตาง ๆ ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ โครงสรางครัวเรือน ภูมิลําเนาและการยายถิ่น สภาพทางเศรษฐกิจ 
ขอมูลดานสุขภาพอนามัย/สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สภาพความเปนอยูปจจุบันและความพึงพอใจ เชน ปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชน ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีตอชีวิตประจําวัน ตลอดจนความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมปจจุบัน
และในอนาคตเมื่อมีโครงการ โดยการสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่
ศึกษาจะระบุวัตถุประสงคของการศึกษา และขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช ชวงเวลาทําการศึกษา
พ้ืนที่และพ้ืนที่ออนไหว รวมทั้งชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 

3) สาธารณสุข ทําการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชากรในภาพรวม 
และระบบบริการสาธารณสุขในระดับองคกรสวนทองถิ่นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งประกอบดวย ขอมูล
สถานบริการดานสาธารณสุขของพ้ืนที่ศึกษา และบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โดยแสดงอัตราสวน 
ของบุคลากรทางการแพทยตอประชากรในพ้ืนที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือแสดงถึง 
สภาพความพรอมในการใหบริการและความเพียงพอเก่ียวกับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางสาธารณสุข 
แสดงขอมูลสถานะทางสุขภาพของประชาชน โดยเสนอขอมูลสถิติการเจ็บปวยของประชาชนในแตละชุมชนที่อยู
โดยรอบบริเวณโครงการ ที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน โรคสําคัญ โรคประจําถิ่น 
(Endemic Disease) โรคระบาด (Epidemic Disease) ซึ่งรวมถึงกลุมอาการของโรคที่เก่ียวของกับกิจกรรมของโครงการ 
โดยรวบรวมจากขอมูล จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 5 ป 

4) สุนทรียภาพและการทองเที่ยว รวบรวมขอมูลสถานที่สําคัญตาง ๆ เชน แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร โบราณสถานที่สําคัญ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เอกลักษณทางวัฒนธรรม และ
สถาปตยกรรมทองถิ่น เปนตน ที่อยูใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ โดยอธิบายลักษณะและความสําคัญของสถานที่ดังกลาว 
พรอมทั้งระบุระยะหางจากโครงการ พิกัดอางอิง และแผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่สําคัญรวมกับที่ต้ังของโครงการ 

3.3  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและประเด็นผลกระทบหลัก 

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนการคาดการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบในสภาวะกอนและหลังมีการดําเนินโครงการ การคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม
จะใชหลายๆ เครื่องมือรวมกันทั้งน้ีเพ่ือใหเหมาะสมในแตละประเด็นสิ่งแวดลอม เชน แบบจําลองทางคณิตศาสตร 
สมการคณิตศาสตร ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ เปนตน อีกทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในแตละดานจะ
ครอบคลุมถึงภาพรวมของแหลงกําเนิดมลพิษหรือคุณภาพสิ่งแวดลอมที่มีอยูเดิม (กอนมีโครงการ) และ
แหลงกําเนิดมลพิษของโครงการ ทั้งน้ีคณะผูศึกษาจะพิจารณาครอบคลุมประเด็นที่ไดรับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในการกําหนดขอบเขตการศึกษาโดยสาธารณะ รวมถึงจะพิจารณารวมกับ
สภาพแวดลอมปจจุบัน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจะครอบคลุมประเด็นผลกระทบใน 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะ
สภาพแวดลอมปจจุบันของพ้ืนที่ศึกษาและลักษณะกิจกรรมของโครงการ (Screening) พบวา ประเด็นหลักที่อาจ
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเปนประเด็นที่อยูในความวิตกกังวลของชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา ดังตารางที่ 3.3-1 
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ตารางที่ 3.3-1  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. ทรัพยากรทางกายภาพ 
- ผลกระทบตอคุณภาพอากาศ

ของพ้ืนท่ีศึกษา 
- ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดมลพิษทางอากาศของโครงการและบงชี้มลพิษ

หลักท่ีเกิดข้ึน (มลพิษทางอากาศท่ีสําคัญของโครงการ ไดแก ไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม
ชานออยจากหมอไอน้ํา ซ่ึงมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญไดแก ฝุนละอองรวม (TSP)  
กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- ศึกษาขอมูลคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ีศึกษากอนขยายกําลังการผลิต 
- คาดการณผลกระทบหรือคุณภาพอากาศของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปหลังขยาย

กําลังการผลิตโครงการตามหลักเกณฑของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตร  

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ผลกระทบตอทรัพยากรดิน - ศึกษาขอมูลคุณภาพดินของพ้ืนท่ีโครงการกอนขยายกําลังการผลิตและภายหลังขยาย
กําลังการผลิตศึกษาขอมูลลักษณะชุดดิน พรอมท้ังประเมินลักษณะสมบัติดิน การระบาย
น้ํา และการทรุดตัวของดิน 

- คาดการณผลกระทบตอทรัพยากรดินจากการกอสรางและดําเนินโครงการ ท้ังดานการชะลาง
พังทลายของดิน การทรุดตัวของดิน และความอุดมสมบูรณของดินท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป  

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 

- ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา  
(น้ําผิวดิน/น้ําใตดิน) 

- ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมกอใหเกิดมลพิษทางน้ําหรือน้ําเสีย  
- ประเมินความเหมาะสมของการจัดการน้ําท้ิงของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของระบบบําบัดน้ําเสีย และผลกระทบจากการ

จัดการน้ําท้ิงของโครงการ  
- ศึกษาคุณภาพน้ําใตดินกอนขยายกําลังการผลติ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
- ผลกระทบตอระดับเสียง - ศึกษาแหลงกําเนิดหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงดังอยางมีนัยสําคัญจากการดําเนินงาน 

- ศึกษาระดับเสียง ณ ตําแหนงพ้ืนท่ีออนไหวท่ีใกลเคียงกับโครงการมากท่ีสุด 
- การคาดการณระดับเสียง ณ ตําแหนงพ้ืนท่ีออนไหวตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ 

โดยใชสมการคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของเปนเครื่องมือ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
2.  ทรัพยากรทางชีวภาพ 
- ผลกระทบตทรัพยากรชีวภาพ

บนบก 
- ศึกษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาบริเวณโครงการและพ้ืนท่ีศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวตอการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งมีชีวิตของพืช

และสัตวในระบบนิเวศบนบก 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
- ผลกระทบตทรัพยากรชีวภาพ

ในน้ํา 
- ศึกษาทรัพยากรชีวภาพในน้ําบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
- ประเมินผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวตอการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งมีชีวิตของพืช

และสัตวในระบบนิเวศในน้ํา 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ตอ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
- ผลกระทบตอการใชประโยชนท่ีดิน - ศึกษาและคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 

- ศึกษาความสอดคลองของพ้ืนท่ีโครงการกับขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎหมายผังเมือง และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 

- ผลกระกระทบตอการเกษตรกรรม - ศึกษาขอมูลดานการเกษตร การปศุสัตว และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในบริเวณพ้ืนท่ี
ศึกษา 

- นําผลการศึกษาในหัวขอคุณภาพอากาศ มาทําการประเมินคุณภาพอากาศท่ีอาจมี
ผลกระทบตอพ้ืนท่ีทางการเกษตร หรือผลผลิตทางการเกษตรเม่ือมีการดําเนิน
โครงการ มลพิษท่ีอาจเกิดผลตอพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ไดแก กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 

- ผลกระทบตอระบบคมนาคมของพ้ืนท่ี
ศึกษา 

- ศึกษาปริมาณจราจรและสภาพจราจรภายในพ้ืนท่ีศึกษา 
- การคาดการณสภาพจราจรตามแนวทางหรือเกณฑของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
- ผลกระทบตอการใชน้ํา - ศึกษาปริมาณการใชน้ําของโครงการ (รับน้ําใชจากโรงงานผลิตน้ําตาล) 

- ศึกษาแหลงท่ีมาของน้ําใชของโครงการ 
- ประเมินศักยภาพและความเพียงพอของแหลงน้ําใชของโครงการ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
-  ผลกระทบตอการใชไฟฟา - ศึกษาปริมาณการใชไฟฟาของพ้ืนท่ีศึกษาในปจจุบัน 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 

- ผลกระทบตอการระบายน้ําและ
ปองกันน้ําทวม 

- ศึกษาการระบายน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา ท้ังในสวนของการระบายน้ําตามธรรมชาติและ
ระบบระบายน้ําท่ีสรางขึ้น 

- ศึกษาปญหาน้ําทวมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบ 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
- ผลกระทบตอการจัดการกากของเสีย - ศึกษาลักษณะและปริมาณการเกิดกากของเสีย  

- พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของการจัดการกากของเสีย  
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
- ผลกระทบตอการบรรเทาสาธารณภัย - ศึกษาขอมูลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- ประเมินศักยภาพ/ขอมูลการออกแบบระบบปองกันอัคคีภัยและขอมูลการบรรเทา 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีศึกษา 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ตอ)  สรุปขอบเขตการประเมินผลกระทบและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการในประเด็นผลกระทบหลัก 

ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2565 

4.  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
เปนกระบวนการที่สงเสริมใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลและแสดงความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาโครงการ เพ่ือหาทางเลือกในแนวทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาโครงการ และทําให
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความครบถวนและรอบดานมากที่สุด ซึ่งแนวทางการรับฟงความคิดเห็นฯ 
อางอิงประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แนวทาง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 136 
ตอนพิเศษ 36 ง วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 โดยโครงการวางแผนใหมีเวทีสาธารณะเพ่ือการประชาสัมพันธโครงการ 
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคสวน บริเวณพ้ืนที่โดยรอบรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการ  
(อางถึงรูปที่ 2.1-1) จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

 1)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หน่ึง : เปนการรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลกับ
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง
และทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ อีกทั้งยังเปนการนําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ใหครบถวน 

ขอบเขตการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แนวทางการศึกษา 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4. คุณคาคุณภาพชีวิต 
- ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคม - ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในปจจุบัน 

- คาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชุมชน ระดับจังหวัด 
- ประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม/การพิจารณากําหนดอัตราชดเชยกรณีพิพาท

ปญหาสิ่งแวดลอมระหวางโครงการกับชุมชนตามขอกฎหมายกําหนด 
- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
- ผลกระทบตอสาธารณสุข/สุขภาพ - ศึกษาขอมูลสถานบริการดานสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย และสถานะทาง

สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา รวมท้ังอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางานของพนักงานในโครงการ และความเพียงพอของสถานบริการดานสาธารณสุข
กอนและภายหลังมีโครงการ 

- ศึกษา คาดการณ วิเคราะห และประเมินลักษณะของผลกระทบท้ังเชิงบวกและ 
เชิงลบ หรือสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 

- ผลกระทบตอสุนท รียภาพและ 
การทองเท่ียว 

- ศึกษาขอมูลสถานท่ีสําคัญตาง ๆ หรือสิ่งท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร ท่ีอยูใกล
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางและการดําเนินการของโครงการตอ 
การเสื่อมคุณคาของสถานท่ีสําคัญ หรือสิ่งท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 

- การกําหนดแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม 
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 2)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สอง : เปนการรับฟงความคิดเห็นตอการจัดทํารางรายงาน
และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งน้ี ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจาก
การรับฟงความคิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะตองผนวกไวเปนสวนหน่ึงของรายงานฯ 
สําหรับโครงการขนาดใหญและซับซอนอาจจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นในวงกวาง โดยอาจพิจารณาใชเทคนิค
การมีสวนรวมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมดวย 

ทั้งน้ี ในการใหขอมูลโครงการกับผูมีสวนไดเสีย ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ จะตองจัดวางเอกสาร 
ที่เก่ียวของไวในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพรผานทางเว็บไซตเพ่ือใหประชาชนเขาถึงเอกสารที่เกี่ยวของ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห สรุป และรวบรวมประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของ 
ผูมีสวนไดเสียหรือสาธารณชน และผูเช่ียวชาญ จากการรับฟงความคิดของประชาชนภายหลังการจัดเวทีทุกครั้ง  
ในการศึกษาและประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม พ้ืนที่ศึกษาและกลุมเปาหมาย ในการดําเนินการการมีสวนรวม
ของโครงการครอบคลุมพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบที่ต้ังโครงการ สวนการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
โครงการและการมีสวนรวมของประชาชนมีขั้นตอนแสดงดังตารางที่ 4.1-1  

สําหรับการศึกษาแบงกลุมเปาหมายออกเปน 7 กลุม สอดคลองกับการจําแนกผูมีสวนไดเสียตาม
แนวทาง การมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มกราคม พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

(1) ผูไดรับผลกระทบ ไดแก 

“กลุมผูเสียประโยชน” เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในดานลบทั้งทางตรงและทางออม 

“กลุมผูไดรับผลประโยชน” เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในดานบวกทั้งทางตรงและ
ทางออม 

(2) ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 

“เจาของโครงการ” ในที่น้ีอาจหมายถึงหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่เปน 
ผูดําเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงกรณีการรวมทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

“ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย” 

ทั้งน้ี เจาของโครงการและผูจัดทํารายงานฯ จะตองดําเนินการรวมกันในทุกขั้นตอนของการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(3) ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 

“สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)”ในฐานะฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) หรือหนวยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน 

“คชก.” และ/หรือ “กก.วล.” 

“ผูที่มีหนาที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย 
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(4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่นที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน 
กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน 

(5) องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ 

“องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม” ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
หรือองคกรชุมชนที่สนใจและทํางานดานสิ่งแวดลอม หรือองคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมองคกรตางๆ ที่อยูในเขต
พ้ืนที่หรือเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่ 

“สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยูภายในพ้ืนที่ศึกษา หรือบริเวณใกลเคียง 

“นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน และนักวิชาการตางๆ 

(6) สื่อมวลชน ทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความกาวหนาในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(7) ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความตองการเขามามีสวนรวม 
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การประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นของ 

ประชาชน ครั้งที่ 1 
การรับฟงความคิดเห็น 
ตอรางขอเสนอโครงการ 
รายละเอียดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา  
และการประเมิน

ทางเลือกโครงการ 

 

การสํารวจและ 
รับฟงความคิดเห็น 

ตอโครงการ 

ตารางที่ 4.1-1 กิจกรรมของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรม วัตถุประสงค 

 

- กําหนดกลุมเปาหมาย/การจัดเตรียมสื่อ
ประชาสัมพันธ 

 
 

- รวบรวมข อม ูลรายละเอ ียดโครงการ 
เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน ผูมีสวน
ไดเสียไดทราบรายละเอียดเบื้องตนของ
โครงการ 
 

 
- เขาพบหนวยงานราชการ/ผูนําชุมชน  
- ประชาสัมพันธโครงการรายครัวเรือน 
- ปดประกาศ/สงหนังสือเชิญประชุมและ

สงเอกสารประกอบการประชุม คร้ังท่ี 1 

- เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล
รายละเอียดโครงการ/เชิญกลุมเปาหมาย
และผูสนใจท่ัวไปเขารวมประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นครั้งท่ี 1  
 

 

- การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 
- สงหนังสือและปดประกาศสรุปผลการ

ประชุมรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ี 1 

- เพ่ือใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ท่ีจะเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ท้ังทางตรงและทางออมรวมท้ังขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ 

- เพ่ือนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
การรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบ 
การศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให
ครบถวน 
 

 
 
 - สัมภาษณความคิดเห็นผูนําชุมชน และ

ตัวแทนครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา 
- สัมภาษณความคิดเห็นตัวแทนหนวยงาน

ราชการท่ีเกี่ยวของ 
 
 

- เพ่ือรวบรวมขอมูลชุมชนในดานตางๆ 
รวมท้ังสํารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม 
ความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ  

- เพ่ือเปนการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความค ิด เห ็น  ข อ เสนอแนะ รวมทั ้ง
สอบถามและขอมูลในดานตางๆ ของ 
แตละหนวยงานมาประกอบการศึกษา 
 

 

- ปดประกาศและสงหนังสือเชิญประชุม 
ครั้งท่ี 2 

- สงเอกสารประกอบการประชุม ครั้งท่ี 2 
- การประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 
- สงหนังสือและปดประกาศสรุปผลการ

ประชุม ครั้งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือใหประชาชนมีความม่ันใจในรายงานฯ 
และมาตรการฯ ท้ังนี้  ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการรับฟงความ
คิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะตองผนวกไว เปน 
สวนหนึ่งของรายงานฯ 

ที่มา :   ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํา 
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

การประชุม 
รับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน ครั้งที่ 2  
การรับฟงความคิดเห็น 

ตอการจัดทํารางรายงาน  
และมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

ข้ันตอน 
การเตรียมงาน 

 

การเตรียมความพรอม 
ของชุมชนโดยใหขอมูล 

กับประชาชน 
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5.  รางขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

โครงการโรงไฟฟาชีวมวล (สวนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด เขาขายจะตองจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แตไมเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ 
กิจการหรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มกราคม 2562) 
ไดกําหนดใหกิจการหรือการดําเนินการโรงไฟฟาพลังงานความรอนทุกประเภทที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาต้ังแต  
10 เมกะวัตตขึ้นไป ยกเวนโรงไฟฟาพลังงานความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิงตองจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางเพ่ือประกอบกิจการหรือขั้นตอนการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือให
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ทั้งน้ี การศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในครั้งน้ี โครงการไดประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) รวมถึงประยุกตใชแนวทาง
ปฏิบัติและวัตถุประสงคของบทบัญญัติกฎหมาย และหลักเกณฑที่เก่ียวของ โดยขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ แบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening) (2) การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
(Scoping) (3) การประเมินผลกระทบ (Appraisal) (4) การจัดทํารายงานและใหขอเสนอแนะ (Reporting and 
Recommendation) และ (5) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) โดยใน
ระหวางการดําเนินงานตามขั้นตอนดังกลาวมีการสงเสริมใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือใหกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมีความรอบดานและ
ครบถวนมากที่สุด ซึ่งในการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ ในครั้งน้ี บริษัทที่ปรึกษาไดกําหนดขอบเขต 
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการในระยะกอสรางและระยะ
ดําเนินการ โดยพิจารณาจากการกลั่นกรองโครงการ และกําหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่/เวลา/กลุมเปาหมาย สรุปไดดัง
ตารางที่ 5-1 และตารางที่ 5-2 
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ตารางที่ 5-1 ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะกอสราง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบตอชุมชน 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.1 กิจกรรมการกอสรางหลักของโครงการ ไดแก  
- การเตรียมพื้นท่ี/งานฐานราก 
- การสรางโครงอาคาร/งานอาคาร/งานติดตั้ง

เครื่องจักร  
- การปรับปรุงอาคาร/พื้นท่ีหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
รวมถึงการขนสงวัสดุ-อุปกรณ และการรับ-สงคนงาน
กอสราง 

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น ไดแก 
- ฝุนละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ

พื้นท่ี ขุดบอนํ้า และถมดินบดอัด 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ฝุ น ละอองขนาด ไม เ กิ น  2 . 5  ไมครอน  
(PM-2.5) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) และกาซ
คารบอน มอนอกไซด (CO) จากการเผาไหม
เช้ือเพลิงของเครื่องจักรท่ีใชในกิจกรรมกอสราง 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการและชุมชนท่ีอยูใน

แนวทิศทางลม 

โรคระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง แสบ
จมูก ไอ จาม การทํางานของปอดลดลง และ
เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ รวมถึง
กอใหเกิดความรําคาญ บดบังทัศนวิสัยใน
การมองเห็นบริเวณเสนทางขนสง เกิดการ
สะสมบนสิ่งปลูกสราง/บานเรือน ท่ีอยูอาศัย 
รวมถึงตนไม/ไมยืนตน 

- แผนงานกอสรางโครงการ 
- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  
- ผลการประเม ินผลกระทบด าน

คุณภาพอากาศ โดยแบบจําลอง 
ทางคณิตศาสตร (AERMOD) 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ 
1.1 กิจกรรมการกอสรางหลักของโครงการ ไดแก  
- การเตรียมพื้นท่ี/งานฐานราก 
- การสรางโครงอาคาร/งานอาคาร/งานติดตั้ง

เครื่องจักร  
- การปรับปรุงอาคาร/พื้นท่ีหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
รวมถึงการขนสงวัสดุ-อุปกรณ และการรับ-สงคนงาน
กอสราง 

(1) ระดบัเสียงจากการใชเครื่องจกัรและอุปกรณ
ในกิจกรรมการกอสรางหลัก 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

คุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญ หงุดหงิด  
เกิดความ  เครียด ส งผลเสียตอการใช
ชีวิตประจําวัน รวมถึงรบกวนการนอนหลับ
พักผอน 

- แผนงานกอสรางโครงการ 
- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบตอระดับ

เสียง/ความสั่นสะเทือน 
(2) ความสั่นสะเทือน ประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ี

โครงการและชุมชนท่ีอยูติด
กับเสนทางการขนสง 

กอใหเกิดรําคาญ เกิดความเครียด หงุดหงิด 
และรบกวนการนอนหลับพักผอน 

1.2 การขนสงวัสด-ุอุปกรณท่ีใชในการกอสราง และ
การรับ-สงคนงานกอสราง 

(1) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการคมนาคมขนสง ประชาชน โดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/คนงานกอสราง 
รวมท้ังผูใชรถในเสนทาง

การขนสง 

อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงมีผลกระทบ
ตอสุขภาพในหลายระดับ ตั้งแตการบาดเจ็บ 
เจ็บปวย หรือสูญเสียอวัยวะ พิการ และ
เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพยสิน  

- แผนงานกอสรางโครงการ 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 

- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- สถิติอุบัติเหตุบนโครงขายถนนของ

กระทรวงคมนาคม 

- ผลการประเมินผลกระทบดานการ
คมนาคมขนสงและการจราจร 

(2) ปญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไมสะดวก ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ/คนงานกอสราง 
รวมท้ังผูใชรถในเสนทาง

การขนสง 

ทําใหการจราจรติดขัด พื้นผิวจราจรชํารุด 
เกิดความเสียหาย รวมถึงเพิ่มความวิตกกังวล
หรือความเครียดในการเดินทาง และอาจ
สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวันของ
ประชาชนโดยรอบพื้น ท่ีโครงการ และ
คนงานกอสราง รวมท้ังผูใชรถในเสนทาง
การขนสง 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะกอสราง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบตอชุมชน (ตอ) 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ (ตอ) 
1.3 การจัดการขยะมูลฝอย/ของเสีย ปริมาณขยะมูลฝอย/ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการ

กอสราง และกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของคนงาน
กอสราง 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

การติดเช้ือจากสัตว นําโรคท่ีมาจาก 
กองขยะ ปญหาขยะตกคางในพื้นท่ี และ
อาจเปนการเพิ่มภาระใหกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของในการนําไปกําจัด 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 

- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  

- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของหนวยงาน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบดานการจัดการ

กากของเสีย 
1.4 การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าท้ิง ปริมาณนํ้าเสีย/นํ้าท้ิงจากการอุปโภค-บริโภคของ

คนงานกอสราง และจากกิจกรรมการกอสราง 
ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี

โครงการ 
เปนการเพิ่มภาระการดูแล/การจัดการ
ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการ รวมถึง
อาจเกิดการปนเปอนของนํ้าเสีย/นํ้าท้ิง
ลงสูแหลงนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินในพ้ืนท่ี 
และนําไปสูปญหาดานการสุขาภิบาล
และโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดนิอาหาร 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 

- ผลการประเมินผลกระทบดานการจัดการ
นํ้าเสีย/นํ้าท้ิง 

1.5 การเพิ่มขึ้นหรือยายถิ่นเขามาของคนงาน
กอสราง 
 
 
 
 
 
 

(1) ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน และวิถีชีวิต
ของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

ปญหาดานสังคม การลักทรัพยหรือการ
กออาชญากรรม ปญหายาเสพติด การแยง
ใชบริการดานสาธารณูปโภค เชน โรงเรียน 
ประปา ไฟฟา การเก็บขยะ การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของหนวยงาน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 

(2) โรคติดตอจากคนงานกอสราง ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ/คนงานกอสราง 

เกิดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอและ
สามารถแพรกระจายไปสูบุคคลอื่นได 
รวมถึงเพิ่มภาระใหกับสถานบริการ
สาธารณสุข และเพิ่มความตองการเขา
รับบริการดานสุขภาพของประชาชน 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของสถาน 

พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 
ในพื้นท่ี 

- สถิติการเจ็บปวยของประชาชนในพื้นท่ี  
1.6 ระบบบริการทางดานสาธารณสุข และ
การเขาถึงบริการทางดานการแพทย 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทยในพื้นท่ี 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

การแยงใชบริการ/การเขาถึงบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุข  

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของสถาน 

พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 
ในพื้นท่ี 

- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะกอสราง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบตอคนงานกอสราง     
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2.1 กิจกรรมการกอสรางหลักของโครงการ ไดแก  
- การเตรียมพื้นท่ี/งานฐานราก 
- การสรางโครงอาคาร/งานอาคาร/งานติดตั้ง

เครื่องจักร  
- การปรับปรุงอาคาร/พ้ืนท่ีหลังการกอสรางแลว

เสรจ็ 
รวมถึงการขนสงวัสดุ-อุปกรณ และการรับ-สงคนงาน
กอสราง 

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น ไดแก 
- ฝุนละอองรวม (TSP) จากกิจกรรมการปรับ

พื้นท่ี ขุดบอนํ้า และถมดินบดอัด 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

ฝุ น ละอองขนาด ไม เ กิ น  2 . 5  ไมครอน  
(PM-2.5) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) และกาซ
คารบอน มอนอกไซด (CO) จากการเผาไหม
เช้ือเพลิงของเครื่องจักรท่ีใชในกิจกรรมกอสราง 

คนงานกอสราง กอใหเกิดความรําคาญ และกอใหเกิด
โรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงเพิ่ม
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ 

- แผนงานกอสรางโครงการ 
- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบดานคุณภาพ

อากาศ โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
(AERMOD) 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ 
2.1 กิจกรรมการกอสรางหลักของโครงการ ไดแก  
- การเตรียมพื้นท่ี/งานฐานราก 
- การสรางโครงอาคาร/งานอาคาร/งานติดตั้ง

เครื่องจักร  
- การปรับปรุงอาคาร/พื้นท่ีหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
รวมถึงการขนสงวัสดุ-อุปกรณ และการรับ-สงคนงาน
กอสราง 
 

(1) ระดับเสียงจากการใชเครื่องจกัรและอุปกรณ
ในกิจกรรมการกอสรางหลัก  

คนงานกอสราง ผลกระทบตอระบบการได ยิน หูอื้อ 
สูญเสียการไดยินแบบช่ัวคราว กรณีท่ี
ไดรับระดับเสียงท่ีดังเปนเวลานาน อาจ
ทําใหสูญเสียการไดยินแบบถาวร 

- แผนงานกอสรางโครงการ 
- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบตอระดับเสียง/

ความสั่นสะเทือน 
(2) ความสั่นสะเทือน คนงานกอสราง ทําให เกิดความเมื่ อยล า ตาพร ามัว 

ประสิทธิภาพการทรงตัวลดลง การได 
รับสัมผัสในระยะเวลานานจะสงผล 
ทํ า ให อ วั ย วะภายในผิ ดปกติ  เ ช น  
การบาดเจ็บของกลามเน้ือ ไขสันหลัง
อักเสบ การบาดเจ็บบริเวณเน้ือเย่ือออน 
ท่ีขอมือ ปลายประสาทเสื่อม เปนตน 

(3) ความรอนจากการทํางานท่ีสัมผัสกับแสงแดด
โดยตรง 

คนงานกอสราง เกิดอาการเหน่ือยลา เหงื่อออกมาก 
ออนเพลีย ชีพจรเตนเร็ว วิงเวียนศีรษะ 
ปวดศีรษะ ผิวหนังเปยกช้ืน อาจเปน
ตะคริว เปนลม มีอาการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบประสาท ชัก หมดสติ และ
อาจเสียชีวิตได 

- แผนงานกอสรางโครงการ 
- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลการเจ็บปวยและเสียชีวิตจาก 

ภาวะอากาศรอน กองระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค 
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ตารางที่ 5-1 (ตอ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะกอสราง 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบตอคนงานกอสราง (ตอ)  
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ (ตอ)  
2.2 อุบัติเหตุจากการทํางาน (ท้ังการกระทําท่ีไม
ปลอดภัย และสภาพ การณท่ีไมปลอดภัย) 

อุบตัิเหตุจากกจิกรรมการกอสราง คนงานกอสราง เกิดผลกระทบไดหลายระดับ ไดแก เกิด
อุบัติเหตุแตไมตองหยุดงาน หยุดงาน 
ไมเกิน 3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสยี
อวัยวะบางสวน ทุพพลภาพ หรือรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต 

- แผนงานกอสรางโครงการ 
- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- สถิติประเภทกิจการท่ีมีการประสบอันตราย

หรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานของ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวง
แรงงาน 

2.3 การจัดสวัสดิการดานสขุภาพ ความเพียงพอของสวัสดิการดานสุขภาพ คนงานกอสราง การไดรับสวัสดิการหรือการบริการดาน
สุขภาพท่ีไมเพียงพอและมีความลาชา 
สงผลใหระดับความรุนแรงของโรค  
การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเพิ่มขึ้นได 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของสถาน 

พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 
ในพื้นท่ี 

- สวัสดิการดานสุขภาพของคนงานกอสราง 
ที่มา :  บริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2565 
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ตารางที่ 5-2 ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบตอชุมชน 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.1 มลพิษหลักทางอากาศจาก
ปลองระบายของหมอไอนํ้า และ
บริเวณลานกองเถา/พื้นท่ีลาน
กองชานออย  

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น ไดแก  
- ฝุนละอองรวม (TSP)  
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
- กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ และชุมชนท่ีอยู

ในแนวทิศทางลม 

โรคระบบทางเดินหายใจ ระคายเคือง แสบจมูก ไอ จาม 
การทํางานของปอดลดลง และเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจ รวมถึงกอใหเกิดความรําคาญ บดบังทัศนวิสัย
ในการมองเห็นบริเวณเสนทางขนสง เกิดการสะสมบน 
สิ่งปลูกสราง/บานเรือน ท่ีอยูอาศัย รวมถึงตนไม/ไมยืนตน 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ผลการประเมินผลกระทบดานคุณภาพ

อากาศ โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
(AERMOD) 

 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ 
1.1 แ ห ล ง กํ า เ นิ ด เ สี ย ง จ า ก
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

ระดับเสียงจากการใชเครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการ
ผลิต (เครื่องกังหันไอนํ้า และหอหลอเย็น)  

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

ระบบการไดยิน รวมถึงคุณภาพชีวิตในเรื่องเหตุรําคาญ
จากระดับเสียงรบกวน 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบตอระดับเสียง 

1.2 การจัดการขยะมูลฝอย/ของ
เสียจากกระบวนการผลิต 

ปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ  
- ของเสียท่ัวไป ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 
- ของเสียจากกระบวนการผลิต ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี
ไมใชแลว พ.ศ. 2548 (อันตรายและไมอันตราย) 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

อาจเพิ่มปริมาณสูสิ่งแวดลอมหรืออาจเกิดการปนเปอนของ
เสียอันตรายสูสิ่งแวดลอมและมนุษย ปญหาขยะตกคางใน
พื้นท่ี และอาจเปนการเพิ่มภาระใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการนําไปกําจัด รวมถึงหากไมมีการจัดการท่ี
เหมาะสมอาจสงผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวน และเปนแหลง
เพาะพันธุของพาหะนําโรค 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของหนวยงาน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบดานการจดัการ

กากของเสีย 
1.3 การจัดการนํ้าเสีย/นํ้าท้ิง นํ้าเสีย/นํ้าท้ิงจากกิจกรรมการดําเนินโครงการ ไดแก  

- นํ้าเสียจากกิจกรรมของพนักงาน 
- นํ้าระบายท้ิงจากหอหลอเย็นและหมอไอนํ้า 

ประชาชนท่ีใชประโยชน
จากแหลงนํ้าใกลเคียงพื้นท่ี

โครงการ 

อาจเกิดการปนเปอนของนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าผิวดินและ 
นํ้าใตดินในพื้นท่ี และนําไปสูปญหาดานการสุขาภิบาลและ
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึงเพิ่มภาระการดูแล/
การจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการและระบบบําบัด
นํ้าเสียของโรงงานผลิตนํ้าตาล รวมถึงเปนการเพ่ิมภาระ
ใหกับหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตในการเขามารับไปบําบัด 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบดานการจัดการ

นํ้าเสีย/นํ้าท้ิง 

1.4 การคมนาคมขนสงเช้ือเพลิง 
การขนสงสารเคมี การขนสง
ข อ ง เ ส ีย จ า กพน ัก ง านและ
กระบวนการผลิต การขนสงเถา 
รวมถึงการเดินทางของพนักงาน 

(1) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการคมนาคมขนสง 
 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ/พนักงาน

โครงการ รวมท้ังผูใชรถ 
ในเสนทางการขนสง 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการขนสง อันตรายจาก
การบาดเจ็บ เจ็บปวยหรือสูญเสียอวัยวะ พิการ และ
เสียชีวิต รวมถึงสูญเสียทรัพยสิน 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบดานการคมนาคม

ขนสงและการจราจร 
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ตารางที่ 5-2 (ตอ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
1. ผลกระทบตอชุมชน (ตอ) 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ (ตอ) 
1.4 การคมนาคมขนสงเช้ือเพลิง 
การขนสงสารเคมี การขนสงของ
เสียจากพนักงานและกระบวนการ
ผลิต การขนสงเถา รวมถึงการ
เดินทางของพนักงาน (ตอ) 

(2) ปญหาการจราจรติดขัด/การคมนาคมไม
สะดวก 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ/พนักงาน

โครงการ รวมท้ังผูใชรถ 
ในเสนทางการขนสง 

ทําใหการจราจรติดขัด พื้นผิวจราจรชํารุด เกิดความ
เสียหาย รวมถึงเพ่ิมความวิตกกังวลหรือความเครียด
ในการเดินทาง และอาจสงผลกระทบตอการใชชีวิต 
ประจําวันของประชาชนโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 
รวมท้ังผูใชรถในเสนทางขนสงและคนงานกอสราง 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินผลกระทบดานการคมนาคมขนสง

และการจราจร 
1.5 การเพิ่มขึ้นหรือยายถิ่นเขามา
ของพนักงานและประชากรแฝง 

ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและวิถีชีวิต
ของชุมชนเกิดการรบกวน 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

ปญหาทางดานสังคม เชน การลักทรัพย อาชญากรรม 
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท รวมถึงการแยงใชบริการ
ดานสาธารณูปโภค เชน ประปา ไฟฟา การจัดเก็บขยะ/
ของเสียการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจบุัน 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 

1.6 อุบัติ เหตุ/ความเสี่ยง/เหตุ
ฉุ ก เฉิ น ท่ี เกิดจากกิจกรรมการ
ดําเนินโครงการ (หมอไอนํ้าระเบิด 
กังหันไอนํ้าระเบิด เครื่องกําเนิด
ไฟฟาระเบิด หมอแปลงไฟฟา
ระเบิด และสารเคมีรั่วไหล) 

อุบั ติ เหตุ /ความเสี่ ยง/เหตุ ฉุ กเฉิ นท่ี เกิ ดจาก
กระบวนการผลิต (ท้ังจากการกระทําท่ีไมปลอดภัย 
และสภาพ การณท่ีไมปลอดภัย) 

ประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ/พนักงาน

โครงการ 

การไดรับอันตรายจากการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือ
สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตและทรัพยสินจาก
อุบัติ เหตุ  หรือเหตุฉุกเฉินท่ีเกิด ข้ึน นอกจากน้ี  
อาจทําใหไดรับผลกระทบในวงกวาง สงผลกรระทบ
ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รวมถึงอาจ
เปนการเพิ่มภาระตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใช
ทรัพยากรและเวลาในการฟนฟู และแกไข 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจบุัน 
- ผลสาํรวจความคิดเห็นฯ 
- ผลการประเมินอนัตรายรายแรง/ความเสี่ยง 

1.7 ระบบบริการทางดานสาธารณสุข 
และการเขาถึงบรกิารดานการแพทย 

ความเพียงพอของสถานพยาบาลและบุคลากรทาง 
การแพทยในพื้นท่ี 

ประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

เกิดการแยงใชบริการหรือการเขาถึงบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุข ทําใหการเขารับบริการ
เกิดความลาชา อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ เจ็บปวย 
สูญเสียอวัยวะ พิการหรือเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน 
- ขอมูลระบบบริการทางดานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
- ผลสํารวจความคิดเห็นฯ 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของสถานพยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทยในพื้นท่ี 
2. ผลกระทบตอพนักงานโครงการ    
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ    
2.1 มลพิษทางอากาศภายในสถาน
ประกอบการ 

มลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น ไดแก  
- ฝุนละอองท้ังหมด (Total Dust) 
- ฝุนละอองขนาดเล็กท่ีสามารถเขาสูระบบหายใจ 

(Respirable Dust) 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื้นท่ี 

โรคของระบบทางเดินหายใจ ไอ การทํางานของ
ปอดลดลง รวมถึงเพิ่ มความเสี่ ยงตอการเกิด
โรคหวัใจ 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
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ตารางที่ 5-2 (ตอ) ขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสขุภาพที่อาจเกิดจากโครงการ ระยะดําเนินการ 

กิจกรรม สิ่งคุกคาม กลุมเสี่ยง ผลกระทบ 
ขอมูลที่ใชประกอบ 

ในการประเมินผลกระทบ 
2. ผลกระทบตอพนักงานโครงการ (ตอ) 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงคุณภาพ (ตอ) 
2.2 เสียงดังจากกระบวนการผลิตของ
โครงการ 

ระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิต  

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื้นท่ี 

ผลกระทบตอระบบการได ยิน หูอื้อ สูญเสียการ 
ไดยินแบบช่ัวคราว กรณีท่ีไดรับระดับเสียงท่ีดัง 
เปนเวลานาน อาจทําใหสูญเสียการไดยินแบบถาวร 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
2.3 การสัมผัสความรอนจากกระบวนการ
ผลิต 

ความรอนบริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบ
กังหันไอนํ้าและบริเวณหมอไอนํ้า 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื้นท่ี 

เปนตะคริว ออนเพลีย เปนลม ผิวหนังเกิดผดผื่น 
รางกายขาดนํ้า และเกิดการเจ็บปวยในการทํางาน
ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง รวมถึงอาจทําใหเกิดความ 
วิตกกังวล ขาดสมาธิในการทํางาน ประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลง และมักเปนสาเหตุทําใหเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางาน 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2.4 การใชสารเคมีในกระบวนการผลิต 
 

การสัมผัสสารเคมีท่ีใชในการปองกันการเกิด
ตะกรันหรือลางตระกรันของหอหลอเย็นและ 
หมอไอนํ้า 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื้นท่ี 

การสัมผัสสารเคมีในระยะสั้น อาจกอใหเกิดการแพ 
ระคายเคืองตออวัยวะรับสัมผัส เชน ผิวหนัง ตา ระบบ
ทางเดินหายใจ เปนตน หากไดรับสัมผัสในระยะยาว
หรือเปนชวงระยะเวลานาน กอให เกิดโรคหรือ
ผลกระทบตอสุขภาพ เชน โรคปอด โรคผิวหนัง 
โรคหวัใจ ระบบประสาททํางานผิดปกติ เปนตน 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2.5 อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการกระทําท่ีไม
ปลอดภัย และสภาพการณท่ีไมปลอดภัย 

อุบัติเหตุจากการทํางาน 
 
 
 

พนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ในพื้นท่ี 

อาจกอให เกิดผลกระทบไดหลายระดับ ไดแก   
เกิดอุบัติเหตุแตไมตองหยุดงาน หยุดงานไมเกิน  
3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน สูญเสียอวัยวะบางสวน 
ทุพพลภาพ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ผลการประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2.6 งานซอมบาํรุง 
 

การสัมผัสของเสีย/การจัดการของเสียท่ีเกิด
จากงานซอมบํารุง 

พนักงานซอมบํารงุ 
 

ปริมาณของเสียท่ีเพิ่มข้ึนสูสิ่งแวดลอม และการ
ไดรับอันตรายจากการปนเปอนของเสียอันตรายสู
สิ่งแวดลอมและมนุษย รวมถึงเปนการเพิ่มภาระใหกับ
หนวยงานท่ีไดรับอนุญาตในการเขามารับไปกําจัด 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของหนวยงาน 
- ผลการประเมินผลกระทบดานการจัดการกาก

ของเสีย 
2.7 การจัดสวัสดิการดานสุขภาพ ความเพียงพอของสวัสดิการดานสุขภาพ พนักงานโครงการ การไดรับสวัสดิการหรือการบริการดานสุขภาพท่ีไม

เพียงพอและมีความลาชา สงผลใหระดับความรุนแรง
ของโรค การบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเพิ่มขึ้น 

- ขอมูลรายละเอียดของโครงการ 
- สวัสดิการดานสุขภาพของพนักงาน 
- ขอมูลศักยภาพการใหบริการของสถานพยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทยในพื้นท่ี 
ที่มา : บริษัท เทคนคิส่ิงแวดลอมไทย จํากัด, 2565 



 

 
 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท/โทรสาร อเีมล 

เจาของโครงการ :  บริษัท พิษณุโลกผลิตไฟฟา จํากัด 

• คุณเบ็ญจมาศ โกปน 
   (ผูประสานงานดานสิ่งแวดลอม) 
• คุณพชรพล ปารสูตร 

(เจาหนาท่ีชุมชนสัมพันธ) 

เลขท่ี 8/88 หมู 8  
ต.ไผลอม อ.บางกระทุม  
จ.พิษณุโลก 65110 

โทรศัพท  :  089-4610994 
 
โทรศัพท  :  095-9242553 
 

benchamart.kop@trrgroup.com 
 
potcharapol.par@trrgroup.com 

บริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชน : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด  

• คุณศริญญา สุวรรณโครธ 
(ผูประสานงานดานสิ่งแวดลอม) 

1/6 ซอยรามคําแหง 145  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
 

โทรศัพท :  02-373-7799                   
               ตอ 3116 
โทรศัพท :  02-373-7799      
               ตอ 3206 
โทรสาร :  02-373-7979  
 

sarinya.s@tet1995.com  
 

• คุณวิภา ศุภกรรม 
(ผูประสานงานดานการมีสวนรวม) 

wipa.s@tet1995.com  
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