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แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สําหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะ
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ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้ รักษาการตามประกาศน้ี   
และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
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ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ข้อกําหนดสาํหรบัประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)  
สําหรับโครงการโรงไฟฟา้พลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเช้ือเพลิงที่มีกําลังผลิตติดต้ัง 
ตํ่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ทีไ่ด้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

1. บทนํา 
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 (คร้ังที่ 1) เมื่อวันท่ี 16 

กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับการ
ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 – 2562 และประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สําหรับการประกาศรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558 – 2562 พ.ศ. 2559 (โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม)  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) จึงจัดทํา CoP ฉบับน้ีข้ึนเพ่ือให้ผู้ย่ืนคํา
ร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ตามประกาศ กกพ.  เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว นํามาเป็นแนวทางในการกําหนด
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลสําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะ
อุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง โครงการที่ได้รับการยกเว้น หรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีกําลังการผลิต
ติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้มาตรการใน CoP ไปกําหนดเป็นมาตรการทั่วไปในการ
จัดทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(Environment and Safety Assessment, ESA) ได้ ซึ่งกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเฉพาะท่ีมีกําลังผลิตตั้งแต่ 
5.0 เมกะวัตต์ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 10.0 เมกะวัตต์ ต้องจัดทํารายงาน ESA เพ่ือประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงาน ESA ได้ด้วย ทั้งน้ี CoP กําหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็น
หลักเกณฑ์ขั้นต่ําเพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการครอบคลุมตั้งแต่ระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง 
และระยะดําเนินการ ตลอดจนกรณีท่ีมีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือท้ังหมด หากในระหว่างการก่อสร้างหรือ
ดําเนินการโครงการ หรือการรับฟังความเห็น มีข้อเสนอแนะ ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ให้พิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมได้อีกด้วย  

 

2. เงื่อนไขการใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP)  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ 

และขยะอุตสาหกรรมต้องไม่เป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท่ีสามารถใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) 
สําหรับโครงการท่ีเข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับน้ีได้ ยกเว้น
เฉพาะพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 
  (1)  พ้ืนท่ีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้น 1 และช้ัน 2 
  (2)  พ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  (3)  พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ (โซน C) 
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  (4)  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  (5) พ้ืนทีท่ี่มรีะดับความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เก่ียวข้องสูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของค่า 
เชื้อเพลิง  

3. กลไกการบังคับใช้ 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า หรือผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการตาม CoP โดย CoP เป็นเกณฑ์ขั้น

ต่ํา หากในระหว่างการก่อสร้างหรือดําเนินการโครงการ มีข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปให้โครงการพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย พร้อมทั้งแสดง
เอกสารและหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ี CoP ประกอบการย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และ
ดําเนินการ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องนํามาตรการที่กําหนดไว้ใน CoP ไปกําหนดในเง่ือนไขสัญญาจ้าง และให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด สําหรับการจัดทํา CoP ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคล
ที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและข้ึนทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทําความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบ 
อนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 หรือตามท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประกาศกําหนด เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นกลาง เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
และผู้เก่ียวข้องกับโครงการเข้ามามีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่การดาํเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล รวมทั้งจะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่ได้จาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการและสภาพท่ีตั้งโครงการ พร้อมทั้ง
นําเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ดําเนินการมาทั้งหมดไว้ในรายงานด้วย  

5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า หรือผู้ประกอบกิจการจะต้องนํามาตรการด้านต่างๆ ที่ระบุในประมวลหลัก 

การปฏิบัติ CoP สําหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ฉบับน้ี มากําหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะ
โครงการและสภาพพ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

6. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้างและดําเนินโครงการ จะต้องประกอบด้วย

รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
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1) แสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดลอ้มพร้อมระบุพิกัด ลงในแผนที่ที่มมีาตรา
ส่วนตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพ้ืนทีอ่อ่นไหวทีอ่าจได้รับผลกระทบจากโครงการ
เป็นลําดับแรก  

 2) การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ระบุช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
การเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี สถานท่ี ระยะเวลาการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชื่อของ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง (Sample Collection) ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์น้ัน 
เป็นต้น ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling) และการวิเคราะห์ผลจะต้องเป็นไปตามหลัก
วิชาการ มาตรฐานสากลและเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้ 

3) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ัน จะต้อง
ดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังน้ี การวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศให้ใช้การวิเคราะห์ตามกฎหมายที่กําหนด โดยเป็นไปหลักวิชาการและ
มาตรฐานสากล นอกจากน้ัน ในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หาก
พบว่า ไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable : ND) ให้ระบุค่าต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Detection 
Limit) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้นอกจากน้ีจะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทย ในกรณีที่ค่าตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 
จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ระบุการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนวทางในการบรรเทา หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
เหมาะสม  

 นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการต้องมีการจัดทํารายงาน CoP ตลอดจนรายงานผลการ
ปฏิบัติตาม CoP และนําส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะต่างๆ มายังให้สํานักงาน กกพ. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโครงการ ทุก 6 เดือน โดยการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม CoP ให้
ดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและข้ึน
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)  

7. คําจํากัดความ 
7.1 “พ้ืนที่อ่อนไหว” หมายความว่า พ้ืนที่ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ ชุมชน หรือเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด โบราณสถาน ชุมชนที่มี
ความหนาแน่นสูง และสถานที่เปิดโล่งที่ใชอ้อกกําลังกายหรือสันทนาการของชุมชน เป็นต้น 

7.2 “นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า  นิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

7.3 “เขตควบคุมมลพิษ” หมายความว่า เขตที่ควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ 

7.4 “นํ้าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพท่ีเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเป้ือนอยู่
ในของเหลวนั้น  

7.5 “นํ้าทิ้ง” หมายความว่า นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้ว ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกําหนด 
สามารถระบายทิ้งสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือนําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ภายนอกโรงงาน 
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7.6 “ของเสียอันตราย” หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสาร
อันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

7.7 “ขยะอุตสาหกรรม” หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม
เร่ืองการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

7.8 “สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และนํ้าทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะท่ีเป็นอันตราย ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

8. การบริหารประมวลหลักการปฏบิัติ (Code of Practice Administration) 
  ในการดําเนินโครงการจะต้องมีการพิจารณาทบทวนและปรับแก้เกณฑ์การปฏิบัติน้ี เมื่อใดก็ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับ หรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องอย่างมีนัยสําคัญ 
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ส่วนที ่1 มาตการทั่วไป 
 การดําเนินงานสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิต

ติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ได้รับการยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกโครงการ ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดําเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปอย่างน้อย ดังน้ี 

1) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็น
เชื้อเพลิงที่มีกําลังการผลิตติดตั้งต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ และใช้เป็นแนวทางในการกํากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
ของหน่วยงานอนุญาต ประชาชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

2) ให้นํารายละเอียดมาตรการใน CoP ฉบับน้ี ไปกําหนดเป็นเง่ือนไขข้ันต่ําในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และ
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

3) ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดใน CoP ให้สํานักงาน กกพ. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และจังหวัดท่ีเป็นที่ตั้งของโครงการ พิจารณาทุก 6 เดือน ท้ังน้ี การจัดทํารายการผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และข้ึนทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

 4) ให้มีการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็น (ถ้ามี) ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจํา 
และมีความปลอดภัยตอ่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง  

 5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการ
ร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนินโครงการ ให้โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ 
ทราบทุกครั้ง เพ่ือให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

6) กรณีท่ีมีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการ โครงการจะต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานการจัดการข้อร้องเรียนไว้ด้วย 

7) จัดให้มีทีมพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม บํารุงรักษาและดําเนินการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที ่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื ้อเพลิง โดยมีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จากบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีที่โครงการเลือกใช้ก่อนการส่งมอบงานเสร็จสิ้น 

8)  จัดให้มีห้องปฏิบัติการของโครงการเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็น เช่น ลักษณะสมบัติของขยะ
อุตสาหกรรม หรือการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
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ส่วนที ่2  มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง 
การเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง จะต้องมี

ความสอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาด้าน
ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะอุตสาหกรรมที่สําคัญต่อการออกแบบเตาเผาขยะและการผลิตกระแสไฟฟ้า 
รวมท้ังอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสัญญาการส่ง
มอบขยะอุตสาหกรรมและการขนส่งเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมมายังโครงการ รวมทั้งการยอมรับของประชาชนใน
บริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานในระยะเตรียมการก่อสร้างมีการเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการและ
การออกแบบโครงการที่เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมขั้นต่ํา ดังน้ี  
2.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะอุตสาหกรรมท่ีจะใช้เป็นเชื้อเพลิง 
       โครงการจะต้องมีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะอุตสาหกรรมของพื้นที่ ซึ่งจะพิจารณาเป็น
ทางเลือกในด้านที่ตั้งโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดรอบคอบและแม่นยํา ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้พ้ืนท่ีตั้งโครงการที่เหมาะสม
สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเน่ืองตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า 
(ประมาณ 25 ปี)  ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ได้แก่  

1) ต้องมีปริมาณขยะเพียงพอต่อการเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าจากผู้รวบรวมและขนส่งขยะอุตสาหกรรม 
หรือผู้บําบัดและกําจัดขยะอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อการลงทุน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลประมาณการจํานวน
หน่วยท่ีผลิตต่อปีและการทํา Mass Balance และ Energy Balance  

2) ค่าความร้อนต่ํา (Lower Calorific Value : LCV) ไม่ควรต่ํากว่า 6.5 เมกะจูล/กิโลกรัม (MJ/Kg) 
3) ค่าความชื้น ความหนาแน่น และปริมาณเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะอุตสาหกรรม เฉลี่ยตลอดปี 

ต้องเหมาะสมกับประเภทและขนาดของเตาเผา  
4) ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะจะต้องเป็นของขยะอุตสาหกรรมที่มิใช่ขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของ

เสียอันตราย ตามบัญชีรายการของเสียที่มีรหัส HA (Harzadous waste – Absolute entry) ยกเว้น บัญชี
รายการของเสียที่มีรหัส HM (Harzadous waste – Mirror entry) กรณีที่มีผลวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีกําหนด มีผลวิเคราะห์เล้วไม่เป็นอันตราย ณ จุดท่ีถูกส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า โดยจะต้องมีใบกํากับ
การขนส่งและบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Waste Manifest) ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ืองระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547  รวมถึงจะต้องแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดย
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547  

5) ประมาณการเก่ียวกับปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในอนาคต ซึ่งสัมพันธ์
กับเร่ืองประชากร สังคม เศรษฐกิจ และกิจกรรมการนํากลับ (recycle) เป็นต้น 

6) สามารถนําขยะอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมอื่น หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคม
อุตสาหกรรมหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมอื่นเข้ามากําจัดร่วม โดยต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบด้านการเก็บรวบรวมและ
การขนส่งขยะหรือกากอุตสาหกรรมที่มีอยู่  
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 7) การศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะอุตสาหกรรมจะต้องทําในขั้นของการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ และดําเนินการโดยคณะผู้ศึกษาอิสระ (third party) ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เป็นที่
เชื่อถือได้ตามที่ได้ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง  
       การคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง ให้พิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ตามที่ระบุไว้ใน CoP ฉบับน้ี  

1) ด้านสิ่งแวดล้อม  
1.1 ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่นํ้าท่วม มีข้อจํากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพ้ืนดิน (พ้ืนที่นํ้าท่วม 

หมายถึง ลักษณะพ้ืนท่ีนํ้าท่วมที่เป็นปกติวิสัย เป็นพ้ืนที่ที่เป็นทางไหลของนํ้าและไม่เป็นพ้ืนท่ีที่กีดขวางทางนํ้า)  
  1.2 ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือการท่องเท่ียว และ/หรือสันทนาการ  
  1.3 ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  
 1.4 ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์แหล่งนํ้าดิบเพ่ือการประปา  

2) ด้านการวางแผน  
2.1 ต้องมีที่ดินจัดตั้งโครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม และมีขนาดที่ดินพอเพียงต่อการดําเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต  
2.2 ต้องมีระบบสนับสนุนพ้ืนฐาน (infrastructure) ท่ีดีพอ  
2.3 ต้องมีปริมาณนํ้าใช้เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับระบบหล่อเย็น) ที่จะไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนกับผู้ใช้นํ้ารายอื่น ๆ ในพ้ืนที่  
2.4 ระยะห่างจากพ้ืนที่อยู่อาศัย (residential areas) เพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนรําคาญ

จากเสียงรบกวน (ระยะห่างต้องไม่น้อยกว่า 300 เมตร)  
2.5 ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า  
2.6 ระยะทางการขนส่งขยะอุตสาหรรมจากพื้นที่เก็บขน (collection area) หรือสถานีพักขยะ   

อุตสาหกรม (transfer station) มาถึงโรงไฟฟ้า  
2.7 ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน  
2.8 การติดตั้งปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good 

Engineering Practice เพ่ือลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect 
3) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Issues)  

3.1 ตอ้งไม่ขัดกับกฎหมายใด ๆ ที่มผีลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
3.2 จะต้องดําเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ ตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และลดความวิตกกังวล รวมทั้งจะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยท่ีได้จากกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นมาพิจารณากําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม และนําเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้
ดําเนินการมาทั้งหมดไว้ในแนบท้ายของรายงานฯ  

4) ด้านการเงนิ (Financial and Economic Issues)  
4.1 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะอุตสาหกรรมไปยังโรงไฟฟ้า  
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4.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเถ้าจากการเผาขยะอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้าไปยังสถานท่ีฝังกลบขยะมูล
ฝอย (Landfill site) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่สร้างท่ีฝังกลบเถ้าของตนเอง  

โดยมีหลักเกณฑ์ข้ันต่ําในการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้างโครงการ ดังน้ี  
1. พิจารณาเลือกพ้ืนที่ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น  

1.1 กฎหมายผังเมือง ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

รวมถึงประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับโรงงาน เป็นต้น  
1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) เป็นต้น  
1.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่น ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เช่น พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) และพื้นที่ชุ่มนํ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น 

1.5 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 รวมถึงข้อบังคับหรือประกาศของการนิคม
อุตสาหกรรมด้านการอนุญาตก่อสร้าง ในกรณีที่โครงการมีสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 

1.6 ในกรณีท่ีพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ ต้องมีการฝังกลบขยะจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย พ.ศ. 2552 

2. พิจารณาออกแบบและวางผังโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะและขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 
และพิจารณาเลือกพ้ืนที่สําหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อน
รําคาญ เช่น อาคารผลิตพลังงานไฟฟ้า บ่อบําบัดนํ้าเสียหรือกักเก็บนํ้าเสีย และบ่อเถ้า เป็นต้น ให้อยู่ห่างจากพ้ืนที่
อ่อนไหว (Sensitive Area) เช่น แหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการ และพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้
การดําเนินงานของโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงน้อยที่สุด  

3. พิจารณาเลือกเทคโนโลยีการจัดการขยะอุตสาหกรรม และการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานวิศวกรรม และมีระบบการป้องกันมลพิษที่เหมาะสม โดยให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณขยะ
อุตสาหกรรมที่ส่งเข้าเผาได้ถึง 10 ปี ในอนาคต ทั้งน้ี การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาจะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ
ของขยะ ความช้ืน ปริมาณเถ้า และค่าความร้อนของขยะอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้หลักการเทคโนโลยี
ควบคุมท่ีดีที่สุด (Best Available Control Technology:BACT) และทั่วโลกยอมรับ โดยเลือกวัสดุทําเตาเผาที่
เหมาะสมกับคุณลักษณะขยะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 
และควรเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ออกแบบ สามารถให้ความเห็นประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมได้  

4. พิจารณาจัดทําแผนการจัดหาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเดินระบบและบํารุงรักษาที่เหมาะสม เพ่ือให้
โรงไฟฟ้าสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที เมื่อมีการก่อสร้างและทดสอบระบบ รวมทั้งส่งมอบงาน
เสร็จสิ้นแล้ว  
 5. พิจารณาออกแบบอาคารติดตั้งเคร่ืองจักร-อุปกรณ์ให้มีระดับเสียงจากโครงการไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ที่
ริมร้ัวโรงงาน และกําหนดระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดที่อุปกรณ์แต่ละประเภท สูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่
ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ 1 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer) บริเวณพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิด
เสียงดัง เพ่ือลดเสียงจากแหล่งกําเนิดภายใน หรือก่อสร้างแนวป้องกันเสียงโดยการจัดทํารั้ว หรือปลูกต้นไม้รอบ
พ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
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 6. พิจารณาเลือกพ้ืนที่ท่ีไม่กีดขวางทางน้ําในฤดูนํ้าหลาก รุกล้ําลํานํ้าสาธารณะ และแม่นํ้าลําคลอง 
7. กรณีโครงการมีหลุมฝังกลบเถ้าภายในพื้นที่โครงการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้า และออกแบบ

หลุมฝังกลบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้าดังกล่าว  
 8. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด โดยพิจารณาปลูก
ต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ 3-5 เมตร ตามความเหมาะสม และให้มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกัน 
(Protection Strip) ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในด้านที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่อ่อนไหว 

9. กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องวางแผนและจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการให้เป็นไปอย่างน้อยตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสารธารณูปโภคสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2557 

10. พิจารณาอัตราการระบายมลพิษทางอากาศรวม (Total Loading) ให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การรองรับมลพิษทางอากาศ (Carrying Capacity) ในพ้ืนที่ตั้งโครงการ 

  

2.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และการรับฟังความเห็นของประชาชน  
ให้ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทํา ความ

เข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 หรือ
ตามที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประกาศกําหนด  

 

2.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ  
นําเสนอข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินการของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ภายหลังมีโครงการ ดังน้ี  

1) ด้านคุณภาพอากาศ นําเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษา รอบ
พ้ืนท่ีโครงการอย่างน้อย 4 จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยให้พิจารณา ตําแหน่งของ
จุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีศึกษา และทําการตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน 
ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย 2 ช่วงทิศทางลมหลัก คือ ช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 
ก่อนเปิดดําเนินโครงการ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน 5-7 เดือน พร้อมทั้งให้บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้น
โดยรอบขณะทําการตรวจวัด ทั้งน้ี ให้แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศไว้ด้วย 
โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สารปรอท แคดเมียม ตะก่ัว ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) 
เป็นต้น และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดใน
พ้ืนที่ (ถ้ามี)  

2) ด้านเสียง นําเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตั้ง
โครงการ อย่างน้อยจํานวน 2 สถานี โดยพิจารณาแหล่งกําเนิดที่สําคัญในปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา และมี 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ Leq 8 hr,  Leq 24 hr, Ldn, L90 และ Lmax ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อเน่ือง ครอบคลุมวันทํา
การและวันหยุด อย่างน้อย 1 คร้ัง พร้อมแสดงแผนผังตําแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงด้วย ทั้งน้ี ตําแหน่ง สถานี
ตรวจวัดระดับเสียง ควรเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมของโครงการ  

3) ด้านอุทกวทิยาและคุณภาพน้ํา  
ก. น้ําผวิดิน  
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ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

1) จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งนํ้าผิวดินในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้นํ้าและการระบายนํ้า 
ของโครงการ โดยระบุชื่อแหล่งนํ้า ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของนํ้า ลักษณะ
ทางกายภาพของแหล่งนํ้า และการใช้ประโยชน์ในแหล่งนํ้าน้ัน  

2) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินในแหล่งนํ้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง พร้อมท้ังเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินที่เกี่ยวข้อง โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด 
ได้แก่ อุณหภูมิ (T) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) สารละลายท้ังหมด (TDS) บีโอดี (BOD) ค่าซีโอดี 
(COD) โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) และโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) 
สังกะสี (Zn) ตะก่ัว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg) เป็นต้น ทั้งน้ี แสดงแผนผังตําแหน่ง สถานีตรวจวัด
คุณภาพนํ้าผิวดินด้วย  

ข. น้ําใต้ดิน  
 จัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline information) ของนํ้าใต้ดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพนํ้าใต้
ดินและลักษณะอุทกวิทยาของนํ้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ เช่น ทิศทางการไหล และระดับความลึก เป็นต้น 
รวมท้ังนําเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนท่ีตั้งโครงการ โดยมีการตรวจวัด อย่างน้อย 1 
ครั้ง และให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะก่ัว (Pb) 
และปรอท (Hg) เป็นต้น ทั้งน้ี ให้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดินที่หน่วยงานราชการกําหนดด้วย 
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ส่วนที ่3 มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ  
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง มีกิจกรรมหลักที่สําคัญ 

เช่น การขุดดิน ถมดิน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงานก่อสร้างไปยังพ้ืนท่ีก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก ก่อสร้าง
อาคาร และการติดตั้งเคร่ืองจักร รวมทั้งการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน และการคมนาคม
ขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ จะต้องดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ันต่ํา 
ดังน้ี  
3.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  
1) กําหนดขอบเขตการดําเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และจัดทํารั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มี 

ลักษณะเป็นร้ัวทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
2) ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ 

ข้อมูลลักษณะโครงการ แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดําเนินการ โดยให้ติดตั้งไว้ 
บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

3) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พ้ืนที่หน้างานเท่าที่จําเป็น  
4) ฉีดพรมนํ้าในบริเวณพ้ืนที่ท่ีมีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุ และบริเวณถนนทางเข้าพ้ืนที่ ก่อสร้าง 

อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุม ให้ผิวดินมี
ความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  

5) ควบคุมยานพาหนะท่ีผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจํากัดความเร็วของรถที่ว่ิงในบริเวณ 
พ้ืนที่ก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

6) ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน 
หรือ ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน  

7) ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุท่ีร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมี 
สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้ 
เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

8) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด รถยนต์ทุกคันที่จอดพักในพ้ืนที่ 
ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์  

9) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบส่วนใดที่ก่อใหเ้กิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุมปิดทับ  
10) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอย่าง 

สม่ําเสมอให้สามารถทํางานได้ดี และลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ  
11) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเก่ียวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการ

ก่อสร้างโครงการจะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขทันที 
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ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  
1) กําหนดให้มกีารตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ทีต่รวจวัดอย่างน้อย  

ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ
ทิศทางและความเร็วลม เป็นต้น โดยกําหนดจุดตรวจวัดทีเ่หมาะสม ครอบคลุมพ้ืนที่ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ 
โดยพิจารณาจากพ้ืนท่ีออ่นไหวและทิศทางลมหลักในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจํานวน 2 สถานี และทํา
การตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอ่เน่ือง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  

2) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
3.2. เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพนํ้า  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพนํ้า  
1) จัดเตรียมห้องนํ้าห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกําหนด โดย

ต้องติดตั้งห้องนํ้าห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งนํ้าผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
2) ติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปจากห้องนํ้าห้องส้วม เพ่ือบําบัดนํ้าเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ําทิ้งที่

ราชการกําหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดลงสูแ่หล่งนํ้า และจะต้อง
มีการสูบนํ้าเสีย/ของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

กรณีที่โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้นจาก
ห้องนํ้าห้องส้วม เพ่ือบําบัดนํ้าเสียให้ได้ตามมาตรฐานนํ้าทิ้งตามหลักเกณฑ์คุณภาพทั่วไปในการระบายนํ้าเสียเข้าสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรม กําหนด โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่
ยังมิได้มีการบําบัดลงสู่แหล่งนํ้า ซึ่งระบบระบายนํ้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายนํ้าฝนโดยเด็ดขาด และระบบ
ระบายน้ําเสียต้องก่อสร้างเป็นระบบปิด และต้องจัดให้มีบ่อตรวจคุณภาพนํ้าเสีย พร้อมประตูนํ้าปิด-เปิดซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทางระบายนํ้าฝนที่ใช้สําหรับการระบายน้ําฝนออกจากอาคารหรือ
แปลงที่ดินต้องมีลักษณะ ที่สามารถทําความสะอาดได้โดยสะดวก กรณีทางระบายนํ้าฝนเป็นแบบท่อปิดต้องมีบ่อ
พักนํ้าทุกระยะ ไม่เกิน 8.00 เมตรและทุกมุมเลี้ยว อีกทั้งจะต้องจัดให้มีบ่อตรวจการระบายน้ําฝนและตะแกรงดัก
ขยะ อยู่ในสถานที่ตรวจสอบได้สะดวก ก่อนที่จะระบายน้ําฝนลงสู่ระบบระบายนํ้าฝนของนิคมอุตสาหกรรม 

3) จัดทํารางระบายน้ําชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการ ก่อสร้าง 
เพ่ือควบคุมการระบายนํ้าจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยรอบ ทั้งน้ี ให้มีการตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพรางระบายน้ําชั่วคราวเป็นประจํา หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว  

4) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของ 
นํ้ามันลงสู่แหล่งนํ้าผิวดิน  

5) จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้งที่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพ่ือตกตะกอนดิน 
และทรายก่อน หรือนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเพื่อลด ปัญหาฝุ่นละออง  

6) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายนํ้า หรือลํารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด  
7) ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพ้ืนที่ริมรางระบายนํ้าหรือใกล้กับแหล่งนํ้า

เพ่ือป้องกันการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งนํ้า  
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8) กิจกรรมบํารุงรักษาอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องดําเนินการในบริเวณพ้ืนที่พ้ืนแข็ง และมีการเก็บกักที่
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของนํ้ามันลงสู่แหล่งนํ้า เช่น ทําคันก้ันร่อง หรือมีการเตรียมพ้ืนท่ี เฉพาะสําหรับ
ซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  

9) จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับสําหรับทําความสะอาดน้ํามัน หรือนํ้ามันเชื้อเพลิงปริมาณ
เล็กน้อยที่อาจหกรั่วไหลในพื้นที่ เช่น ข้ีเลื่อย เศษผ้า หรือทราย เป็นต้น  

10) ให้ตั้งสํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งนํ้าอย่างน้อย 50 เมตร เพ่ือป้องกัน
การปนเปื้อนของนํ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในพ้ืนที่สํานักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่แหล่งนํ้า
บริเวณใกล้เคียง  

11) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้ําท้ิงที่เกิดขึ้นมาจากการก่อสร้างของโครงการ ให้ 
ดําเนินการแก้ไขทันที และดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินในแหล่งนํ้าน้ัน ๆ ตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการ 
วิเคราะห์นํ้าและนํ้าเสียและคุณภาพนํ้าท้ิงที่ระบายออกจากโครงการ 

12) หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้นํ้าใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อน
ดําเนินการขุดเจาะ ทั้งน้ี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เง่ือนไขของหน่วยงานอนุญาตน้ัน ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีที่
โครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม ระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรม 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้ํา  
1) ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ําชั่วคราวและบ่อดักตะกอนเป็นประจํา หากพบว่าตื้นเขิน หรอือดุตนั

ให้รีบแก้ไขใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านได้โดยเร็ว  
2) กรณีมีการระบายนํ้าท้ิงออก ก่อนการระบายน้ําเสียออกนอกพ้ืนที่โครงการให้มีการตรวจวัดคุณภาพ

นํ้าทิ้งให้เป็นไปมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งที่กฎหมายกําหนด อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์อย่างน้อย 
ได้แก่   - อัตราการไหล     - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

 - อุณหภูมิ     - สารแขวนลอย (SS)  
 - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)   - ค่าบีโอดี (BOD)  

- ค่าซโีอดี (COD) 
กรณีท่ีโครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมก่อนการระบายน้ําเสียออกนอกพ้ืนที่โครงการ

เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงให้เป็นไป หลักเกณฑ์
คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรม
กําหนด ตามประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้า
สู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามค่าที่กําหนด  
3.3. เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง  
1) แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง  
2) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดําเนินการเฉพาะใน ช่วงเวลา

กลางวัน เพ่ือไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ยกเว้นกิจกรรมท่ีจําเป็นต้องดําเนินการต่อเน่ือง ให้แล้วเสร็จ 
จะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมน้ัน ๆ อย่างน้อย 7 วัน  
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3) การทําฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดินจะสามารถดําเนินการ 
ได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะดําเนินการในเวลาระหว่าง พระอาทิตย์ตกถึงพระ
อาทิตย์ข้ึนต้องได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

4) บริเวณริมรั้วพ้ืนที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชน/หรือพ้ืนที่อ่อนไหว ให้ติดตั้งกําแพง
หรือร้ัวที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มีความสูงกว่าระดับสายตา ทั้งน้ี กําแพงกั้น
เสียงควรติดตั้งในบริเวณที่ใกล้ที่สุดเท่าท่ีจะทําได้กับแหล่งกําเนิดเสียงหรือบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว  

5) ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกําเนิด คือ เครื่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะที่นํามาใช้ในโครงการ 
โดยมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และมีเสียงดังน้อยท่ีสุด และเมื่อพบว่ามีเสียงดัง ผิดปกติจาก
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดให้ทําการแก้ไขปรับปรุงทันที  

6) คนงานที่ทํางานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือปลั๊กลด
เสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ 
ตามลําดับ  

7) ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด 
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง รบกวนไม่เกิน 
10 เดซิเบลเอ หรือตามที่กฏหมายกําหนด 

8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพ่ือสอบถามและรับฟัง 
ความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเพ่ือหา
แนวทางลดผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดข้ึน และให้บันทึกรายละเอียด พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา และรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นจากชุมชนถึงผลกระทบ ด้านเสียงมา
ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก 6 เดือนด้วย  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง  
1) ทําการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90), ระดับเสียงเฉล่ีย

กลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยกําหนดจุดตรวจวัดท่ีเหมาะสม และเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย 2 จุด
ตรวจวัด เช่น  

- ริมร้ัวโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ)  
- ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พ้ืนท่ีโครงการมากที่สุด  
2) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง และแผนที่ชุมชนบริเวณท่ีเจ้าหน้าที่ โครงการลง

พ้ืนที่สํารวจความคิดเห็นชุมชนเร่ืองผลกระทบด้านเสียง ตามข้อ 3 ในมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ข้อย่อย 8) 
3.4. เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง  
1) หลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างในเส้นทางท่ีมีการจราจรหนาแน่น 

และพ้ืนที่ชุมชน  
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2) ประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ทราบถึงแผนงานก่อสร้าง และขอความร่วมมือ
ในการจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที่มีการขนส่งเคร่ืองจักรขนาดใหญ่จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนดําเนินการขนย้าย  

3) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่ 
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร  

4) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ 
ยานพาหนะในการขนส่งเสมอ  

5) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับค่ังหรือชั่วโมงเร่งด่วน เช่น เวลา 06.00 -
09.00 น. และเวลา 15.00 - 18.00 น. เป็นต้น  

6) จัดให้มีทางเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรท่ีแยกจากทางเข้า-ออก และกําหนดให้มี 
เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พ้ืนที่โครงการ  

7) กําหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ 
ชั่วโมง และในพื้นที่อื่นๆ ไม่เกินกฎหมายกําหนด  

8) กําหนดให้มีการควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด  
9) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของการจัดการจราจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

10) กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชํารุดเสียหายเน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้อง 
ดําเนินการซ่อมแซมทันที 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง  
    บันทึกสถิตอิุบัติเหตทุี่เกิดข้ึนจากการขนส่งวัสดอุุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ และรวบรวมข้อมลู ทุก 6 

เดือน เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ําตอ่ไป  
3.5. เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  
1) จัดเตรียมถังมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพ่ือรวบรวมมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและการก่อสร้าง ส่ง

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนําไปกําจัดทุกวัน  
2) จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ พิจารณานํากลับมาใช้ใหม่ให้

มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัทท่ีมารับซื้อต่อไป  
3) จัดให้มีพ้ืนท่ีกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน  
4) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ํา ท่อนํ้าท้ิง และแหล่งนํ้าในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง  
5) ของเสียอันตราย ให้ทําการแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ

นําไปกําจัดต่อไป  
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย  
    บันทึกปริมาณและวิธีการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึกข้อมูล เช่น 

ชนิด ปริมาณ และวิธีกําจัด เป็นต้น เดือนละ 1 คร้ัง และรวบรวมบันทึกรายเดือนมาจัดทําสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการทุก 6 เดือน  
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ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

3.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการระบายน้ําและป้องกันนํ้าท่วม  
ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านการระบายนํ้าและป้องกันน้ําท่วม  

1) ออกแบบระบบระบายนํ้าภายในพื้นท่ีโครงการและโดยรอบ เพ่ือป้องกันปัญหาการกีดขวางทางนํ้า
เดิม และปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

2) กําหนดให้มีรางระบายนํ้าชั่วคราวเพ่ือระบายนํ้าฝนท่ีผ่านการตกตะกอนจากบริเวณพ้ืนที่โครงการ  
3) ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายนํ้า  
4) ให้มีการดูแลรางระบายนํ้าไม่ให้อุดตันอย่างสมํ่าเสมอ  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านการระบายนํ้าและป้องกันน้ําท่วม  
    บันทึกสถิตินํ้าท่วมบริเวณพ้ืนที่โครงการ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยบันทึกระยะเวลาและระดับนํ้าท่วมขัง 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนป้องกันนํ้าท่วมของโครงการต่อไป และให้มีการสรุปและรายงานผลการ 
ดําเนินการทุก 6 เดือน  
3.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ  
(1) ด้านการบริหารความปลอดภัย  

1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสนอแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมและ 
แผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ และนําไปกําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ 
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฏหมายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการทํางาน ของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ  

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ควบคุมการทํางานตลอดเวลาท่ีมีการทํางาน
ก่อสร้าง และเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ใน การก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบ ดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนว
ทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที  

4) พนักงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ จะต้องผ่านการอบรมและแนะนําด้าน
ความปลอดภัย  

5) จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพ่ือติดตามการดําเนินงานประจําวัน  
6) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้วย การทําบัตรแสดงตน 

พนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานที่จอดรถและระเบียบจราจร  
7) จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พ้ืนที่อันตราย และพ้ืนที่ ท่ีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

อันตรายส่วนบุคคล  
8) จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทํางานบางประเภทตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการทํางาน

บนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
(2) ด้านความปลอดภัยในทีท่างาน  

1) จัดแบ่งเขตในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขต 
พักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว  
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2) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน และ
รับทราบได้ง่ายชัดเจน  

3) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณท่ีอาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน ได้รับ
อนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

4) ห้ามคนงานเข้าไปในพ้ืนที่กําลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทํางาน โดยมิได้รับอนุญาต  
5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกั้น ผ้าใบ หรือตาข่ายปิด

ก้ันหรือรองรับ  
6) ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการของ 

House Keeping  
(3) ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเคร่ืองจักร-อุปกรณ์  

1) จัดให้มีการอบรมพนักงานเก่ียวกับวิธีการใช้เครื่องมือเคร่ืองจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานและความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ตามที่กฏหมายกําหนดเป็นเกณฑ์ข้ันต่ํา 

2) เคร่ืองมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และ
พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด  

3) ก่อนการใช้งานเคร่ืองมือ เครื่องจักรและหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ และ/
หรือซ่อมแซมแก้ไขเพ่ือการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ  

(4) ด้านการป้องกันอัคคีภัย  
1) สูบบุหรี่เฉพาะสถานท่ีที่กําหนดไว้เท่าน้ัน  
2) จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย มีการซ้อมแผนพร้อมกับการอพยพหนีไฟ เจ้าของ

โครงการรวมทั้งบริษัทรับเหมาจะต้องชี้แจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือและ
สัญญาณเตือนภัยต่างๆ 

3) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
(5) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายสว่นบุคคล  

1) เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ 
ลักษณะงาน  

2) กํากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  
(6) ด้านการปฐมพยาบาล  

1) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจํานวน 1 คัน ประจําพ้ืนที่ให้ พร้อม
สําหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา  

2) ประสานงานกับสถานพยาบาลในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน  
(7) ด้านการสุขาภิบาล  

1) จัดเตรียมถังบรรจุนํ้า เพ่ือเก็บสํารองนํ้าสะอาดสําหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงาน 
ก่อสร้างอย่างเพยีงพอ  

2) จัดเตรียมนํ้าดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถังพลาสติก หรือนํ้าดื่มบรรจุขวดหรือถังนํ้าสแตนเลส 
สําหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ  
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3) ต้องดําเนินการก่อสร้างห้องนํ้า-ห้องส้วมสําหรับคนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด  
4) จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ 

ของคนงานไว้ ณ จุดต่างๆ อย่างเพียงพอ  
5) ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้นํา ขยะ

มูลฝอยทั้งหมดไปกําจัดไม่ให้ตกค้างในพ้ืนที่  
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ  

     บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จํานวน ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปและรายงานผลการดําเนินการ ทุก 6 เดือน 
3.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านนิเวศแหล่งน้ํา และการทําประมง (ถ้ามี)  

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านนิเวศแหล่งน้ํา และการทําประมง  
1) ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนในท้องถ่ิน  
2) ในกรณีมีการสูบนํ้าใช้จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ ให้ออกแบบและก่อสร้างระบบสูบนํ้าใช้ให้มีผลกระทบ

ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าน้อยที่สุด เช่น ให้มีอัตราการไหลของนํ้าต่ําๆ และระดับท่ออยู่ต่ําจากระดับผิวนํ้า เป็นต้น 
3.9 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1) พิจารณารับคนในท้องถ่ินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทํางานเป็นอันดับแรก  
2) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า - ออกพ้ืนที่ก่อสร้าง อย่าง

เคร่งครัด 
3) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ใกล้เคียง  
4) จัดให้มีขอบเขตที่พักคนงานชั่วคราว และพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งน้ี กําหนดให้ผู้รับเหมา

จัดหาที่พักคนงานภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่เบ้ืองต้น คือ ไม่อยู่ในพ้ืนที่อ่อนไหว
ทางสิ่งแวดล้อม หรือพ้ืนที่ชุมชนท่ีอาจก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

5) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด  
6) จัดทําแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้ก่อความ

รบกวนแก่ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ทั้งบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและท่ีพักคนงาน  
7) กรณีที่มีกิจกรรมดําเนินงานใด ๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่

ของประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นําชุมชนในพื้นที่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และ
ชี้แจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ  

8) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดยติดตั้ง
ในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการ
ก่อสร้างด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  

9) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจาก
การก่อสร้างโครงการ ทั้งน้ี กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยเร็ว
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และให้บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียดวันเวลาท่ีรับเรื่อง
ร้องเรียน ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี) และการดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน  

10) กําหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน โดยให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้ันตอนการ 
ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งน้ี ในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องทุก 7 วัน  

11) มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีผู้แทนจากภาค
ประชาชน ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งให้มีอํานาจ
หน้าท่ีที่ชัดเจน เช่น การรับเร่ืองร้องเรียน การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) ของ โครงการ และ
การพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 บันทึกสถิติปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมท้ังวิธีการและระยะเวลาใน
การดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน เพ่ือป้องกัน ปัญหาการเกิดข้อ
ร้องเรียนซ้ํา 
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ส่วนที ่4 มาตรการระยะดําเนินการโครงการ  
การดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงที่มีกําลังผลิตติดตั้ง

ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน เช่น ผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศ ผลกระทบด้านเสียงรบกวน ด้านการใช้นํ้า รวมท้ังผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน
ใกล้เคียง เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการให้
เกิดข้ึนน้อยที่สุด โครงการจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ันต่ํา ดังต่อไปนี้  
4.1 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ  

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  
(ก) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack)  

1) ติดตั้งปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Engineering 
Practice เพ่ือลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect  

2) ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
ของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมาย
บังคับใช้ โดยมีพารามิเตอร์ที่กําหนด ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) และ ค่าความทึบแสง 
(Opacity) การรายงานผลให้อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่
สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจน
ส่วนเกินในการเผาไหม้ (% Oxygen) ร้อยละ 7  

3) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMs) ที่เป็นค่า Real Time เพ่ือ
เป็นการเฝ้าระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องกับโรงไฟฟ้าทุกขนาดการผลิตและติดตั้งระบบส่ือสารผ่าน
ดาวเทียมหรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสูร่ะบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัตอิย่างต่อเน่ือง พ.ศ. 2550 
ส่วนกรณีที่พ้ืนท่ีโครงการตั้งอยู่ในการนิคมให้เป็นตามระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมด้วย โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด
ประกอบด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ฝุ่นละอองรวมหรือ ค่า
ความทึบแสง (Opacity) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ออกซิเจนและอุณหภูมิ โดยให้รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน  

4) ตําแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMs ให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่ US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้งให้มี
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5) กําหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังน้ี  
- ระดับ Alarm กําหนดไว้ที่ร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก CEMs 

โครงการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขความผิดปกติ รวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหม้ ให้ค่าอัตราการระบายอยู่ที่
ระดับต่ํากว่าร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ  

- ระดับ High-Alarm กําหนดไว้ท่ีร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ High Alarm 
จาก CEMs โครงการจะเร่ิมดําเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันท ี 
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ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

6) จัดทําแผนงานและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs เพ่ือควบคุมมิให้ค่าการ
ระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าท่ีควบคุม ตลอดระยะเวลาดําเนินงาน 

7) บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกคร้ัง โดยบันทึกสาเหตุ การแก้ไข และ
ระยะเวลาท่ีดําเนินการแต่ละครั้ง  

8) ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์บําบัดสารมลพิษให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเน่ือง โดยทําการ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุงตามแผน Preventive Maintenance  

9) จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สํารองของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพออย่างน้อย 1 
ชุด (ร้อยละ 100) เพ่ือใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที  

10) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศและ
เป็นไปตามกฎหมายกําหนด  

11) กําหนดแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

12) บันทึกสถิติการชํารุดเสียหายและการซ่อมบํารุงระบบบําบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน  

(ข) ด้านเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม 
1) ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงเท่าน้ันโดยไม่รับขยะอุตสาหกรรมท่ีเป็นของเสียอันตราย 

ตามบัญชีรายการของเสียที่มีรหสั HA (Harzadous waste – Absolute entry) บัญชีรายการของเสียที่มีรหัส HM 
(Harzadous waste – Mirror entry) กรณีที่มีผลวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนด 
มีผลวิเคราะห์เล้วเป็นอนัตราย ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ สารกัมมันตรังสี มาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ  

2) เตรียมลักษณะเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ท่ีเลือกใช้ เช่น 
ขนาด และความช้ืน เป็นต้น เพ่ือควบคุมสภาวะการเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ และลดการระบายสาร
มลพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

3) ให้มีการปรับสภาพขยะอุตสาหกรรม (Mechanical treatment) เพ่ือให้ขยะอุตสาหกรรมมี
การผสมผสานสม่ําเสมอ และความชื้นลดลง โดยมีพนักงานควบคุมการใช้เคร่ืองจักร เช่น รถเครน หรือเครื่องจักร
อื่นๆที่สามารถผสมผสานให้ขยะอุตสาหกรรมมีความสมํ่าเสมอและความชื้นลดลง 

4) กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอื่นในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start up) จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับที่กฎหมายกําหนด และควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุมของ
โครงการ  

(ค) ด้านกล่ินรบกวน  
1) ออกแบบให้ห้องรับขยะอุตสาหกรรมเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดก้ันระหว่างบ่อรับขยะ

อุตสาหกรรมกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะอุตสาหกรรมวิ่งเข้าเพ่ือเทขยะ
อุตสาหกรรมลงสู่บ่อขยะท่ีอยู่ภายในห้องและว่ิงกลับออกไปเท่าน้ัน 

 2) ติดตั้งพัดลมเพ่ือดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวยป้อน
ขยะเข้าสู่เตา เพ่ือใช้เป็นอากาศสําหรับการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะทําให้ความดันอากาศในและ
เหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผลให้กลิ่นและฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายออกสู่ภายนอก เพ่ือ
ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะอุตสาหกรรมและท่ีจะเล็ดลอดจากห้องรับขยะอุตสาหกรรมออกสู่ภายนอก 
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 3) บ่อรับขยะอุตสาหกรรมจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะอุตสาหกรรมได้อย่าง
น้อย 5 เท่าของขีดความสามารถสูงสุดในการดําเนินการของเตาในแต่ละวัน 

4) กําจัดนํ้าเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูง แต่ปริมาณไม่มากด้วยการ
ติดตั้งระบบสูบออก และฉีดพ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผาอุตสาหกรรมหรือส่งเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีออกแบบ
ไว้ให้สามารถรองรับนํ้าชะขยะได้ 

5) สําหรับกลิ่นที่มีมาจากสารเคมีให้วัดเพ่ือเทียบกับ Odor Threshold กับสารเคมีน้ัน ให้ตรวจวัด
ตามกฏหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกําหนด 

(ง) การควบคมุสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นละออง  
1) การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ไม่ต่ํากว่า 850 – 1,000 องศาเซลเซียส และก๊าซที่เกิดจาก

การเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส 
และไม่น้อยกว่า 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดสารประกอบ    
ไดออกซิน (Dioxin) และสารอินทรีย์อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  

2) ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในการลดการระบายสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) เช่น ฉีดถ่านกัม
มันต์ (Activated Carbon) เพ่ือดูดซับไดออกซิน (Dioxin) เป็นต้น หรือใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่า  

3) ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นละออง เช่น ระบบถุงกรอง เป็นต้น เพ่ือดักจับฝุ่นละออง และฝุ่นละออง
ที่มีองค์ประกอบของไดออกซิน (Dioxin) จากอากาศก่อนที่จะระบายออกทางปล่อง หรือใช้วิธีอื่นที่เทียบเท่า  

4) จัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ 
(จ) การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด  

1) ติดตั้งระบบบําบัดมลพิษทางอากาศในการดกัจับ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCl), ก๊าซไฮโดรเจน
ฟลูออไรด์ (HF) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เช่น ระบบการฉีดหรือพ่นปูนขาว เป็นต้น หรือใช้วิธีอื่นที่
เทียบเท่า 

2) จัดทําบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ  
(ฉ) การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  

1) ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ไม่ให้เกิน 1,300 องศาเซลเซียส เพ่ือลดการเกิด 
Thermal NOx  

2) ควบคุมการเผาไหม้หรือติดตั้งระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เพ่ือควบคุมการระบาย 
NOx ให้เป็นไปตามค่าควบคุม  

3) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและปรับ
สภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ  

(ช) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งขยะอุตสาหกรรมและการขนส่งเถ้า  
1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะ และ

แก้ไขปัญหาในช่วงที่มีรถบรรทุกเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ  
2) กําหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนที่โครงการ โดย

กระบะหรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพ่ือไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างเส้นทางขนส่ง  
3) กําหนดให้มีการฉีดพรมนํ้าบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วงฤดู

แล้งอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
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4) กําหนดให้การลําเลียงเถ้าเป็นระบบปิด หรือแบบเถ้าเปียกโดยให้มีการฉีดพรมนํ้าขณะทําการ
ขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการขนถ่าย  

5) เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกให้ทําการเก็บกวาดเศษวัสดุและฝุ่นละอองที่หกหล่น
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว  

6) จัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงต่างๆ ในการขนถ่ายเชื้อเพลงิ รวมทั้งระบบ
ลําเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อตอ่หรือจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆ 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  
1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ 2 ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่ทําการตรวจวัด ได้แก่  

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)     - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)  - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)   

 - สารประกอบ Dioxin/ฟิวแรน (Dioxin/Furan)     - สารปรอท (Hg) 
- แคดเมียม (Cd)                                          - ตะก่ัว (Pb)  

2) ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเน่ือง (CEMs) โดยสรุปในรายงานผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน พารามิเตอร์ที่ทําการตรวจวัด ได้แก่  

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)     - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)   - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  
- ก๊าซออกซิเจน (O2)    - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)  
- อุณหภูมิ (Temperature)  

3) ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit) พร้อมบันทึกการทํางานและตรวจสอบ
ความถูกต้อง (Audit) ระบบ CEMs โดย Third party อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

4) ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยกําหนดจุด
ตรวจวัดที่เหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่อ่อนไหวและทิศทางลม
หลักในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจํานวน 4 สถานี และทําการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเน่ือง 
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งมีพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่  

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจ้านวน 1 สถานี)  

5) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
และคุณภาพอากาศจากปล่อง  

6) ติดตั้งเครื่องแสดงผลคุณภาพอากาศแบบ online บริเวณหน้าโครงการเป็นการถาวร โดยมี
พารามิเตอร์เบ้ืองต้นที่จะต้องแสดงได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซ
ไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นต้น 
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4.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา  
ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพนํ้า  

1) จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดเพียงพอในการบําบัดนํ้าเสียจาก
การอุปโภคและบริโภคของพนักงานท้ังหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่
โครงการ หรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ  

กรณีท่ีโครงการดําเนินการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมก่อนการระบายน้ําเสียออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ
เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าท้ิงให้เป็นไป หลักเกณฑ์
คุณภาพทั่วไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมท่ีการนิคมอุตสาหกรรม
กําหนด ตามประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554  

2) บ่อรองรับขยะอุตสาหกรรมต้องทําเป็นพ้ืนคอนกรีต และให้มีการป้องกันการรั่วไหลของนํ้าชะขยะ
ในกรณีพ้ืนแตกร้าว เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของนํ้าใต้ดิน 

3) ออกแบบระบบแยกน้ําฝนปนเป้ือนและนํ้าฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน พร้อมทั้งตรวจสอบระบบ
ระบายน้ําฝนปนเป้ือนและนํ้าฝนไม่ปนเป้ือนเป็นประจํา ทั้งน้ี นํ้าฝนท่ีอาจมีการปนเป้ือนให้มีการบําบัดให้ได้ตาม
มาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพท่ัวไปในการระบายน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัดนํ้าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมกําหนด  

 4) จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักนํ้าชะขยะอุตสาหกรรมแยกจากนํ้าเสียส่วนอื่น ๆ และตรวจสอบ
คุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย  

5) จัดให้มีระบบการจัดการนํ้าเสียภายในพ้ืนที่โครงการ ดังน้ี 
    - นํ้าเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า จะต้องมีการบําบัดเบ้ืองต้นที่ถังปรับสภาพนํ้าเสีย 

(Neutralizing pit) ให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  
    - จัดให้มีระบบแยกนํ้าและนํ้ามัน (Oil Separation) โดยน้ํามันที่รวบรวมได้ให้ส่งให้หน่วยงานรับ

จัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด ส่วนนํ้าที่ผ่านการแยกน้ํามัน
แลว้ส่งไปยังระบบบําบัด เพ่ือให้คุณภาพน้ําทิ้งเป็นไปมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งตามท่ีกฎหมายกําหนด  

6) จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้งภายในโครงการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้ง ก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่
โครงการ หรือนํามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ  

7) พิจารณานํานํ้าจากบ่อพักนํ้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดนํ้าต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียว
ภายในพื้นที่โครงการ เป็นต้น โดยกรณีที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการทั้งหมดหรือไม่มีการระบายนํ้าทิ้ง 
(Zero Discharge) จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้นํ้า (Water Balance Diagram) ของ
โครงการ  

8) จัดให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการนํ้าเสียของโครงการ  
9) การระบายนํ้าทิ้งออกจากพ้ืนที่โครงการ ให้พิจารณาเลือกตําแหน่งจุดปล่อยนํ้าทิ้ง โดยคํานึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้นํ้าของชุมชนที่มีอยู่เดิม ทั้งน้ี กรณีท้ิงนํ้าลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะจะต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแหล่งนํ้าในพ้ืนที่  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  



25 
 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ ท่ีได้รับการ
ยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

1) ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งตามจุดตรวจวัด เช่น บ่อรวบรวมนํ้าท้ิงก่อนและหลังผ่านระบบบําบัด และ
จุดปล่อยนํ้าท้ิงที่ระบายออกนอกบริเวณโครงการ เป็นต้น โดยมีความถ่ีในการตรวจวัดอย่างน้อยทุก 3 เดือน และมี
พารามิเตอร์ที่ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่  

- อุณหภูมิ      - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- สารแขวนลอย (SS)     - สารละลายทั้งหมด (TDS)  
- บีโอดี (BOD)     - นํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
- โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd)  
  สังกะสี (Zn) ตะก่ัว (Pb) และปรอทท้ังหมด (Total Hg) เป็นต้น  

2) ในกรณีท่ีมีการระบายนํ้าทิ้งลงแหล่งนํ้าผิวดิน ให้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดินโดยมี
จํานวนสถานีอย่างน้อย 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเหนือจุดระบายนํ้าทิ้งของโครงการ, บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งของ
โครงการ และบริเวณใต้จุดระบายนํ้าทิ้งของโครงการ  

ท้ังน้ี ให้มีความถ่ีในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่  
- อัตราการไหล      - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- อุณหภูมิ      - สารแขวนลอย (SS)  
- สารละลายทั้งหมด (TDS)             - ค่าบีโอดี (BOD)  

  - ค่าซีโอดี (COD)      - โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม 
- โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb)และปรอททั้งหมด  

      (Total Hg) เป็นต้น  
3) ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดินจากการดําเนินการของโครงการ โดยมีการตรวจ 

วัดคุณภาพนํ้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) ที่ติดตั้งตามทิศทางการไหลของน้ําใต้ดินอย่างน้อย 3 
บ่อ ได้แก่ ต้นนํ้าก่อนผ่านพ้ืนที่ตั้งโครงการ 1 บ่อ และท้ายนํ้าหลังผ่านพ้ืนที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 2 บ่อ โดยให้มี
พารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะก่ัว (Pb) และปรอท 
(Hg) เป็นต้น ด้วย ทั้งน้ี ให้ทําการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง และมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดินที่
หน่วยงานราชการกําหนดด้วย  

4) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการ และแหล่งนํ้าผิวดินพ้ืนที่
โครงการ (ถ้ามี)  
4.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
1) ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสําหรับเคร่ืองจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และจัดให้มีแนว

ป้องกันเสียงบริเวณพ้ืนที่ทํางานที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจําในพ้ืนที่  
2) ตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงดัง อาทิ กังหันไอนํ้า เครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้ และการระบายไอนํ้า เป็นต้น โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตั้งศูนย์เพลา
เคร่ืองจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจํา  

3) จัดทําแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพ้ืนที่อาคารส่วนผลิต และบริเวณ
พ้ืนที่ท่ีมีเสียงดัง ภายใน 1 ปี หลังเปิดดําเนินงาน และจัดทําซ้ําทุก 3 ปี เพ่ือใช้กําหนดบริเวณพ้ืนที่ที่มีเสียงดัง  

4) จัดทําสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ  
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5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสํารองไว้อย่าง
เพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณน้ันๆ  

6) จัดให้มีการดําเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการอย่างสม่ําเสมอ หาก
พบว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใดชํารุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที  

7) จัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) ในการบริหารจัดการ
ป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กําหนดระยะเวลาการทํางานเพื่อลดเวลาที่พนักงาน
สัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทํางานในพ้ืนที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  

8) ในกรณีท่ีพบปัญหาผลกระทบด้านเสียง ให้พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มีกําแพงก้ัน
เสียง หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันก้ันแหล่งกําเนิดเสียงและผู้รับเสียง หรือสร้างผนังห้องและหลังคาของอาคาร
ที่ตั้งแหล่งกําเนิดเสียงให้สามารถก้ันระดับเสียงได้  

9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่อาจ
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) ทําการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเน่ือง ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็นตัวแทนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ 
อย่างน้อย 3 จุด เช่น  

- ริมร้ัวโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ)  
- ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พ้ืนท่ีโครงการมากที่สุด อย่างน้อย 2 จุด  

2) แนบแผนผังแสดงตําแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  
4.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
1) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกําหนดอื่นๆ ที่โครงการกําหนดขึ้น

อย่างเคร่งครัด  
2) กําหนดเส้นทางเดินรถขนขยะอุตสาหกรรม โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชนให้มากที่สุด  
3) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมความเร็วของพาหนะภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

และเส้นทางภายนอกพื้นท่ีโครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
4) ปิดคลุมวัสดุท่ีขนออกจากพื้นที่ให้มิดชิดเพ่ือป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย  
5) กําหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพ้ืนท่ีโครงการ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรให้

ชัดเจน  
6) ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่ 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. รถบรรทุกขยะ

อุตสาหกรรมหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งเขตเมืองไปใช้เส้นทางอื่น หรืองดว่ิงเข้าเขตเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว  
7) ในกรณีการขนส่งเถ้าออกนอกพ้ืนที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพ่ือลด

การฟุ้งกระจายหรือตกหกหล่นของเถ้าขณะทําการขนส่ง  
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8) กําหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ท่ีรถขนส่งเถ้าเพ่ือเป็นช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนมายัง
โครงการ  

9) จัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถขนส่งขยะอุตสาหกรรม และรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ เพ่ือไม่ให้มีการจอดรถ
ออกมาในพ้ืนที่ถนนสาธารณะ  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการขนส่ง

เชื้อเพลิง และการขนส่งเถ้า เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆ เป็นต้น โดยมีการสรุปข้อมูลทุก 6 เดือน  
4.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านทรัพยากรนํ้า การระบายน้ํา และการใช้น้ํา  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
1) จัดหาแหล่งนํ้าใช้สําหรับโครงการให้เกิดผลกระทบต่อการใช้นํ้าของชุมชนน้อยที่สุด และเก็บ

สํารองนํ้าใช้ส้าหรับกระบวนการผลิตให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง  
2) ให้มีการหมุนเวียนนํ้าใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
3) หากต้องใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งนํ้า และทําการสูบนํ้าตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีการบันทึกปริมาณการสูบนํ้าอย่างต่อเน่ือง 
และปฏิบัติตามเง่ือนไขการให้อนุญาตสูบนํ้าของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  

4) หากการดําเนินการโครงการจําเป็นต้องมีการใช้นํ้าใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง (แล้วแต่
กรณี) ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งน้ี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เง่ือนไขของหน่วยงานอนุญาตน้ัน ๆ อย่าง
เคร่งครัด  

5) จัดสร้างระบบระบายนํ้าฝนภายในพื้นที่โครงการแยกออกจากระบบรวบรวมนํ้าเสีย  
6) กําหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายนํ้าของโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะช่วง

ก่อนเข้าฤดูฝน หากตื้นเขินหรือชํารุดเสียหายให้ดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
7) ตักเศษขยะมูลฝอยและกากตะกอนออกจากรางระบายน้ําของโครงการ และให้มีการติดตั้ง

ตะแกรงดักก่อนระบายน้ําลงสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
8) ให้มีการรวบรวมน้ําชะขยะอุตสาหกรรม และส่งเข้าสู่ระบบบําบัดให้ได้คุณภาพนํ้าทิ้งตามที่

กฎหมายกําหนด ก่อนระบายทิ้งออกนอกพ้ืนที่โครงการ หรือมีการนํามาใช้หมนุเวียนใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการ  
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

รวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าท่ีโครงการสูบมาใช้ในโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าที่ได้รับ
อนุญาตให้สูบจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการสูบนํ้าใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน (ถ้ามี)  
4.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
1) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 

2548 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย พ.ศ.
2552 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด  
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2) กากของเสียที่ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร
อันตรายในนํ้าชะ เพ่ือจําแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนกําหนดวิธีการบําบัดกําจัดที่เหมาะสมตาม
กฎหมายต่อไป ได้แก่  

- เถ้าหนักและเถ้าเบา (bottom ash และ fly ash)  
- กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพนํ้าเสีย  
- กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า  

3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตท่ีเป็นของเสียอันตรายเก็บรวบรวมไว้ในพ้ืนที่
เก็บของเสีย จากนั้นส่งกําจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปกําจัด ได้แก่  

- ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี เศษสี กระป๋องสเปรย์ เศษผ้า/ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตรายจาก
อาคารสํานักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และถ่านไฟฉายใช้งานแล้ว เป็นต้น  

- นํ้ามันเคร่ืองใช้แล้ว/สารเคมีเสื่อมสภาพ  
4) จัดให้มีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพ้ืนคอนกรีต แยกประเภทของ

เสียและติดป้ายชัดเจน  
5) คัดแยกขยะและนําส่วนที่สามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์  
6) การจัดการเถ้า ดําเนินการให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

- กรณีนําเถ้าออกไปกําจัดภายนอก ให้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 
หรือกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด และจะต้องดําเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมปีละ 1 คร้ัง  

- กรณีการฝังกลบเถ้าในพ้ืนที่โครงการ ให้ออกแบบหลุมฝังกลบให้สอดคล้องกับข้อมูลผลการ
วิเคราะห์เถ้า เช่น การจัดทําเป็นบ่อคอนกรีตรองรับเถ้า หรือนําไปกําจัดในพื้นที่ฝังกลบที่มีระบบปูรองกันการรั่วซึม 
ภายในพ้ืนที่บริเวณโครงการ เป็นต้น ทั้งน้ี ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน โดย
ติดตั้ง monitoring well ตามทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน อย่างน้อย 3 บ่อ ได้แก่ ต้นนํ้าก่อนผ่านหลุมฝังกลบ 1 
บ่อ และท้ายนํ้าหลังผ่านหลุมฝังกลบอย่างน้อย 2 บ่อ และให้มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง ทั้งน้ี
จะต้องเป็นไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย พ.ศ.
2552 

7) ศึกษาแนวทางการนําเถ้าที่เกิดจากโครงการไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด  
ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

1) บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการดาํเนินงานทุก 1 ปี  
2) วิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย และเถ้า (bottom ash และ fly ash) ก่อนนําไปฝังกลบหรือ

นําไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ปีละ 1 ครั้ง  
4.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านระบบนิเวศแหล่งนํ้า (ถ้ามี)  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
1) ห้ามไม่ให้พนักงาน และคนงานโรงไฟฟ้าจับสัตว์นํ้าในพื้นที่  
2) กําหนดอัตราและวิธีการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าน้อยที่สุด  
3) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในท้องถิ่นลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ หรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้า 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าผิวดิน เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 

เป็นต้น ในแหล่งนํ้าผิวดินท่ีเป็นแหล่งนํ้าใช้และแหล่งรองรับนํ้าทิ้งของโครงการ อย่างน้อย 3 จุด ได้แก่ บริเวณ
เหนือจุดสูบหรือจุดระบายนํ้าทิ้ง บริเวณจุดสูบหรือจุดระบายนํ้าทิ้ง บริเวณท้ายจุดสูบหรือจุดระบายนํ้าทิ้ง โดยมี
การระบุระยะห่างของแต่ละสถานีท่ีชัดเจน ทั้งน้ี ให้มีการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  

2) วิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าผิวดิน และพิจารณาแนวโน้มข้อมูลการเก็บ
ตัวอย่างแต่ละคร้ัง เพ่ือตรวจสอบผลกระทบจากการดําเนินการโครงการ และพิจารณามาตรการเพ่ิมเติมกรณีมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ  
4.8 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ 

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
(ก) มาตรการท่ัวไป  

1) พิจารณากําหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ และหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขความเส่ียงในแต่ละพ้ืนท่ี  

2) ดําเนินการตามกฎหมาย ข้อกําหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมายแรงงาน
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 

3) จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กับลักษณะงาน เช่น  

    - การทํางานในทีอ่ับอากาศ 
- การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี  
- การฝึกซอ้มและใชอุ้ปกรณ์ผจญเพลิง  
- กฎระเบียบเก่ียวกับการทํางานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย  
- การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทาํงาน  
- การฝึกใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล  
- การป้องกันอนัตรายจาก เครื่องจักร ความร้อนและไฟฟ้า 
- การทํางานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรข้ึนไป  

4) จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ทํางานสัมผัส
ขยะ ดังน้ี  

- พนักงานทุกคนต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก สวมรองเท้านิรภัยในขณะปฏิบัติงาน  
- ห้ามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ภายในอาคาร  
- พนักงานทุกคนจะต้องรับประทานอาหาร และพักผ่อนบริเวณอาคารโรงอาหารที่มีการ

จัดเตรียมไว้ใหเ้ท่าน้ัน  
5) จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบและดูแล

งานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด  
6) กําหนดให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  
7) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน  
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8) จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเหมาะสมในจํานวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน NFPA 
และ/หรือตามที่กฎหมายกําหนด  

9) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน
แก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และหน้ากาก เป็นต้น  

10) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยอาจแบ่งแผนเป็น 3 
ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งน้ี แผนต้องมีขั้นตอนการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการฝึกซ้อมตามแผน
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

11) จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
12) กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ  
13) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดทําสมุดสุขภาพประจําตัวพนักงาน ตามที่กฎหมาย

กําหนด  
14) กําหนดให้มีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบหรือเกิดความ

ผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน  
15) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดําเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ  
16) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายกําหนด 
17) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทั้งในด้านส่งเสริม ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการดูแลรักษา

สุขภาพของชุมชน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามา
วิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพของประชาชน  

(ข) ความปลอดภัยในการใช้หม้อนํ้า  
1) ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่กําหนด

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อนํ้า วิศวกรตรวจสอบหม้อนํ้า หรือหม้อต้มนํ้าที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน โดย
บุคคลดังกล่าวจะต้องข้ึนทะเบียนตามระเบียบและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

3) ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด  

4) ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อนํ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกร
สาขาเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  

(ค) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน  
1) การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่

ยอมรับ  
2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าใน

โรงงานเป็นประจําทุกปีตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด  
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3) ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบํารุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาการใช้งานตามข้อกําหนดของผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และความปลอดภัย  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) กําหนดให้มีมาตรการในการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางานและการตรวจประจําปี โดย

แพทย์ ปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ให้ระบุพารามิเตอร์ที่จะทําการตรวจให้ชัดเจน เช่น ตรวจร่างกายทั่วไป ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้เพ่ิมเติม
พารามิเตอร์ในการตรวจให้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทํางานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เช่น 
การตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เป็นตน้ ปีละ 1 ครั้ง  

2) กําหนดให้มีมาตรการในการตรวจวัดเสียงภายในสถานประกอบการในตําแหน่งที่มีเสียงดัง โดยให้
มีความถ่ีและตําแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด พร้อมทั้ง แนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัด
ระดับเสียงภายในสถานประกอบการด้วย  

3) กําหนดให้มีการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพ้ืนที่โครงการ เช่น บริเวณหม้อไอนํ้าและ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้มีความถ่ีและตําแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กําหนด พร้อม
ทั้งแนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัดความร้อนภายในสถานประกอบการด้วย  

4) กําหนดให้มมีาตรการบันทึกสถิติอบัุตเิหต ุสาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา  
5) ประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนและทักษะการปฏิบัติของพนักงาน 
6) รวบรวมสถิติผู้ป่วยโรคที่อาจเก่ียวข้องกับผลกระทบของโครงการจากหน่วยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ เพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก
โครงการ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลทุกปี  
4.9 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
1) กําหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถ่ินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของ

โครงการเข้าทํางานเป็นอันดับแรกเพ่ือช่วยคนในท้องถ่ินให้มีงานทํา และเพ่ือทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลด
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตําแหน่ง
งานว่าง  

2) กําหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนพ้ืนที่ เช่น การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาใน
พ้ืนที่ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น  

3) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพ่ือคลายความวิตกกังวล  
4) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือเสริมสร้างอาชีพ

ใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน  
5) กําหนดให้มีแผนการรับเร่ืองร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้ันตอน และ

ระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน ทั้งน้ี 
ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ
ทุก 7 วัน  

6) ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจําเดือนกับชุมชน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ชี้แจงข้อซกัถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามความเหมาะสม  
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7) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรําคาญท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับโครงการ  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) สํารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชนในชุมชน

โดยรอบ ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพ้ืนที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี โดยให้ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

2) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดข้ึนของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาใน
การดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการทุก 6 เดือน  
4.10 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ก. มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม  
1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดําเนินการ ให้กับชุมชน

ในพ้ืนที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดําเนิน
โครงการ  

2) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดําเนินการของโครงการ บริษัทต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
3) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่  
4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย ผู้แทนประชาชน 
หน่วยงานในท้องถ่ิน สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มีสัดส่วน
กรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหน่ึงของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้ง น้ี ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จํานวนกรรมการ อํานาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง รูปแบบการประชุม การกําหนดวันประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่อง
ร้องเรียน การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) ของโครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติตาม
มาตรการของโครงการ เป็นต้น  

5) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งข้ึน มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1) บันทึกกิจกรรมที่โครงการดําเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการทุก 6 

เดือน  
2) บันทึกผลการดําเนินงานของคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการดําเนินการทุก 6 

เดือน  
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4.11 เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นท่ีสีเขียวและสุนทรียภาพ 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) กําหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด โดยให้เป็นพื้นที่สีเขียว
เฉพาะของโครงการ และมีการบํารุงรักษาและการปลูกทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายเพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวที่ยั่งยืน 
ทั้งน้ี ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นหลัก โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมร้ัวของโครงการในระยะ 
3 - 5 เมตร ตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันกลิ่น และเสียงรอบ ๆ โรงไฟฟ้า 

2) กรณีโครงการมีแนวร้ัวติดกับชุมชน โครงการจะต้องพิจารณาจัดให้มีแนวป้องกัน (Protection Strip) 
ตามหลักวิชาการหรือแนวทางที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1) แสดงตารางสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการทั้งหมด (ขนาดพ้ืนที่และร้อยละสัดส่วน) 

แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ พร้อมแนบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ (Plant Layout) ด้วย
มาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะระบุตําแหน่งที่ตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่สําคัญๆ เช่น 
หน่วยผลิต หน่วยบําบัดมลพิษ รวมทั้งแสดงพื้นที่สีเขียว เป็นต้น โดยมีภาพถ่ายพ้ืนที่สีเขียวตามที่ระบุไว้ในผัง
โครงการ  
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ส่วนที่ 5 มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด 
 

  กรณีทีโครงการมีกิจกรรมการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเลิกประกอบกิจการหรือหยุดการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการถาวร อาจมีกิจกรรมรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญของประชาชนท่ีอยู่
ใกล้เคียง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมร้ือถอน โครงการ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างน้อย ดังน้ี 

5.1  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
2) ฉีดพรมนํ้าในบริเวณพ้ืนท่ีที่มีการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณถนนทางเข้า

พ้ืนท่ี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิว
ดินมีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  

3) ปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จากการร้ือถอน  
4) ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมี

สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดําเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้
เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5) ก่อนนํารถออกจากพ้ืนที่ให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือทรายที่
อาจจะก่อให้เกิดสภาพท่ีเป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

6) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการร้ือ
ถอน โครงการจะต้องทําการตรวจสอบและแก้ไขทันที  
5.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ํา 

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) จัดเตรียมห้องนํ้าห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานตามที่กฎหมายกําหนด โดยต้องติดตั้ง

ห้องนํ้าห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งนํ้าผิวดินไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
2) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงในท่อระบายนํ้า หรือลํารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด 
3) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหานํ้าทิ้งท่ีเกิดข้ึนมาจากการกิจกรรมการรื้อถอนของ

โครงการ ให้ดําเนินการแก้ไขทันที และดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินในแหล่งนํ้าน้ันๆ ตามวิธีการมาตรฐาน
สําหรับการวิเคราะห์นํ้าและนํ้าเสียและคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ  
 

5.3 เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) แจ้งแผนการร้ือถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการก่อสร้าง 
2) กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดําเนินงานเฉพาะใน

ช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเน่ืองให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่
ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมน้ันๆ อย่างน้อย 7 วัน 
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3) ในกรณีที่พบปัญหาผลกระทบด้านเสียงให้พิจารณาการลดค่าระดบัเสียงโดยจัดให้มีกําแพงก้ันเสียง  
4) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการลงพื้นที่เพ่ือสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่อาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 
5) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการร้ือถอนที่มีระดับเสียงต่างๆ และตรวจซ่อมบํารุงรักษา

อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 
6) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานท่ีทํางานบริเวณท่ีมีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียงทั่วไป

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
7) หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจําเป็นควรมีวัสดุรองรับเพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของกับ

พ้ืนที่ซึ่งมีการร้ือถอน โดยอาจใช้แผ่นยาง หรอืพรม เป็นต้น  
8) ควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง  

5.4 เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนท้ังเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง
อย่างน้อย 100 เมตร 

2) จํากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพ้ืนท่ีทั่วไปให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

3) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
4) หากกิจกรรมการรื้อถอนทําให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการซ่อมแซม

อย่างเร่งด่วน  
5) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ยานพาหนะในการขนส่งเสมอ  
 

5.5 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานและบริเวณที่
พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะ 

2) คัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทําการเก็บ
รวมกับขยะทั่วไปและประสานกับหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะต่อไป 

3) กรณีกิจกรรมการรื้อถอนมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้อง และกําหนดวิธีปฏิบัติงานเร่ืองการแยกท้ิงขยะหรือของเสีย
อันตราย และอบรมให้คนงานที่เก่ียวข้องทราบ 

4) การนําเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปกําจัด ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าของพ้ืนที่ 
5) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุลงในท่อระบายนํ้า หรือลํารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด 
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5.6 เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการรื้อถอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

2) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่รื้อถอนของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนและ
รับทราบได้ง่ายชัดเจน  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และรายงานมายังสํานักงาน กกพ. ด้วย  

5.7 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการร้ือถอนอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือ
อาคารโรงไฟฟ้า โดยการติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน  

2) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนที่ได้รับจาก
การร้ือถอน 

 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาใน
การดําเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กกพ. ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีใช้ขยะ
อุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงท่ีมีกําลังผลิตติดตั้ง ต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์เป็นเกณฑ์ข้ันต่ํา หากในระหว่างการก่อสร้าง
หรือดําเนินการโครงการมีข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปให้โครงการ
พิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย 


