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คณะกรรมการ 
กํากับกิจการพลังงาน  

 
 

เอกสารแนบ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) 
ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สําหรับผูไ้ด้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สําหรับโรงไฟฟ้าท่ีมีกําลังการผลิตตดิตั้งต่ํากว่า 10 เมกะวัตต์ 
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บทนํา 
 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือนําไปเป็นแนวทางให้กับผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดต้ังตํ่ากว่า 10 เมกะวัตต์ กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ครอบคลุมต้ังแต่ระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ตลอดจนกรณีที่มีการร้ือ
ถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด  

1. โครงการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม CoP 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดต้ังตํ่ากว่า 10 เมกะวัตต์ ที่มีกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าจากการเผาเช้ือเพลิงชีวมวล (ประเภทเช้ือเพลิงแข็ง) ได้แก่ เช้ือเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร การทําป่าไม้ ได้แก่ ไม้ฟืน เศษไม้ แกลบ ฟาง ชานอ้อย ต้นและใบ
อ้อย ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม กะลามะพร้าว ใยมะพร้าว เศษพืช และวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอ่ืนๆ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากมูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ  

2.  กลไกการบังคับใช้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จะต้องดําเนินการตาม CoP โดยเสนอรายการตรวจสอบด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) พร้อมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐาน (ถ้ามี) ประกอบการยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าทั้งน้ี CoP ดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขท้ายใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  

 

3. รายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) 
3.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องดําเนินการศึกษาและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน CoP อย่างไรก็ตาม CoP
ฉบับน้ีเป็นเพียงหลักการปฏิบัติขั้นตํ่าเพ่ือป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการเท่าน้ันผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ายังคงต้องรับผิดชอบที่จะพัฒนามาตรการอื่นๆ
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ให้เหมาะสมกับโครงการรวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องและท่ีจะ
มีประกาศบังคับใช้ในอนาคตด้วย 

 

3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ

เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อการดําเนินโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล รวมทั้ง
จะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณากําหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมเพ่ิมเติม และนําเสนอข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดําเนินการมาทั้งหมดไว้ใน
แนบท้ายของรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

ประมวลหลักการปฏิบัติ: กรณีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) 3/42 

3.3  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องนํามาตรการด้านต่างๆ ที่ระบุใน CoP มากําหนด

เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ที่ดําเนิน
โครงการ 

 

3.4 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย 

ดังต่อไปน้ี  
1) แสดงตําแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุพิกัด 

ลงในแผนที่ที่มีมาตราส่วนตามความเหมาะสมท้ังน้ี ให้พิจารณากําหนดจุดตรวจวัดในพ้ืนที่อ่อนไหวเป็นลําดับแรก 
2) แสดงหลักฐานรูปถ่ายการเก็บตัวอย่างช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องในการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling) 
การวิเคราะห์ผล จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้ 

3) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมน้ัน จะต้องดําเนินการโดยหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม นอกจากน้ัน ในใบแสดงผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หาก
พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not Detectable: ND) ให้ระบุค่าตํ่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (Detection 
Limit) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้นอกจากน้ีจะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ในกรณีที่ค่าตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกินเกณฑ์ที่กําหนด 
จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ระบุการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนวทางในการบรรเทา หรือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้เหมาะสม 
 ทั้งน้ี กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และดําเนินการ  
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องนํามาตรการที่กําหนดไว้ใน CoP ไปกําหนดในเง่ือนไขสัญญาจ้าง และให้ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 
 

4. คําจํากัดความ 
 4.1 พื้นที่อ่อนไหว หมายความว่า พ้ืนที่ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน หรือเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 4.2 น้ําเสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือ

ปนเป้ือนอยู่ในของเหลวนั้น 
 4.3 น้ําทิ้ง หมายความว่า นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้ว ได้มาตรฐานของทางราชการ ระบายท้ิงสู่

แหล่งนํ้าธรรมชาติหรือท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ภายนอกโรงงาน 
 4.4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่

เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  
ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ  

 4.5 ของเสียอันตราย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเป้ือนสารอันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย  
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ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
 

สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) 
 

 

 ระยะเตรยีมการโครงการ 

 การเตรียมการโครงการเป็นการวางแผนก่อนเร่ิมพัฒนาโครงการ โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการ
พิจารณาเลือกพ้ืนที่ต้ังโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมท้ังในด้านความสอดคล้องตามท่ีกฎหมายกําหนด ความสะดวก
ในการจัดหาเช้ือเพลิง สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การยอมรับของชุนชนในพ้ืนที่ต้ัง
โรงไฟฟ้า เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และลดข้อวิตกกังวลของ
ชุมชนได้ในระดับหน่ึงต้ังแต่ในขั้นตอนเริ่มการพัฒนาโครงการซึ่งการดําเนินการในขั้นตอนน้ีจะก่อให้เกิดการ
ออกแบบและวางแผนการดําเนินโครงการให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้า ดังน้ัน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมขั้นตํ่า ดังต่อไปน้ี 

1. แผนปฏิบัติการออกแบบและวางผังโครงการ 

2. แผนปฏิบัติการจัดหาเช้ือเพลิง 

3. แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรนํ้า 

4. แผนปฏิบัติการคมนาคมขนส่ง 

5. แผนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินการของโรงไฟฟ้า 

6. แผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
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1. แผนปฏบิัติการออกแบบและวางผังโครงการ  

วัตถุประสงค ์

 เ พ่ื อ ให้ ก า ร พัฒนา โคร งการมี ค ว าม เหมาะสมสอดค ล้อง กับสิ่ ง แ วดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม และเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 เพ่ือให้การจัดสรรพ้ืนที่โรงไฟฟ้า การออกแบบอาคารและการวางผังโครงการ เป็นไปตาม

มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัย 
 

1. พิจารณาเลือกพ้ืนที่ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น 
1.1 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 เช่น มาตรา 26 เก่ียวกับการออกกฎกระทรวงใช้

บังคับผังเมืองรวม มาตรา 27 เก่ียวกับการห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แตกต่างจาก 
ผังเมืองรวมท่ีได้ประกาศใช้บังคับแล้ว และมาตรา 41 ถึงมาตรา 49 เก่ียวกับการ
ประกาศใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ การดําเนินการใดในผังเมืองเฉพาะและห้ามกระทําการ
ใดๆ เก่ียวกับผังเมืองเฉพาะท่ีได้ประกาศกําหนดไว้ นอกจากน้ียังมีกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงที่ใช้บังคับผังเมืองในแต่ละพ้ืนที่อันเป็นการเฉพาะ เป็นต้น 

1.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับโรงงาน เป็นต้น 

1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นต้น 

1.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ที่เสนอสําหรับต้ังโรงไฟฟ้า ต้องไม่เป็น
พ้ืนที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเร่ือง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เช่น พ้ืนที่ชุ่มนํ้า เป็นต้น 

2. พิจารณาจัดสรรพ้ืนที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ ทั้งน้ี 
อาจพิจารณาแนวทางการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกัน (Protection Strip) ตามแนวทางของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ควรพิจารณาออกแบบและวางผังโครงการโดยให้
คํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะและขนาดพื้นที่โครงการหรือให้พิจารณาเลือกบริเวณ
พ้ืนที่สําหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารผลิตพลังงานไฟฟ้า  
ลานกองเช้ือเพลิง บ่อบําบัดนํ้าเสียหรือกักเก็บนํ้าเสีย และบ่อขี้เถ้า เป็นต้น 

3. พิจารณาเลือกเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานวิศวกรรม และมีการ
ป้องกันมลพิษที่เหมาะสม โดยมีประสิทธิภาพในการบําบัดอย่างน้อยร้อยละ 80 ทั้งน้ี ให้
คํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเป็นสําคัญ 

ระยะเตรียมการ 
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4. พิจารณาออกแบบอาคารติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ให้มีระดับเสียงจากโครงการมีค่าไม่
เกิน 70 เดซิเบลเอ ที่ริมรั้วโรงงานและกําหนดระดับเสียงจากแหล่งกําเนิดที่อุปกรณ์แต่ละ
ประเภท สูงสุดไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่างจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 1 เมตร  

5. ใช้อุปกรณ์ควบคุมเสียงภายในโรงไฟฟ้าในช่วงเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการออกแบบ
ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 
เพ่ือให้ระดับความดังของเสียงอยู่ในมาตรฐานไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ เช่น ติดต้ังอุปกรณ์ดูด
ซับเสียง (Silencer) บริเวณพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เพ่ือลดเสียงจากแหล่งกําเนิด
ภายในและก่อสร้างแนวป้องกันเสียงโดยการปลูกต้นไม้ (Noise Barrier) รอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า
เป็นต้น 

6. พิจารณาออกแบบและเลือกวัสดุโครงสร้างให้มีแนวเส้น สี และพ้ืนผิวสอดคล้องกับ
ทัศนียภาพแวดล้อมเดิม และมิให้มีการสะท้อนแสงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

7. พิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่ไม่กีดขวางทางนํ้าในฤดูนํ้าหลาก รุกล้ําลํานํ้าสาธารณะ และแม่นํ้าลําคลอง 

8. จัดผังโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยให้คํานึงถึงการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าและ
พิจารณาเลือกพ้ืนที่สําหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม
หรือเหตุเดือดร้อนรําคาญให้อยู่ห่างจากพ้ืนที่อ่อนไหว (Sensitive Area) เช่น แหล่งชุมชนท่ี
อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

9. กรณีโครงการมีการใช้นํ้าใต้ดิน ต้องดําเนินการขอรับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อน
ดําเนินการขุดเจาะและนํานํ้ามาใช้ประโยชน์ เช่น พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
และหากบ่อพักนํ้าเสียหรือบ่อนํ้าทิ้งของโครงการอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้นํ้าใต้ดินเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค จะต้องวางแนวป้องกันอย่างเหมาะสม โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว 
(Clay) บดอัด หรือใช้วัสดุสังเคราะห์ที่นํ้าไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ปูทับอีกช้ันหน่ึงที่ก้นบ่อ
พักนํ้าทิ้ง เป็นต้น 

10. กรณีโครงการมีหลุมฝังกลบมูลฝอยทั่วไปในพ้ืนที่โครงการ หรือหลุมฝังกลบเถ้า จะต้อง
ออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์กําหนดการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
 

  

ระยะเตรียมการ 
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2. แผนปฏบิัติการจัดหาเชื้อเพลิง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความม่ันคงในการจัดหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทั้งในด้านแหล่งผลิตและปริมาณที่
เพียงพอ มีประสิทธิภาพและย่ังยืน  
 เพ่ือให้การจัดหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีความเหมาะสมท้ังในด้านต้นทุนและ

สิ่งแวดล้อม  
 

1. ให้จัดทําโครงการจัดหาเช้ือเพลิงประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับชนิด คุณสมบัติ ค่าความร้อน
ปริมาณการใช้ แหล่งที่มา สัญญาซื้อขายหรือจัดหาที่เพียงพอกับขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้า
อย่างย่ังยืนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เช่ือถือได้ 

2. การใช้เปลือกไม้หรือไม้สับเป็นเช้ือเพลิง  

2.1 กรณีโครงการมีการย่อยเปลือกไม้หรือทําช้ินไม้สับเป็นเช้ือเพลิงด้วยตนเองจะต้อง
คํานึงถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เช่น  

 1) เป็นสวนป่าที่โครงการเข้าไปส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วมาเป็นเช้ือเพลิง 
 2) เป็นไม้จากสวนป่าที่เอกชนนํามาจําหน่ายต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบแสดงให้

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม้ที่นํามาจําหน่ายเป็นไม้ที่ปลูกขึ้นเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ  

 3) ต้องมีความชัดเจนว่าไม้ที่นํามาเสนอขายต้องไม่เป็นไม้ที่ผิดกฎหมาย เช่น ไม้ที่
ลักลอบตัดจากป่าสงวนหรือป่าอนุรักษ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น  

2.2 กรณีโครงการรับซื้อช้ินไม้สับจากโรงงานผลิตไม้สับ โรงงานผลิตช้ินไม้สับน้ันจะต้อง
เป็นโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและจะต้องมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย ปริมาณการซื้อขาย และกําหนดการจัดส่ง เป็นต้น 

3. วางแผนการบริหารจัดการเช้ือเพลิงหลัก และเช้ือเพลิงสํารอง (ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับ
แผนการผลิตไฟฟ้าของโครงการ ทั้งน้ี ควรคํานึงถึงหลักการในการจัดหาเช้ือเพลิง เช่น 
ระยะทางในการขนส่งเช้ือเพลิง ความปลอดภัยต่อชุมชนตลอดเส้นทางการขนส่ง และ
ต้นทุนในการขนส่งเช้ือเพลิง เป็นต้น 

4. กรณีโครงการมีการสํารองเช้ือเพลิง จะต้องพิจารณาขนาดพ้ืนที่ และการจัดเก็บเช้ือเพลิง 
รวมถึงการขนส่งลําเลียงให้มีความเหมาะสม โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

  

ระยะเตรียมการ 
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3. แผนปฏบิัติการจัดการทรพัยากรน้ํา 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ํา และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการใช้
ประโยชน์แหล่งนํ้าสาธารณะของชุมชนที่มีอยู่เดิม 
 เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนลงสู่แหล่งนํ้าใต้ดิน และผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดิน 

 

1. พิจารณาเลือกแหล่งนํ้าใช้ของโครงการ ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้นํ้า
ของชุมชนท่ีมีอยู่เดิม โดยหากใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่และต้องดําเนินการในช่วงฤดูนํ้าหลากเท่าน้ัน พร้อมแสดง
รายละเอียดการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์ ตําแหน่งพ้ืนที่ที่จะสูบนํ้าไปใช้ประโยชน์ ปริมาณนํ้าที่
ใช้ต่อปริมาณน้ําทั้งหมดในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี และสัดส่วนการใช้นํ้าของโครงการต่อ
อัตราการใช้นํ้าอ่ืนๆ ของแหล่งนํ้าน้ันๆ เช่น ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการอุปโภค
บริโภค เป็นต้น 

2. พิจารณาเลือกตําแหน่งจุดปล่อยนํ้าทิ้ง โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้นํ้า
ของชุมชนที่มีอยู่เดิม ดังน้ี  

2.1  กรณีทิ้งนํ้าลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
พ้ืนที่  

2.2  กรณีมีการนําไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการหรือการไม่ระบายนํ้าทิ้ง (Zero Discharge) 
จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้นํ้า (Water Balance Diagram) 
ของโครงการ 

3. จัดหาแหล่งนํ้าดิบให้มีปริมาณเพียงพอสําหรับกระบวนการผลิต โดยต้องออกแบบบ่อกัก
เก็บนํ้าดิบให้สามารถกักเก็บนํ้าใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและภายในสถานประกอบ
กิจการได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง ทั้งน้ี การพิจารณากําหนดช่วงฤดูแล้งสามารถพิจารณาจาก
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปีหรืออย่างน้อย 10 ปี จากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่ต้ัง
โครงการมากที่สุดหรือจากหน่วยงานอนุญาตที่เก่ียวข้อง 

4. พิจารณาเลือกระบบการผลิตไฟฟ้าที่ประหยัดการใช้นํ้าให้มากที่สุด และพิจารณาการ
หมุนเวียนนํ้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่  

  

ระยะเตรียมการ 
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4. แผนปฏบิัติการคมนาคมขนส่ง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือวางแผนกําหนดเส้นทางขนส่งอุปกรณ์ในการก่อสร้างไม่ให้ส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน 

 

1. วางแผนเส้นทางการขนส่งและลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างโดยจะต้องแสดงแผนท่ี
โครงข่ายจราจรพร้อมระบุเส้นทาง และช่วงเวลาที่จะดําเนินการขนส่งและลําเลียงวัสดุ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และหลีกเลี่ยงการขนส่งหรือ
การลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ในช่ัวโมงเร่งด่วนที่มีการจราจรหนาแน่น 

2. ในการเตรียมพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างหากจําเป็นต้องกีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชนหรือ
ชุมชน จะต้องประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ และต้องจัดเตรียมทางเบ่ียงที่เหมาะสม
รวมทั้งจะต้องแสดงป้ายหรือสัญลักษณ์ให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

  

ระยะเตรียมการ 
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5. แผนปฏบิัติการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนนิการของโรงไฟฟ้า 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาโครงการ ผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานโครงการ  
 

1. จัดทําแผนกิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการทั้งในด้านประโยชน์ที่จะได้รับและด้าน
ผลกระทบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ โดยระบุกลุ่มเป้าหมายให้
ครบถ้วนครอบคลุมระยะรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตร (หรืออาจแตกต่างจากที่กําหนด หากมี
ผลการศึกษาผลกระทบตามหลักวิชาการ) ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อย ดังน้ี ช่ือเจ้าของโครงการ ช่ือโครงการ ข้อมูลลักษณะโครงการ (โดยให้ระบุ
รายละเอียดของขนาดกําลังการผลิตติดต้ัง ประเภทเช้ือเพลิง ปริมาณการใช้นํ้า และ
กระบวนการผลิต เป็นต้น) แผนงานก่อสร้างและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการ และวิธีการ/สื่อที่ใช้ในการดําเนินงานที่เหมาะสม 

2. จัดเตรียมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการตามข้อ 1. ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและ
เหมาะสมกับชุมชน เช่น การประกาศแจ้งข้อมูลโครงการด้วยการกระจายเสียง การแจก
ใบปลิวหรือแผ่นพับ การลงข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมชุมชุน หรือการ
ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัด
ให้มีช่องทางการให้ความรู้ด้วยวิธีการอ่ืนๆ เป็นต้น 

3. ให้จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารมายังโครงการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างและการดําเนินงานโครงการ รวมถึงให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารดังกล่าวแก่ชุมชนทราบอย่างทั่วถึงด้วย 

4. ดําเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้นําชุมชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอย่างสมํ่าเสมอ 

  

ระยะเตรียมการ 
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6. แผนปฏบิัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต้ังแต่ขั้นตอนเร่ิมวางแผน
พัฒนาโครงการ 
 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และนํามา

พิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ 

 

1. จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือ
สถาบันการศึกษา (ถ้ามี) โดยครอบคลุมระยะรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตร (หรืออาจแตกต่าง
จากท่ีกําหนด หากมีผลการศึกษาผลกระทบตามหลักวิชาการ) รวมถึงเปิดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น ไปรษณีย์ โทรศัพท์ และโทรสาร เป็นต้น 
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน นับแต่วันที่จัดรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จ ทั้งน้ี ในการรับ
ฟังความคิดเห็นให้แจ้งกําหนดการพร้อมรายละเอียดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประจําเขต ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 15 วัน 

2. ให้มีการประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับฟัง
ความคิดเห็นแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังน้ี ข้อเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับ
กระบวนการ วัน เวลา สถานที่การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รายช่ือผู้เข้าร่วมการรับฟัง
ความคิดเห็น และบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสาร
การเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นไม่นับเป็นเอกสารแสดงการยอมรับ หรือไม่ยอมรับการต้ัง
โรงงานผลิตไฟฟ้า) ในกรณีที่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อวิตกกังวลผู้ประกอบการ
จะต้องมีการช้ีแจงข้อสงสัยและข้อวิตกกังวลจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว รวมทั้งระบุ
มาตรการในการแก้ไขเพ่ือลดหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี ให้มีระยะเวลา
การติดประกาศอย่างน้อย 15 วัน โดยให้ติดประกาศที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
สถานที่ประกอบกิจการ ที่ทําการชุมชนศาลาประชาคมแหล่งชุมชน หรือการดําเนินการ
ประกาศในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมโดยให้รับทราบโดยทั่วกันว่าโครงการได้มีการติดประกาศ
ไว้แล้ว  

 
  

ระยะเตรียมการ 
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 ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามีกิจกรรมหลักที่สําคัญเช่น 1) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงาน
ก่อสร้างไปยังพ้ืนที่ก่อสร้าง 2) การขุดดิน ถมดิน 3) การก่อสร้างฐานราก และ 4) อาคารและการติดต้ัง
เครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้าน
คุณภาพอากาศ เสียงรบกวน คุณภาพนํ้าผิวดิน และการคมนาคมขนส่ง นอกจากน้ี ยังอาจก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงสภาพการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนที่มีอยู่เดิม ดังน้ัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิต
ไฟฟ้าจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นตํ่า ดังต่อไปน้ี 

1. แผนปฏิบัติการคุณภาพอากาศ 

2. แผนปฏิบัติการเสียง 

3. แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรนํ้า 

4. แผนปฏิบัติการคมนาคมขนส่ง 

5. แผนปฏิบัติการจัดการขยะและกากของเสีย 

6. แผนปฏิบัติการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสุขภาพ 

7. แผนปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินการของโรงไฟฟ้า 
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1. แผนปฏบิัติการคุณภาพอากาศ  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างและ
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน 
 เพ่ือลดการเกิดมลภาวะทางอากาศจากไอเสียของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ออกสู่

บรรยากาศ 
 

1. กําหนดขอบเขตการดําเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และต้องจัดทํารั้วที่ดูดซับเสียงโดยรอบ
บริเวณก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพ้ืนดิน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร และติดป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อย ดังนี้  
ช่ือเจ้าของโครงการ ช่ือโครงการ ข้อมูลลักษณะโครงการ (โดยให้ระบุรายละเอียดของขนาด
กําลังการผลิตติดต้ังและประเภทเช้ือเพลิง เป็นต้น) แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระยะเวลาดําเนินการ โดยป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร โดยให้ติดต้ังไว้บริเวณที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่
สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาก่อสร้าง 

2. ฉีดพรมนํ้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ผิวการจราจรหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุ่น
ละอองและให้เพ่ิมจํานวนคร้ังตามความเหมาะสมในการฉีดพรมนํ้ากรณีที่อากาศแห้งหรือมี
ปริมาณฝุ่นละอองสูง 

3. จัดกองวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในพ้ืนที่ที่มีผนังปิดทึบด้านข้าง 3 ด้าน  

4. การขนส่งวัสดุใดๆ ในการก่อสร้างชนิดที่สามารถฟุ้งกระจายหรือตกหล่นลงบนพ้ืนผิว
การจราจรจะต้องมีการปิดคลุมเมื่อมีการขนย้ายทุกคร้ัง 

5. ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหินดินโคลนหรือ
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

6. ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกร้ัวโครงการทุกวัน หรือหากกรณี
มีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดําเนินการ
เคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7. กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการก่อสร้าง ให้
ดําเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตํ่ากว่า 10 ไมครอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด ทั้งน้ี ให้ตรวจวัดบริเวณเหนือลมและใต้ลมซึ่ง
อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของขอบเขตพื้นที่โครงการและอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
เมื่อทําการตรวจวัดพร้อมกัน โดยการตรวจวัดให้ทําต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 290 นาที  

ระยะก่อสร้าง 
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(4 ช่ัวโมง 50 นาที) และไม่เกินกว่า 310 นาที (5 ช่ัวโมง 10 นาที) ในช่วงเวลาที่มีการ
ก่อสร้าง ผลต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองตลอดช่วงเวลาที่ทําการตรวจวัดได้
บริเวณใต้ลมและเหนือลมต้องน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งน้ี หากผลการ
ตรวจวัดยังมีข้อโต้แย้งให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบและข้อปฏิบัติในการ
ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร  
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2. แผนปฏบิัติการเสียง  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายจากเสียงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประชาชนบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 เพ่ือไม่ให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 

1. กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดําเนินงานเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเน่ืองให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้ง
ให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมน้ันๆ อย่างน้อย 7 วัน 

2. การทําฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะ
สามารถดําเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะ
ดําเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตจากนายช่าง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. ควรมีกําแพงก้ันเสียงระหว่างพ้ืนที่ก่อสร้างกับพ้ืนที่อ่อนไหว หรือบริเวณที่มีวัสดุที่ก่อให้เกิด
เสียงสะท้อน โดยกําแพงกั้นเสียงควรติดต้ังในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้กับ
แหล่งกําเนิดเสียง หรือบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว ทั้งน้ี กําแพงก้ันเสียงควรมีลักษณะเป็นแผ่น
หนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่า  

4. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับเสียงตํ่าและตรวจซ่อมบํารุงรักษา
อุปกรณ์และเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 

5. คนงานที่ทํางานบริเวณท่ีมีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือ
ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้
ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

6. ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียง
สูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ
มีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้างเพ่ือสอบถามชุมชน
ใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเพ่ือหา
แนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้น และให้บันทึกรายละเอียด พร้อมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

  

ระยะก่อสร้าง 
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3. แผนปฏบิัติการจัดการทรพัยากรน้ํา  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของน้ําทิ้งจากสํานักงานสนามและที่พักของคนงานลงสู่แหล่งนํ้าผิว
ดินในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของน้ํามันหล่อลื่นและสารเคมีจากการร่ัวไหลลงสู่แหล่งนํ้าผิวดิน 

 

1. ติดต้ังระบบหรืออุปกรณ์บําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมเพ่ือรองรับนํ้าเสียจากสํานักงานช่ัวคราว 
บ้านพักคนงาน หรือห้องนํ้าห้องส้วม ฯลฯ 

2. จัดสร้างรางระบายนํ้าช่ัวคราวบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการเพ่ือควบคุมการระบายนํ้าจาก
การก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยรอบ ทั้งน้ี ให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพราง
ระบายนํ้าช่ัวคราวเป็นประจํา หากพบว่าชํารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งาน
โดยเร็ว 

3. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลเพียงพอกับคนงานก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีจํานวน
คนงานสูงสุด (Peak) ในอัตราส่วนคนงานก่อสร้าง 20 คนต่อห้องนํ้า 1 ห้อง ถ้ามีคนงานเกิน 
100 คนขึ้นไป ให้เพ่ิม 1 ห้อง ต่อคนงาน 25 คน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบ
ห้องนํ้าและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุมอาคาร
โดยห้ามระบายของเสียใดๆ ที่ยังมิได้มีการบําบัดอย่างมีประสิทธิภาพลงแหล่งนํ้าและ
จะต้องมีการสูบนํ้าเสีย/ของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบําบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 

4. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดนํ้ามันหกปนเป้ือนพ้ืน ต้องมีการดําเนินการป้องกันนํ้ามัน ไม่ให้
ปนเป้ือนกับนํ้าฝนที่หลากมาตามผิวดิน เช่น ทําคันก้ัน ร่อง หรือมีการเตรียมพ้ืนที่เฉพาะ
สําหรับซ่อมบํารุงเคร่ืองยนต์ หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

5. ให้ต้ังสํานักงานสนามช่ัวคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งนํ้าอย่างน้อย 50 เมตร เพ่ือ
ป้องกันการปนเป้ือนของน้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพ้ืนที่สํานักงานสนามชั่วคราวและ
ที่พักคนงานลงสู่แหล่งนํ้าบริเวณใกล้เคียง 

6. กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหานํ้าทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการก่อสร้าง ให้ดําเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินในแหล่งนํ้าน้ันๆ ตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห์นํ้าและ
นํ้าเสียและคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ 

7. หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้นํ้าใต้ดินจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตท่ี
เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อนดําเนินการขุดเจาะ ทั้งน้ี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เง่ือนไข
ของหน่วยงานอนุญาตนั้นๆ อย่างเคร่งครัด 

 

ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง 
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4. แผนปฏบิัติการคมนาคมขนส่ง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือลดการกีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 เพ่ือลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของคนงานและประชาชนใน

พ้ืนที่ 
 

1. ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบถึงแผนงานก่อสร้าง และขอความ
ร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที่มีการขนส่ง
เครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนดําเนินการขนย้าย 

2. จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร 

3. จํากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชน
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และควบคุมความเร็วในพ้ืนที่ทั่วไปให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของงานจัดการจราจรของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

5. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ยานพาหนะในการขนส่งเสมอ 

6. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน เช่น เวลา 06.00-09.00 น. 
และเวลา 15.00-18.00 น. เป็นต้น  

  

ระยะก่อสร้าง 
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5. แผนปฏบิัติการจัดการขยะและกากของเสีย 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือจัดการขยะและกากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ  
 

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
และบริเวณที่พักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการ
กําจัดขยะต่อไป 

2. ห้ามทิ้งขยะลงในรางระบายน้ํา ท่อรวบรวมนํ้าเสีย หรือท่อระบายนํ้า  

3. กรณีกิจกรรมการก่อสร้างมีของเสียอันตรายต้องมีการเก็บแยกของเสียอันตรายโดยให้มีป้าย
เตือนว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและ
รวบรวมนําไปกําจัดตามหลักวิชาการ 

4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะหรือของเสียอันตรายและ
อบรมให้คนงานที่เก่ียวข้องมีความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะและกากของเสียอันตราย 

 

 
  

ระยะก่อสร้าง 
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6. แผนปฏบิัติการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสขุภาพ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อคนงานก่อสร้างและ
พนักงานในการปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 

1. จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายควบคุมดูแลและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานให้้แก่คนงานก่อสร้างและพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้มีการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการก่อสร้างอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

  

ระยะก่อสร้าง 
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7. แผนปฏบิัติการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนนิการของโรงไฟฟ้า 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดําเนินกิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการ  
 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความ

เดือดร้อนที่ได้รับจากการกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
 

1. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดย
ติดต้ังในบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเผยแพร่ข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2. จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการก่อสร้างโครงการทั้งน้ี กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังน้ี 

2.1 ประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียด 

2.2  วันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน 

2.3 ช่ือผู้ร้อง (ถ้ามี)  

2.4 การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน  

ทั้งน้ี ต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

 
  

ระยะก่อสร้าง 
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 ระยะดําเนนิการ 

 การดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้า จําเป็นจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด 
เน่ืองจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน เช่น การ
ฟุ้งกระจายฝุ่นละอองจากวัตถุดิบเช้ือเพลิงชีวมวล ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การใช้นํ้าและ
การระบายนํ้าทิ้งของโครงการ เป็นต้น ดังน้ัน เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นตํ่า ดังต่อไปน้ี 

1. แผนปฏิบัติการคุณภาพอากาศ 

2. แผนปฏิบัติการเสียง 

3. แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรนํ้า  

4. แผนปฏิบัติการคมนาคมขนส่ง 

5. แผนปฏิบัติการจัดการขยะและกากของเสีย 

6. แผนปฏิบัติการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสุขภาพ 

7. แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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1. แผนปฏบิัติการคุณภาพอากาศ  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ 
 เพ่ือควบคุมคุณภาพเช้ือเพลิงที่ป้อนเข้าสู่เตาเผาให้มีประสิทธิภาพและลดปริมาณมลพิษที่

อาจเกิดขึ้น 
 

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มาตรการควบคุมอัตราการระบายมลสารจากปล่อง 

1.1 ควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง (Stack) และคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดและให้ดําเนินการตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีกําหนดไว้ในข้อ ข. 

1.2 จัดทําแผนการบํารุงรักษาหม้อนํ้า ระบบบําบัดมลพิษทางอากาศและอุปกรณ์ประกอบ
ทุกส่วนเพ่ือคงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ  

1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จําเป็นเก่ียวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีจํานวน
เพียงพอในการซ่อมแซม กรณีที่ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้อง 

1.4 กรณีมีเหตุขัดข้องฉุกเฉินเกิดขึ้นกับระบบบําบัดมลพิษทางอากาศให้หยุดป้อนเช้ือเพลิง
เข้าห้องเผาไหม้โดยทันที เพ่ือให้มีการเผาไหม้เฉพาะเช้ือเพลิงที่ค้างอยู่ในห้องเผาไหม้
เท่าน้ัน และหยุดกระบวนการผลิตช่ัวคราวจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมระบบบําบัด
มลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถบําบัดมลพิษให้อยู่ในค่า
มาตรฐานจึงจะเริ่มดําเนินการผลิตตามปกติ 

1.5 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศโดยมีหน้าที่สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือ 
สิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจําและหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ยกเว้นข้อ 6.3.3-6.3.6 

1.6 หากประสิทธิภาพของระบบควบคุมฝุ่นละอองมีค่าลดลง เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการหา
สาเหตุและวางแผนดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ระบบงานดังกล่าวกลับมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว 

1.7 ให้จัดทําแผนการพ่นเขม่า (Soot Blow) อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมขี้เถ้า
ในส่วนต่างๆ ของหม้อนํ้า ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงความเหมาะสมของจํานวนหม้อนํ้าและเวลา
ในการดําเนินการ 

 
 
 
 

ระยะดําเนินการ 
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2. มาตรการควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งเช้ือเพลิง 

2.1  ปิดคลุมส่วนบรรทุกเช้ือเพลิงชีวมวลของรถด้วยผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เพ่ือลดการฟุ้ง
กระจายของเช้ือเพลิงขณะขนส่ง 

2.2 กรณีที่เช้ือเพลิงชีวมวลท่ีบรรทุกมาตกหล่นบนผิวจราจรหรือไหล่ทาง ให้เร่งดําเนินการ
เคลื่อนย้ายสิ่งที่ตกหล่นออกจากผิวจราจรให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

3. มาตรการจัดการบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บเช้ือเพลิง 

3.1 กรณีที่มีกองเก็บเช้ือเพลิงกลางแจ้ง ต้องจัดให้มีการป้องกันการฟุ้งกระจายรอบลาน
กองเก็บเช้ือเพลิง 

3.2 กําหนดให้พ้ืนที่ลานกองเก็บเช้ือเพลิงเป็นพ้ืนที่เฉพาะห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปใน
พ้ืนที่ดังกล่าว รวมทั้งห้ามนําวัสดุที่อาจก่อให้ติดไฟเข้าไปบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

3.3 ติดต้ังถุงลม (Wind Sock) บริเวณลานกองเก็บเช้ือเพลิงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สังเกตทิศทางการพัดของลม 

3.4 ควบคุมและดูแลอาคารเก็บเช้ือเพลิงให้สามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดี 
3.5 จัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยดูแลรับผิดชอบบริเวณอาคารเก็บเ ช้ือเพลิงโดยเฉพาะ  

โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการอบรมและมีประสบการณ์เก่ียวกับการป้องกัน
และระงับเหตุฉุกเฉิน 

3.6 จัดเตรียมแนวทางและมาตรการในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุทั้งภายใน
และภายนอกอาคารเก็บเช้ือเพลิง  

4. มาตรการควบคุมคุณภาพและการป้อนเช้ือเพลิง 

4.1 ควบคุมความช้ืนของเช้ือเพลิงชีวมวลที่ใช้ป้อนในเตาเผาให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม
คุณภาพเช้ือเพลิงของโครงการ เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดปริมาณ
มลพิษที่เกิดขึ้น 

4.2 ควบคุมปริมาณเช้ือเพลิงให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารหรือลานจัดเก็บเช้ือเพลิง 
4.3 กรณีการใช้เช้ือเพลิงชีวมวลแบบผสม ต้องดําเนินการผสม คลุกเคล้าภายในพ้ืนที่ที่

สามารถควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
4.4 ให้กําหนดมาตรการควบคุมปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณลานตากเช้ือเพลิง 
4.5 จดบันทึกชนิด ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง แหล่งที่มา และการขนส่งในแต่ละวัน 

5. มาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการลําเลียงเช้ือเพลิงและเถ้า 

5.1 กรณีใช้สายพายลําเลียงต้องติดต้ังระบบสายพายแบบปิดในการลําเลียงเช้ือเพลิง 
ชีวมวลจากลานกองเช้ือเพลิงมายังห้องเผาไหม้เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองจากเช้ือเพลิง 

5.2 จัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบลําเลียงต่างๆ ในการขนถ่ายเช้ือเพลิง 
ชีวมวลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นข้อต่อหรือจุด
เปลี่ยนผ่านต่างๆ  

5.3 ทําความสะอาดและเก็บกวาดพ้ืนที่บริเวณท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเช้ือเพลิงและเถ้า 
รวมท้ังพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจาย 

ระยะดําเนินการ 
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6. มาตรการจัดการบริเวณพ้ืนที่จัดเก็บขี้เถ้า 

6.1 ให้ดําเนินการป้องกันฝุ่นขี้เถ้าฟุ้งกระจาย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติขั้นตํ่าดังน้ี ปิด
คลุมกองขี้เถ้าโดยใช้ผ้าใบหรือพลาสติก หรือจัดทําแนวก้ันลม เช่น ปลูกต้นไม้เป็นแนว
กันลมทําผนังก้ัน หรือทําแนวชะลอแรงลมด้วยวิธีการอ่ืนๆ หรือการฉีดพรมนํ้าในพ้ืนที่
กองเก็บขี้เถ้าทั้งน้ี ควรทําความสะอาดบริเวณกองเก็บขี้เถ้าอย่างสม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้มี
ฝุ่นตกค้าง 

7. มาตรการจัดการเถ้ากรณีการนําขี้เถ้าออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

7.1 ยานพาหนะที่มารับขนขี้ เถ้าต้องมีวัสดุรองพ้ืนที่บรรทุก กรุแผงข้างและฝาท้าย
ยานพาหนะ โดยปิดคลุมด้วยผ้าใบหรือพลาสติกให้มิดชิดเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายและ
ตกหล่น 

7.2 ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพ้ืนที่โครงการ 
7.3 หากนําขี้เถ้าให้กับเกษตรกรใช้เป็นปุ๋ย ให้ระบุรายละเอียดและตําแหน่งพ้ืนที่ที่จะนํา

เถ้าไปใช้ประโยชน์ พร้อมแสดงหนังสือแจ้งความประสงค์จากเกษตรกร และหนังสือ
อนุญาตให้นําของเสียออกนอกโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหากเป็นการ
นําเถ้าไปให้หน่วยงานภายนอกกําจัด ให้ระบุช่ือหน่วยงานท่ีรับไปกําจัดและหนังสือ
อนุญาตให้นําของเสียออกนอกโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

1. กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดต้ังตํ่ากว่า 5 เมกะวัตต์ 

1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง (Stack)  

 1) กรณีเดินเครื่องที่เต็มกําลังการผลิตสูงสุด (Full Load) ในสภาวะปกติ (Normal 
Operation) ปีละ 1 ครั้ง โดยมี ดัชนีที่ ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อยได้แก่  
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) 

2) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ปีละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อย
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) 

ทั้งน้ี ทุกครั้งที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิง 
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง และค่าความช้ืนของเช้ือเพลิง 

2. กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดต้ังต้ังแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์  

2.1  ตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง (Stack)  

1) กรณีเดินเครื่องที่เต็มกําลังการผลิตสูงสุด (Full Load) ในสภาวะปกติ (Normal 
Operation) ปีละ 1 ครั้ง โดยมี ดัชนีที่ ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อยได้แก่  
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) 

2) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) ปีละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อย
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) 

ระยะดําเนินการ 
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ทั้งน้ี ทุกครั้งที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิง 
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง และค่าความช้ืนของเช้ือเพลิง 

2.2 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปกรณีเดินเคร่ืองที่เต็มกําลังการผลิต
สูงสุด (Full Load) ในสภาวะปกติ (Normal Operation) บริเวณด้านเหนือลมและใต้
ลม หรือพิจารณาตามทิศทางลมในพ้ืนที่โครงการตามช่วงฤดูกาล อย่างน้อย 2 สถานี
โดยมีดัชนีที่ต้องทําการตรวจวัดอย่างน้อยประกอบด้วย ฝุ่นละอองรวม (Total 
Suspended Particulate: TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) และ
ทิศทางและความเร็วลม (จํานวน 1 สถานี) โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อเน่ือง
ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน) 

  

ระยะดําเนินการ 
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2. แผนปฏบิัติการเสียง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

 เพ่ือควบคุมค่าระดับเสียงจากการดําเนินงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียง
ทั่วไปและระดับเสียงรบกวน 
 

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. ควบคุมระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวนท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
และให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดและให้ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้าน
เสียงที่กําหนดไว้ในข้อ ข. 

2. กําหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณที่มีระดับเสียงดังและจัดทําสัญลักษณ์หรือ
ป้ายเตือน โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณน้ันๆ 

3. ตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงดัง อาทิ กังหันไอนํ้า เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้ และการระบายไอน้ํา เป็นต้น โดยตรวจสอบ
แรงสั่นสะเทือน/ต้ังศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเคร่ืองจักรเป็นประจํา  

4. เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง จะต้องมีวิธีการลดระดับเสียงที่แหล่งกําเนิด เช่น การหล่อลื่น 
การลดการสั่นสะเทือน และการปิดครอบ เป็นต้น  

5. พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มีกําแพงกั้นเสียง เช่น ทําผนังก้ันหรือปลูกต้นไม้เป็น
แนวป้องกันก้ันแหล่งกําเนิดเสียงและผู้รับเสียง หรือสร้างผนังห้องและหลังคาของอาคาร
ที่ต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าให้สามารถก้ันเสียงได้ เป็นต้น 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่
อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะดําเนินการ 
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ข. มาตรการติดตามตรวจสอบด้านเสียง 

1. กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดต้ังตํ่ากว่า 5 เมกะวัตต์ 

1.1 ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงและเสียง
พ้ืนฐาน) และเสียงรบกวนตามวิธีการตรวจวัดที่กฎหมายกําหนดบริเวณริมรั้วพ้ืนที่
โครงการและชุมชนที่พ้ืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงจากแหล่งกําเนิดเสียงของโครงการ 
หรือบริเวณที่เหมาะสมกับที่ต้ังโครงการ อย่างน้อย 2 สถานี โดยมีระยะเวลาการ
ตรวจวัดอย่างน้อย 3 วันต่อเน่ือง ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี 
ให้ตรวจวัดในช่วงที่มีการเดินเคร่ืองที่เต็มกําลังการผลิตสูงสุด (Full Load) ในสภาวะ
ปกติ (Normal Operation) 

2. กรณีโรงไฟฟ้าที่มีกําลังการผลิตติดต้ังต้ังแต่ 5 เมกะวัตต์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 เมกะวัตต์  

2.1  ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงและเสียง
พ้ืนฐาน) และเสียงรบกวนตามวิธีการตรวจวัดที่กฎหมายกําหนดบริเวณริมรั้วพ้ืนที่
โครงการและชุมชนที่พ้ืนที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงจากแหล่งกําเนิดเสียงของโครงการ 
หรือบริเวณที่เหมาะสมกับที่ต้ังโครงการ อย่างน้อย 2 สถานี โดยมีระยะเวลาการ
ตรวจวัดอย่างน้อย 3 วันต่อเน่ืองครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 
6เดือน) ทั้งน้ี ให้ตรวจวัดในช่วงที่มีการเดินเครื่องที่เต็มกําลังการผลิตสูงสุด (Full 
Load) ในสภาวะปกติ (Normal Operation) 

 

 

 
 

  

ระยะดําเนินการ 
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3. แผนปฏบิัติการจัดการทรพัยากรน้ํา 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันปัญหาการแย่งชิงนํ้าใช้ และผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์แหล่งนํ้าสาธารณะ
ของชุมชนที่มีอยู่เดิม 

 เพ่ือป้องกันการไหลบ่าของนํ้าฝนและการท่วมขังพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพแหล่งนํ้าผิวดิน หรือนํ้าใต้ดิน (ถ้ามี) 

 

ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. เก็บสํารองนํ้าใช้สําหรับกระบวนการผลิตให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง และให้มีการ
หมุนเวียนนํ้าใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งน้ี หากต้องใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าสาธารณะ
ภายนอกโครงการจะต้องสูบเก็บสํารองเฉพาะในฤดูนํ้าหลากและต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 

2. จัดให้มีรางระบายนํ้าโดยรอบพ้ืนที่โครงการ เพ่ือทําการรับนํ้าจากพ้ืนที่ภายนอกและภายใน
โครงการ และให้นํ้าไหลไปยังบ่อพักนํ้าดิบของโครงการ  

3. ตรวจสอบและดูแลระบบระบายนํ้าในพ้ืนที่โครงการเป็นประจําทุกเดือน หากชํารุดเสียหาย
ให้ดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

4. ตักเศษกากเช้ือเพลิงออกจากรางระบายนํ้ารอบลานกองเก็บเช้ือเพลิงและตะแกรงดักก่อน
ระบายนํ้าลงสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย  

5. ให้มีการรวบรวมนํ้าชะล้างลานกองเก็บเช้ือเพลิงเข้าสู่ระบบบําบัดก่อนระบายทิ้งออกนอก
พ้ืนที่โครงการ หรือมีการนํามาใช้หมุนเวียนใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการ 

6. จัดให้มีบ่อพักนํ้าทิ้งของโครงการ และระบบแยกนํ้าและนํ้ามัน (Oil Separation) โดยนํ้ามัน
ที่รวบรวมได้ให้ส่งให้หน่วยงานรับจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัด 

7. กรณีมีการระบายนํ้าทิ้งออกนอกพ้ืนที่โครงการต้องมีการบําบัดให้คุณภาพนํ้าทิ้งให้ได้ตาม
มาตรฐานนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และให้
ดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่กําหนดไว้ในข้อ ข. 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

1. ตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งตามจุดตรวจวัด เช่น บ่อรวบรวมน้ําทิ้งก่อนเข้าระบบบําบัด และ 
จุดปล่อยนํ้าทิ้งที่ระบายออกนอกบริเวณโครงการเป็นต้น โดยมีดัชนีที่ต้องทําการตรวจวัด
อย่างน้อยได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสาร
แขวนลอยทั้งหมด (TDS) บีโอดี (BOD) และน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) โดยมีความถี่
ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูกาลตามความเหมาะสม 

ระยะดําเนินการ 



 

ประมวลหลักการปฏิบัติ: กรณีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) 31/42 

4. แผนปฏบิัติการคมนาคมขนส่ง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือลดการกีดขวางเส้นทางจราจรหรือสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะช่วงที่มีการขนส่งเช้ือเพลิง 
 เพ่ือลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของพนักงานและประชาชนใน

พ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวกการเข้า-ออกของรถท่ีเข้าออกโครงการ 

2. จํากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งเช้ือเพลิงของยานพาหนะต่างๆในช่วงที่ผ่านชุมชนให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และควบคุมความเร็วในพ้ืนที่ทั่วไปให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด 

3. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของงานจัดการจราจรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. ลักษณะของรถขนส่งเช้ือเพลิงต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกเช้ือเพลิงด้วยผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของเช้ือเพลิงขณะขนส่ง หรือต้องมีพนังก้ันป้องกันไม่ให้เช้ือเพลิง 
ตกหล่นในขณะขนย้าย  

5. จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถขนส่งเช้ือเพลิงอย่างเพียงพอเพ่ือไม่ให้มีการจอดออกมาในพ้ืนที่ถนน
สาธารณะ 

6. ให้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่งเช้ือเพลิง เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุทําให้เช้ือเพลิงตกหล่นตามท้องถนน
ต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ี ข้อมูลดังกล่าวต้องจัดเตรียมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

  

ระยะดําเนินการ 
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5. แผนปฏบิัติการจัดการขยะและกากของเสีย 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือรวบรวม เก็บขน และกําจัดกากของเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนกากของเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง 

 

1. จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอก่อนรวบรวม
นําไปกําจัดต่อไป 

2. การจัดการกากของเสียต้องดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และต้องรวบรวมกากของ
เสียจากกระบวนการผลิต เช่น (1) นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบํารุงและจากถังแยก
นํ้าและน้ํามัน (2) เรซินเสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ําปราศจากแร่ (3) ตะกอนที่เกิดขึ้นจาก
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าและการบําบัดนํ้าเสียทางเคมี (4) เถ้าจากการเผาไหม้ เป็นต้น 
โดยจะต้องแยกประเภทก่อนที่จะนําไปกําจัดหรือส่งให้หน่วยงานรับกําจัดกากอุตสาหกรรม
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัด 

3. กรณีนําเถ้าออกนอกโรงงานให้เกษตรกรนําไปใช้ปรับสภาพดิน จะต้องทําการสุ่มวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปีละ 1 ครั้ง  

4. กรณีการดําเนินโครงการมีของเสียอันตรายท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  
โดยให้มีแนวทางปฏิบัติขั้นตํ่า ดังน้ี 

4.1 ต้องมีการเก็บแยกของเสียอันตรายโดยให้มีป้ายเตือนว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

4.2 ต้องกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งของอันตรายและอบรมให้ผู้ที่เก่ียวข้องมี
ความรู้เก่ียวกับการจัดการของเสียอันตราย 

  

ระยะดําเนินการ 
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6. แผนปฏบิัติการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสขุภาพ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อคนงานและ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นขณะดําเนินงานโครงการ 

 

1.  ความปลอดภัยในการทํางาน 

1.1 จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตราย ควบคุมดูแล และสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการ
ทํางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

2. ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ํา 

2.1 ควบคุมการติดต้ัง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่
กําหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2 จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อนํ้า วิศวกรตรวจสอบหม้อนํ้า หรือหม้อต้มนํ้าที่
ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบและวิธีการท่ี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

2.3 ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542
หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 

2.4 ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อนํ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกร
สาขาเคร่ืองกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด 

3. ความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

3.1  การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่
ยอมรับ 

3.2 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ในโรงงานเป็นประจําทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

3.3 ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบํารุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาการใช้งานตามข้อกําหนดของผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม 
และความปลอดภัย 

ระยะดําเนินการ 
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4.  ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

4.1 ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรม แนะนําวิธีการป้องกันเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุและอุบัติภัย และมีการฝึกซ้อมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งน้ี จะต้องมีหลักฐานเอกสารการดําเนินการแสดงไว้ที่โรงงานสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4.2 ต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา เช่น เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง สายฉีดนํ้า หัวฉีดนํ้า และถังดับเพลิง เป็นต้น 

 
 
 
  

ระยะดําเนินการ 
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7. แผนปฏบิัติการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการดําเนินโครงการ และป้องกันเหตุเดือดร้อน
รําคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการใน

ระยะดําเนินการ 
 

1. จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการดําเนินงานโครงการ ทั้งน้ี กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็ว 

2. ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามความ
เหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ โดยให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระยะรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตร 
(หรืออาจแตกต่างจากท่ีกําหนด หากมีผลการศึกษาผลกระทบตามหลักวิชาการ) และต้อง
จัดทํารายงานการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของประชาชนและการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่ดําเนินการไปแล้วให้ประชาชนได้รับทราบ
ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

3. สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยพิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทํางานเป็น
อันดับแรกเพ่ือลดปัญหาการอพยพโยกย้ายของแรงงานต่างถิ่นและเป็นการส่งเสริมชุมชนให้
ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น 

4. ดําเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมร่วมกับ
ผู้นําชุมชนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง
อย่างสมํ่าเสมอ 
  

ระยะดําเนินการ 
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 ข้ันตอนการร้ือถอนอาคาร 

กิจกรรมการร้ือถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเลิกประกอบกิจการหรือหยุดการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็นการถาวรน้ัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกันกับกิจกรรมการก่อสร้าง รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนรําคาญของประชาชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง เช่น การฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือเสียงดัง เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่มีความ
ประสงค์จะร้ือถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเลิกประกอบกิจการหรือหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น
การถาวรจะต้องดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นตํ่า ดังต่อไปน้ี 

1. แผนปฏิบัติการคุณภาพอากาศ  

2. แผนปฏิบัติการเสียง 

3. แผนปฏิบัติการคมนาคมขนส่ง 

4. แผนปฏิบัติการจัดการขยะและกากของเสีย 

5. แผนปฏิบัติการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ 

6. แผนปฏิบัติการแจ้งข้อมูล/ประกาศ 
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1. แผนปฏบิัติการคุณภาพอากาศ  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการร้ือถอน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือลดการเกิดมลภาวะทางอากาศจากไอเสียของเครื่องจักร และเครื่องยนต์ออกสู่

บรรยากาศ 
 

1. จัดให้มีแผงกันวัสดุตกหล่น และใช้ผ้าใบกันฝุ่นโดยรอบอาคารก่อนเริ่มงานรื้อถอน 

2. ติดต้ังแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณชุมชน 

3. ฉีดพรมนํ้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งบริเวณพ้ืนที่ที่ทําการรื้อถอน ผิวการจราจรหรือพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาฝุ่นละอองและให้เพ่ิมจํานวนคร้ังตามความเหมาะสมในการฉีดพรมนํ้ากรณีที่อากาศ
แห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง 

4. การขนส่งวัสดุใดๆ จากการร้ือถอนชนิดที่สามารถฟุ้งกระจายหรือตกหล่นลงบนพ้ืนผิว
การจราจรจะต้องมีการปิดคลุมเมื่อมีการขนย้ายทุกคร้ัง 

5. ต้องทําความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณี
มีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดําเนินการ
เคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้เรียบร้อยโดยเร็ว หรือประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. ก่อนนํารถออกจากพื้นที่ให้ล้างทําความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหินดินโคลนหรือ
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

7. กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการร้ือถอนให้
ดําเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดตํ่ากว่า 10 ไมครอน โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด ทั้งน้ี ให้ตรวจวัดบริเวณเหนือลมและใต้ลมซึ่ง
อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของขอบเขตพ้ืนที่โครงการและอยู่ระหว่างดําเนินการรื้อถอน 
เมื่อทําการตรวจวัดพร้อมกัน โดยการตรวจวัดให้ทําต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 290 นาที  
(4 ช่ัวโมง 50 นาที) และไม่เกินกว่า 310 นาที (5 ช่ัวโมง 10 นาที) ในช่วงเวลาที่มีการร้ือ
ถอนผลต่างของค่าเฉล่ียของปริมาณฝุ่นละอองตลอดช่วงเวลาที่ทําการตรวจวัดได้ บริเวณใต้
ลมและเหนือลมต้องน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งน้ี หากผลการตรวจวัดยัง
มีข้อโต้แย้งให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่น
ละอองจากการก่อสร้างอาคาร  

  

ข้ันตอนการรื้อถอนอาคาร 
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2. แผนปฏบิัติการเสียง  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายจากเสียงต่อสุขภาพของคนงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 เพ่ือไม่ให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 

1. กิจกรรมการร้ือถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดําเนินการเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อเน่ืองให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้ง
ให้ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนดําเนินการในกิจกรรมน้ันๆ อย่างน้อย 7 วัน 

2. ควรมีกําแพงก้ันเสียงระหว่างพ้ืนที่ที่มีการร้ือถอนกับพ้ืนที่อ่อนไหว หรือบริเวณท่ีมีวัสดุที่
ก่อให้เกิดเสียงสะท้อน โดยกําแพงกั้นเสียงควรติดต้ังในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้กับ
แหล่งกําเนิดเสียง หรือบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว ทั้งน้ี กําแพงก้ันเสียงควรมีลักษณะเป็นแผ่น
หนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่า  

3. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการร้ือถอนที่มีระดับเสียงตํ่าและให้ทําการตรวจซ่อม
เครื่องบํารุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 

4. คนงานที่ทํางานบริเวณท่ีมีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือ
ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้
ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลําดับ 

5. หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจําเป็นควรมีวัสดุรองรับเพ่ือลดเสียงกระทบกันของสิ่งของ
กับพ้ืนที่ซึ่งมีการร้ือถอน โดยอาจใช้แผ่นยาง หรือพรมเป็นต้น 

6. ควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียงสูงสุด 
ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และมีค่า
ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

  

ข้ันตอนการรื้อถอนอาคาร 
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3. แผนปฏบิัติการคมนาคมขนส่ง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือลดการกีดขวางเส้นทางจราจรหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 เพ่ือลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของพนักงานและประชาชนใน

พ้ืนที่ 
 

1. จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมการรื้อถอนอย่างน้อย 100 เมตร  

2. จํากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุของยานพาหนะต่างๆในช่วงที่ผ่าน
ชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง และควบคุมความเร็วในพ้ืนที่ทั่วไปให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

3. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดรวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดของงานจัดการจราจรของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดตลอด
ระยะเวลารื้อถอน 

4. หากกิจกรรมการรื้อถอนทําให้ป้ายสัญญาณไฟหรือผิวถนนชํารุดต้องรีบดําเนินการซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วนพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมพร้อมในการคืนสภาพพื้นที่โดยเร็วที่สุด และ
แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นผู้รับผิดชอบให้ทราบหรือดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโดยเร็ว 

5. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความ
เรียบร้อยของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ 

  

ข้ันตอนการรื้อถอนอาคาร 
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4. แผนปฏบิัติการจัดการขยะและกากของเสีย 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้มีการจัดประเภทของเสียเพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณท่ีพักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการ
กําจัดขยะต่อไป 

2. ให้คัดแยกของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็กลวดเศษโลหะต่างๆ เป็นต้น
นํากลับมาใช้ใหม่หรือจําหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทําการ
เก็บรวมกับขยะทั่วไปและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการกําจัดขยะต่อไป 

3. กรณีกิจกรรมการร้ือถอนมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  
โดยให้มีแนวทางปฏิบัติขั้นตํ่า ดังน้ี 

3.1 ต้องมีการเก็บแยกของเสียอันตรายโดยให้มีป้ายเตือนว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของ
เสียอันตรายที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกําจัดอย่างถูกต้องต่อไป 

3.2 ผู้รับเหมาต้องกําหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งของอันตรายและอบรมให้คนงานที่
เก่ียวข้องมีความรู้เก่ียวกับการจัดการของเสียอันตราย 

4. การนําเศษวัสดุจากการร้ือถอนไปกําจัด ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าของพ้ืนที่ 
  

ข้ันตอนการรื้อถอนอาคาร 
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5. แผนปฏบิัติการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสขุภาพ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อคนงานและพนักงานใน
การปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ 
 

1. จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายควบคุมดูแลและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานให้แก่คนงานและพนักงานในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้มีการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการร้ือถอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

2. ผู้รับเหมาจะต้องดําเนินการรื้อถอนอาคาร ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในหมวดที่ 3 การ 
รื้อถอนอาคารของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด 
  

ข้ันตอนการรื้อถอนอาคาร 
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6. แผนปฏบิัติการแจ้งข้อมูล/ประกาศ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการร้ือถอน 
 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความ

เดือดร้อนที่ได้รับจากการกิจกรรมการรื้อถอน 
 

1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการร้ือถอนอุปกรณ์ เครื่องจักร 
หรืออาคารโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองโดยการติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ หรือ
รูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน  

2. ดําเนินการปรึกษาหารือร่วมกับผู้นําชุมชนประชาชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นโดย
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องรับทราบและเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น 

3. จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเก่ียวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการร้ือถอนทั้งน้ี กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังน้ี 

3.1 ประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียด 

3.2 วันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน 

3.3 ช่ือผู้ร้อง (ถ้ามี)  

3.4 การดําเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน  

 

 

ข้ันตอนการรื้อถอนอาคาร 


