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บทนำ

1.1 ความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ โดยรวม 27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
มีปริมาณเพิ่มขึน้ ร้อยละ1.64 สามารถคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่รอ้ ยละ34 ส่วนใหญ่เป็ นการใช้
ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ ยอินทรียข์ ยะมูลฝอยชุมชนอีกจำนวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ39) โดยมี
ขยะมูลฝอยที่ตกค้าง และถูกจัดการแบบไม่ถกู หลักวิชาการ (การกองกลางแจ้ง การฝังกลบในบ่อที่ไม่มี
ระบบป้องกันการรั่วซึม และการเผาในที่โล่ง) ร้อยละ27 (อ้างถึงข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ2561) ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็ นอย่างมาก เช่นเป็ นแหล่งเพาะพันธุพ์ าหะนำโรคต่างๆ (เช่นหนู
แมลงวันฯลฯ) นำ้ ชะขยะที่อาจปนเปื ้อนแหล่งดินและน้าผิวนำ้ ใต้ดิน เกิดมลพิษทางอากาศจากไฟไหม้กอง
ขยะ เกิดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากที่มีผลต่อสภาวะโลกร้อนเป็ นต้นดังนัน้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำ โรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อ 26 สิงหาคม2557) ซึ่งเป็ นแผนเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ จากพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้มีรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยกำหนดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
อาทิการแปรรูปเป็ นปุ๋ ยหมักการแปรรูปเป็ นพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามาลงทุน และดำเนินการกำจัดมูลฝอย
สำนักงำนเทศบำลตำบลโป่ งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งปัจจุบนั มีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยแบบ
SanitaryLandfillกำลังประสบปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ทนั ต่อการเจริญเติบโตของเมือง เกิดการสะสมของขยะ
มูลฝอย ประกอบกับในพืน้ ที่ สภาพภูมิอากาศฝนตกต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดปัญหาขยะเน่าเหม็น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของ ประชาชนอย่างรุนแรง จากเหตุผลดังกล่าวสำนักงำนเทศบำลตำบล
โป่ งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพือ่ ผลิตไฟฟ้า โดย
โครงการฯ ถูกออกแบบให้สามารถกำจัดปริมาณขยะมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า180 ตันต่อวัน เพื่อบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยภายในคลัสเตอร์ ซึ่งปัจจุบนั มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึน้ ค่อนข้างมาก และยังประสบ
ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมคือ ในการเก็บรวบรวม ถังขยะมีกลิ่นเหม็น มีการถังขยะไม่
แยกประเภท ถังขยะไม่เพียงพอ ตำแหน่งที่ตงั้ ถังขยะไม่เหมาะสม รวมทัง้ มีการคุย้ เขี่ยขยะของคนแล ยังมีขยะ
หล่นเรี่ยราด มีนำ้ เสียจากรถเก็บขยะ เก็บขยะไม่ตรงเวลา รวมถึงขาดการจูงใจให้มีสว่ นร่วม รณรงค์ ส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง ขาดการประชาสัมพันธ์และให้ความรูจ้ ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ภายในประเทศเพิ่มสูงขึน้ มาก ซึ่งเป็ นผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่ม รวดเร็ว ดังนัน้
จึงมีความจำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภำพ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ นีข้ ยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบซึ่งจะต้อง

การฝังกลบอย่างกว้างขวางเพื่อให้พอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อขยะมูลฝอย อนาคตจึง
จำเป็ นต้องมีการหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยเหล่านี ้
เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีการบริหารจัดการมูลฝอยเป็ นไปอย่างยั่งยืนและไม่สง่ ผล
กระทบ ต่อพี่นอ้ งประชาชนในคลัสเตอร์ของสำนักงำนเทศบำลตำบลโป่ งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
จึงมีนโยบายทำโครงการให้มีการกำจัดมูลฝอยโดยนำมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิง เพื่อผลิต เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้าซึ่งสามารถกำจัดขยะให้หมดไปอย่างยั่งยืนและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ
มีลกั ษณะเป็ นการแปร รูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็ นพลังงานไฟฟ้าและมอบหมายให้เอกชน ลงทุน100%
เพื่อบริหารจัดการมูลฝอยโดย แปรรูปเป็ นพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงมูลฝอย ในเขตจังหวัด ทีม่ ีขนาด
กำลังผลิตไฟฟ้า2.99 เมกะวัตต์และ ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.65 จำนวนเมกะวัตต์
ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 ประโยชน์ทจี ะได้รับจากการดำเนินโครงการ
- เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดจันทบุรี
- เพื่อการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี
- เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามหลักวิชาการ
- บรรเทาผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการมูลฝอยของพืน้ ที่ในปัจจุบนั รวมถึงเป็ น
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของท้องถิ่น
-

มีสว่ นส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนในท้อซึ่งถิ่นจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ ท้องถิ่น

- มีการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาชุมชนพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งมีสว่ นส่งเสริมการพัฒนาคุณภำพ สิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
- ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการบริหารจัดการขยะ ทำให้สามารถนำงบประมาณส่วนดังกล่าว
ไปใช้พฒ
ั นาระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
- เป็ นโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และสร้างความตระหนักรู ข้ อง
ชุมชนจากศูนย์เรียนรู ้
- สอดคล้องตามนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งช่วยลดการ
พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ท่ตี อ้ งนำเข้าจากต่างประเทศและเป็ นการสร้างความ
ทางด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ

1.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
ผลผลิตของการดำเนินโครงการ
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะในกลุม่ คลัสเตอร์ สำนักงำนเทศบำล
ตำบลโป่ งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ เหมาะสม
และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีมีแผนปฏิบตั ิการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
3. ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยได้
ผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ
1. ช่วยลดปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพืน้ ที่จงั หวัดจันทบุรีและพืน้ ที่ใกล้เคียง
โดย การแปรรูป ขยะเป็ นเชือ้ เพลิงเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
2. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู ถูกจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
3. สามารถส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายมีการ ตลอดทัง้
สร้างงานในพืน้ ที่โครงการ
1.4 สาระสำคัญสถานภาพของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
การดำเนินโครงการเป็ นการช่วยลดปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพืน้ ที่จงั หวัด โดยเฉพาะ
ภายในคลัสเตอร์ของสำนักงำนเทศบำลตำบลโป่ งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และพืน้ ที่ใกล้เคียงภายในจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าโรงกำจัดไม่นอ้ ยกว่า180ตันต่อวัน โดยการการนขยะมูลฝอยดังกล่าวมาเผาในเตาเผา
แบบตะกรับ(Stoker Type) ที่มีระบบการเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงมลพิษที่เกิดจากกระบวนการน้อย และนำ
ความร้อนจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงขยะมูลฝอยนำไปผลิตไอนำ้ ที่มีความดันและอุณหภูมิท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้าโดยปริมาณขยะมูลฝอยดังกล่าว ระบบกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตเป็ น
พลังงานไฟฟ้า สามารถแปรรูปขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ ประมาณ2.99เมกะวัตต์ พลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งใน
โครงการและส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปริมาณ2.65 เมกะวัตต์ พลังงานขยะแปรรูปเป็ น
พลังงาน ไฟฟ้าดังกล่าวเป็ นพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานทดแทน เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน
และรัฐบาลในการผลิตไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตรายเล็กมากVSPP)( รวมทัง้ สามารถนำวัสดุเหลือจากกระบวนการกลับมา
ใช้ใหม่ได้(RECYCLE) ซึ่งเป็ นความต้องการที่เกือ้ กูลต่อกันอบต.ลาดใหญ่ จึงมีความประสงค์ให้บริษัทเอกชนเข้า
มามีสว่ นร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยนำเทคโนโลยีท่เี หมาะสม และเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็ นไปตามหลักสุขาภิบาลสามารถป้องกันและแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยและไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโนโลยีท่ใี ช้ในการกซึ่งเทค กำจัดขยะมูลฝอยนำไปใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทัง้ ให้มีการป้องกันและลดผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้
ของพืน้ ที่ ซึ่งจะทำให้การริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอ
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั ดังนัน้ ในโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแปรสภาพด้วยความ
เพื่อผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อร่วมบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบนั โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการนำเสนอรายงานศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆ รวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอกระทรวงมหาดไทยมีมติเห็นชอบโครงการและดำเนินการคัดเลือก
เอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภำครัฐที่
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และให้ใช้วิธีการประมูลก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ท่รี าชการส่วนท้องถิ่น
ประชาชนจะได้รบั อย่างเป็ นธรรมรวมถึงปัจจุบนั ทางเทศบาลยังอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามประมวลหลักการปฏิบตั ิหรือCode of Practice;
CoP เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ทัง้ นีเ้ พื่อใช้เป็ นมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบตั ิในการประกอบกิจการที่ให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะไม่สง่ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของพืน้ ที่โดยรอบ
โครงการมีการส่งเสริมให้ประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียมีส่วนร่วมต่อกระบวนการดำเนินการและจัดทำ
มาตรการป้องกัน แก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโดยที่ผ่านมามีการทำโครงการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการช่วงวันที่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง วันที 3 พฤศจิกายน 2563 และมีการ
จัดเวทีประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียที่อยู่รอบที่ตงั้ โครงการต่อการ ดำเนินโครงการ
และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาล
ตาบลโป่ งน้าร้ อน มีวตั ถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของ โครงการการดำเนินการ และนำเสนอ
มาตรการ ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงรับฟั งความคิดเห็น
จากประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะดังกล่าวซึ่งจะนำ ไปปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิและมาตรการฯ
ของโครงการให้สอดคล้องตามข้อวิตกกังวลของประชาชนและผูส้ ว่ นได้เสียต่อไปดังนัน้ จึงได้จดั ทำ
เอกสารฉบับนีข้ นึ ้ มาเพื่อให้ประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียได้รูข้ องโครงการ ก่อนเข้าร่วมการประชุมรับฟั งความคิดเห็นฯ

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
2. รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
2.1 ชือ่ โครงการ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบำลตำบลโป่ งนำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี

2.2 ผ้ดำเนินโครงการ

เทศบำลตำบลโป่ งนำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี

2.3 ประมาณค่าใช้จ่าย

งบประมาณลงทุนโดยประมาณ 320,000,000 บาท

2.4 ระยะเวลาดำเนินการ

1) นำเสนอกระทรวงมหาดไทย คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนและใบอนุญาตภายในปี 2563
2) ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ประมาณ24 เดือน ปี 2564-2565โครงการตัง้ อยู่ในพืน้ ที่เป็ นจุดศูนย์กลางในการขนส่งขยะมูลฝอยมีขนาด

2.4ทีต่ ั้งโครงการและแผนการดำเนินงาน พืน้ ที่ของโครงการไม่นอ้ ยกว่า100 ไร่

เทศบำลตำบลโป่ งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ดังรูปที1่ ) ปัจจุบนั กำลังดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
พร้อมทัง้ เทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมโดยจะเน้นพิจารณาระบบเตาเผาแบบตะ
(Stoker Type) และจัดทำมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทัง้ จัดประชุมรับ
ความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสียต่อมาตรการฯก่อนดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการต่อมโรงงานอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในลำดับต่อไปทัง้ นีห้ ากได้เอกชนร่วมลงทุนแล้ว และได้รบั ใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ข้างต้นจะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 24 เดือนโดยจะมีการดำเนินการาจัดขยะมูลฝอยแปรรูปเป็ นพลังงานไฟฟ้าไม่นอ้ ยกว่ำ 334วันต่อปี

2.5 ลักษณะโครงการและเชื้อเพลิงที่ใช้ เป็ นผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ(Very Small Power Producer; VSPP) มีการผลิตและส่งไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยะมูลฝอยก่อนนำไปใช้เป็ นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าต่อไป
2.6 กำลังกำรผลิต

กำลังกำรผลิต

โครงการมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด2.99 เมกะวัตต์ สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้ภายในบางส่วนและส่วนเหลือจะส่ง จำหน่ายไฟฟ้าเข้า
โครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทัง้ นีม้ ีความสามารถในการรองรับมูลฝอยใหม่จากชุมชนไม่นอ้ ยกว่า180 ตันต่อวัน

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
รูปที่1ที่ตงั้ โครงการ: สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมลฝอยแบบครบวงจร

รายละเอียดโครงการ(ต่อ)
2.7 กระบวนการผลิต

เทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการมีรายละเอียดดังนี ้
(1) การขนส่งขยะมูลฝอยก่อนเข้าเตาเผาขยะแบบตะการขนส่งขยะมูลฝอยสดเข้าสู่โครงการรับเริม่ ต้นด้วยรถเก็บขยฝอยของ
เทศบาลที่เข้ามายังโรงงานจะต้องมีการบีบอัดมูลฝอยและคลุมปิ ดอย่างมิดชิดไม่ให้นำ้ จากมูลฝอยรั่วเดินทางรถบรรทุก
แต่ละคันจะสามารถบรรทุกมูลฝอยได้ประมาณ3-5ตัน มีการแยกเส้นทางคมนาคมภายในโครงการ ระหว่างบุคคล กับมูลฝอย
อย่างชัดเจนรถเก็บขยะมูลฝอยผ่านเข้าประตูใหญ่เมื่อ จะต้องชั่งนำ้ หนักที่เครื่องชั่งหลังจากนัน้ ขยะมูลฝอยจะถูกนำไป
บ่อพักขยะในอาคารรับขยะได้ออกแบบเป็ นอาคารปิ ดชัน้ เดียว ขนาดความกว้างประมาณ 20 เมตรและความยาวประมาณ
50 เมตร (1,000 ตารางเมตร) มีช่องเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อพักขยะจำนวน 5 ช่อง ประตู เปิ ด- ช่องเทขยะเป็ นแบบอัตโนมัติAutomatic)
(และสามารถทำงานควบคุมด้วยมือManual)( ได้ดว้ ยในกรณีฉกุ เฉินอาคารรับขยะและบ่อพักขยะมูลฝอยมีระบบดูดอากาศเพื่อ
ให้มีความดันอากาศภายในต่ำกว่า บรรยากาศNegative( pressure) ป้องกันกลิ่นแพร่กระจายออกสู่ภายนอก โดยอากาศภายในอาคาร รับขยะและ
บ่อพักขยะมูลฝอยจะถูกดูดด้วยพัดลมปฐมภูมPิ rimaryfan)( นำไปใช้ในการเผาไหม้ในห้อง เผาไหม้ และเป็ นการ ในตัวด้วยขยะในบ่อพักขยะจะถูก
ลำเลียงเข้าเตาเผาขยะแบบตะกรับ ด้วยปั่ นจั่นคีบขยะโดย ติดตัง้ ไว้เหนือ บ่อพักขยะมูลฝอย ทำ
หน้าคีบขยะมูลฝอยป้อนเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้โดยผ่านช่องกรวยรับขยะ มูลฝอยซึ่งติดตัง้ อยู่ดา้ น หน้าของเตา เผาขยะกำจัดขยะมูลฝอยต่อไป
นอกจากนีแ้ ล้ว ปั้นจั่นคีบขยะยังทำหน้าที่ในการคลุกเคล้าและขยะถ่ายเทขยะมูลฝอย
(2) การผลิตไฟฟ้ าเป็ นการนเชือ้ เพลิงขยะมูลฝอยไปเผาไหม้ท่เี ตาเผาแบบตะกรับ(Stoker type : Step Grate) โดยมีการป้อน
อากาศเข้ำไปในปริมาณที่เหมาะสมและควบคุมอุณหภูมิการเผาไม้ภายในเตาเผาให้อยูใ่ นช่วง850-1,000 องศาเซลเซียส
เพื่อทำให้เกิดการเผาไหม้เชือ้ เพลิงขยะได้อย่างสมบูรณ์และเกิดมลพิษทางอากาศน้อยสำหรับความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้
จะถูกถ่ายเทให้กบั สารตัวกลาง(นำ้ ที่หมุนเวียนเป็ นระบบปิ ดทำให้สารตัวกลาง(นำ้ จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอ
และเกิดพลังงานไปขับเคลื่อนขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้า)จนทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึน้ สำหรับสารตัวกลาง(ไอนำ้
ที่ผ่านการขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้าจะถูกลดอุณหภูมิดว้ ยระบบนำ้ )หล่อเย็นเพื่อทำ
ให้เกิดการควบแน่นให้กลายเป็ นของเหลวก่อนหมุนเวียนเป็ นระบบปิ ดเพื่อนปเป็ นวัฎจักราไปใช้ซา้ ต่อไป

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
รายละเอียดโครงการ(ต่อ)
โครงการฯมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการขนส่งขยะมูลฝอยได้แก่ กำหนดเส้นทางการขนส่งขยะโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านชุมชน
มากที่สดุ ประสานงานเพื่อจัดช่วงเวลาการขนส่งขยะเข้าพืน้ ที่โครงการอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการขนส่งขยะในชั่วโมงเร่งด่วนจัดให้มีศนู ย์
เรื่องร้องเรียนและทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉินเพื่อล้างถนนเมื่อพบน้ขยะไหลปนเปื ้อนเส้นทางการขนส่งนำ้ ชะ และกำหนดให้มีการล้างรถขนยะก่อนออก
จากพืน้ ที่โครงการ
2.9 การควบคุมมลพิษ กระบวนการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในเตาเผาของโครงการจะก่อให้เกิดก๊าซต่างๆได้แก่ ฝุ่นละอองขีเ้ ถ้า ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน นอก
มีไอกรดและสารไดออกซินเกิดขึน้ บางส่วนจึงระบบจะถูกออกแบบให้มีการติดตัง้ ระบบป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมข้างตเพื่อ
ทางอากาศ
ให้สามารถควบคุมสารมลพิษข้างต้นให้มีค่าดีกว่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกล่าวคือมีการคัดแยกของเสียอันตรายและ
พลาสติกพีวีซีออก จากมูลฝอยตัง้ แต่ตน้ ทางที่จะนก่อนนำไปเผาที่เตาเผารวมถึงมีการควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ท่เี ตาเผาให้อยู่
ในช่วง850-1,000 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเกิดสารไดออกซินและลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนอีกทัง้ ออกแบบให้มีระบบดักฝุ่น
แบบถุงกรองที่มีประสิทธิภาพ ดักฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ99 รวมถึงออกแบบให้มีการติดตัง้ เครื่องดักจับไอกรดด้วยการสเปรย์นำ้ ด่าง
นอกจากนีม้ ีการใช้ผงถ่านactivated carbon ในการดักจับสารสารประกอบอินทรียท์ ่ีอาจหลงเหลือีกขัน้ ตอนหนึ่งบริเวณที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาด้านกลิ่นจากโครงการคือ บริเวณบ่อรับขยะมูลฝอยและอาคารคัดแยกมูลฝอย ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศเพื่อทจึง
ทำให้ความดันอากาศภาย ในบ่อรับขยและอาคารให้เป็ นลบเพื่อป้องกันการรั่วไหลออกภายนอกและมีการรวบรวมอากาศที่ปนเปื ้อน
กลิ่นไปเผาบำบัดที่เตาเผา
2.8 การขนส่งขยะ

องค์การบริหารส่วนตาบลลาดใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
รายละเอียดโครงการ(ต่อ)

2.10 แหล่งน้ำใช้

โครงการฯมีความต้องการใช้นป้ ระมาณ 100-150 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทัง้ นีโ้ ครงการจะใช้นำ้ จากบ่อสำรองนำ้ โครงการที่มีความจาภายในพืน้ ที่
ไม่นอ้ ยกว่า50,000
ลูกบาศก์เมตรจ านวน1-2 บ่อบนเนือ้ ที่5ไร่ เพื่อรองรับนำ้ ฝนไหลเข้าสระนำ้ ในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือ.ย.–ธ.ค.)
เพื่อนำนำ้ มาเก็บในอ่างความจุ 50,000ลบ.ม.ต่อบ่รว่ มกับการใช้นำ้ บาดาล โดยจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน (นำ้ ที่เหลือ
และหมุนเวียนใช้ในโครงการฯ โดยไม่มีการปล่อยออกภายนอกโครงการจากนี ้ มีการติดตัง้ ระบบผลิตนำ้ ปรับาประปาเพื่อดำรงคุณภาพ
นำ้ จากบ่อสำรองนำ้ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของโครงการ

2.11 การจัดการน้ำ
เสียและน้ำทิง้

โครงการมีการรวบรวมนำ้ เสียที่เกิดขึน้ จากแต่ละแหล่งหรือแต่ละกระบวนการในการกาเนิด

2.12 การควบคุม
ระดับเสียง

แหล่งกำเนิดเสียงหลักของโครงการคือเครื่องคัดแยกหรือปรับสภาพมูลฝอยและอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไทัง้
โครงการได้ออกแบบติดตัง้ เครื่องจักรที่เป็ นแหล่งกำเนิดเสียงไว้ภายในอาคารที่มีผนังและหลังคาปกคลุมเพื่อป้องกันและควบคุมระดับ

กำจัดขยะและผลิตไฟฟ้าที่เหลือใช้เฉลี่ยวัน100-

200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ไปรวมกันในบ่อพักนำ้ ก่อนจะถูกส่งไปยังระบบบ บำบัดนำ้ จะถูกปรับคุณภาพนำ้ เสียาดังกล่าวาให้ได้มาตรฐาน และ
อยู่ในบ่อพักก่อนปล่อยออกสู่สระพักและเก็บนำ้ ของโครงการเพื่อหมุนเวียนมาใช้ หรือ นำไปใช้รดนำ้ ต้นไม้ในโครงการต่อไป

ผลกระทบต่อพืน้ ที่รอบข้าง

2.13 การจัดการของ
เสีย

ของเสียที่เกิดขึน้ จากอาคารสำนักงานของโครงการจะรวบรวมเข้าระบบคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิง
ต่อไปสำหรับของเสียที่เกิดจากการผลิต เช่น ขีเ้ ถ้า นำ้ มันหล่อลื่นเสื่อมสภาพ เป็ นต้นกากของเสียที่เกิดขึน้ ไป กำหนดให้มีการรวบรวม
ในพืน้ ที่เก็บพักของเสียของโครงการเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการและสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
กระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้ า
โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้า สามารถอธิบายแผนผังกระบวนการทำงาน ดัง
แสดงตามรูปที่1 ดังนี ้
รถบรรทุกขยะมูลฝอยผ่านระบบการชั่งนำ้ หนักขยะมูลฝอยและขนถ่ายขยะลงสูบ่ ่อพักขยะ ขยะมูลฝอย
จะถูกคลุกเคล้าด้วยปั้นจั่นคีบขยะ(Grabcrane) และพักทิง้ ไว้ประมาณ-5วัน3 นำ้ ชะขยะจะถูกแยกออกมา และ
นำไปบำบัดปรับสภาพและนำกลับมาใช้ซำ้ ได้อีกไม่ปล่อยทิง้ นอกพืน้ ที่โครงการ(Zerowastewater discharged)
ขยะหลังจากพักไว้ในบ่อพักขยะแล้วจะมีนำ้ หนักลดลงจากเดิม15%-20%โดยประมาณ มีคา่ ความชืน้ ลดลง
และมีค่าความร้อนเพิ่มขึน้ เหมาะสมที่นำมาเผาไหม้ในเตาเผาขยะ(Incinerator)จากนัน้ ปั้ นจั่น คีบขยะ(Grab crane)
จะป้อนขยะมูลฝอยเข้าสูเ่ ตาเผา อากาศและกลิ่นภายในบ่อพักขยะและอาคารรับขยะ ซึ่งเป็ นอาคารปิ ดจะถูกดูด
นำมาใช้ในการเผาไหม้และเป็ นการกำจัดกลิ่นของขยะมูลฝอยด้วย
ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและพลังงานไฟฟ้าปริมาณขยะ
มูลฝอยภายในจังหวัดที่รวบรวมเข้ามากำจัดในโครงการปริมาณไม่น้อยกว่า180ตัน/วัน
เพียงพอต่อการ ผลิตไฟฟ้ าขนาด 2.99 เมกะวัตต์ และจำหน่ายให้การไฟฟ้ าขนาด2.65 เมกะวัตต์
ความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ขยะมูลฝอยจะถ่ายเทความร้อนให้กบั หม้อไอนำ้ ผลิตไอนำ้ หม้อไอนำ้ ได้
ออกแบบพิเศษให้มีอณ
ุ หภูมิของแก๊สไอเสีย (Fluegas) ที่ได้จากการเผาไหม้สงู กว่า 850C เป็ นระยะเวลา
มากกว่า 2 วินาที เพื่อกำจัดสารไดออกซิน(Dioxin)ให้หมดไป แก๊สไอเสีย(Flue gas) ที่ออกจากหม้อไอนำ้ จะ
ถูกบำบัดโดยระบบบำบัดมลภาวะแก๊สไอเสียก่อนปล่อยออกสูบ่ รรยากาศ และยังมีการติดตัง้ ระบบ
ตรวจสอบมลพิษอากาศแบบต่อเนื่อง(Continuous Emission Monitoring System : CEMs) เพื่อเฝ้าระวัง
และควบคุมคุณภาพของแก๊สไอเสียที่ระบายออกจากโครงการให้ได้ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกามกำหนด
ระบบผลิตนำ้ จะผลิตนำ้ ใช้ท่เี หมาะสมในกระบวนการผลิตของระบบต่างนำ้ ที่ใช้ในกำรผลิตไอหรับ
นำ้ เป็ นนำ้ ปราศจากแร่ธาตุDemineralized( water)
ไอนำ้ ที่ผลิตได้จากหม้อไอนำ้ จะถูกนำไปขับชุดกังหันไอนำ้ Steamา( Turbine) ที่เชื่อมเข้ากับเครื่องมือ
กำเนิดไฟฟ้าSynchronize( Generator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้บางส่วนประมาณ 10%
จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะ การไฟฟ้ต่อไปจำหน่ายให้กบั ไอนำ้ ที่ไปหมุนกังหัน
แล้วจะมีอณ
ุ หภูมิและความดันลดลง จะถูกควบแน่นให้กลายเป็ นนำ้ ภ ควบแน่นที่ใช้อากาศระบายความร้อน
(Air Cooled Condenser, ACC) และนำ้ ควบแน่นถูกส่งกลับไปรับ ความร้อนในหม้อไอน้อีกครัง้
มาหมุนเวียนเป็ นวัฏจักรต่อเนื่อง
เถ้าที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ตอ้ งมีการจัดการอย่างเหมาะสมแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน กล่าวคือส่วน
แรกประกอบด้วยเถ้าหนักBottom( Ash) มาจากเตาเผาขยะและบางส่วนของเถ้าลอยที่มาจากหม้อไอน้(Fly
ash from Boiler) เถ้าส่วนนีจ้ ะคัดแยกโลหะและวัสดุนำมาใช้ซำ้ ได้ออกมาก่อนที่นำกลับมาไปใช้ประโยชน์

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี
(Fly ash from Flue gas treatment system)
ซึ่งเถ้าลอยส่วนนีม้ ีปริมาณไม่มาก อาจมีการปนเปื ้อนสารเคมีและโลหะหนัก ไม่เหมาะสมที่จะ
และเถ้าส่วนที่ 2 เถ้าลอยคือ ยกจากระบบบำบัดมลภาวะแก๊สไอเสีย

นำมาใช้ประโยชน์ได้ จะต้องเก็บรวบรวมแยกต่างหากและปรับสภาพทำให้เสถียรก่อนที่จะนำไปฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลหรือจ้างให้บริษัทฯ ผูไ้ ด้รบั อนุญาตกำจัดเถ้าตามกฎหมายรับไปดำเนินการต่อไป

รูปที่1แสดงกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็ นพลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 1 แผนผังกระบวนการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน
จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
รายการเครื่องจักร/อุปกรณ์
1. ระบบชั่งนำ้ หนัก

13. ระบบฉีดถ่านกัมมันต์

2. อาคารรับขยะมูลฝอย

14. เครื่องดักกรองฝุ่น

3. บ่อพักขยะ

15. พัดลมเหนี่ยวนำ(ID fan)

4. ปั่นจั่นคีบขยะ

16. ปล่องระบายไอเสีย(Stack)

5. กรวยรับขยะมูลฝอยเข้าเตาเผา17. กังหันไอนำ้ (Steamturbine)
6. พัดลมปฐมภูมิ(PA fan)

18. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator)

7. พัดลมฑุติยภูมิ(SAfan)

19. เครื่องควบแน่นไอนำ้ ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ(ACC)

8. ชุดดันป้อนขยะเข้าเตาเผา

20. ชุดลำเลียงเถ้าหนัก

9. เตาเผาขยะมูลฝอย

21. บ่อรับนำ้ ชะขยะมูลฝอย

10. หม้อไอนำ้

22. บ่อพักเถ้าหนัก(Bottom ash pit)

11. ถังบำบัดแก๊สไอเสีย

23. ถังเก็บเถ้าลอย(Fly ash silo)

12. ระบบฉีดนำ้ ปูนขาว24. ระบบปรับเสถียรเถ้าลอย(Fly ash stabilization system)
สำหรับการออกแบบแผนผังการจัดวางรูปแบบโครงการของเครื่องจักร อุปกรณ์สามารถแสดง3 ดังรูปที่

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมลฝอยแบบครบวงจร

รูปที่3แผนผังรูปแบบโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

3. มาตรการป้ องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
3.1 มาตรการระยะเตรียมการโครงการ
1) มาตรการด้านการออกแบบและวางผังโครงการ
- การเลือกที่ตงั้ โครงการต้องไม่ให้ขดั ต่อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั เช่น พระราชบัญญัติ
ผังเมือง พ.ศ2518. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.2535ศ. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ2522.ศ. และ
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพ.ศ.
สิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้มีการจัดสรรพืน้ ที่สีเขียวสำหรับปลูกไม้ยืนต้นรอบพืน้ ที่โครงการอย่างน้อยร้อยละ5
ของพืน้ ที่โครงการเพื่อใช้ประโยชน์เป็ นแนวป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง และทัศนียภาพ
- พิจารณาออกแบบและวางผังโครงการโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของลักษณะและขนาด
พืน้ ที่รวมถึงความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อนโดยรำคาญ
ออกแบบให้กิจกรรมหรืออุปกรณ์ในการผลิตต้องอยู่ห่างจากพืน้ ที่อ่อนไหวSensitiveArea() โดยรอบให้ มากที่สดุ
- ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมของโครงการกีดขวางทางนำ้ ไหลตามธรรมชาติหรือมีการรุกลำ้ นำ้
สาธารณะและแม่นำ้ ลำคลองหรือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสนำ้ เดิม
2) มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- โครงการกำหนดให้มีบ่อพักนที่มคี วามจุไม่นอ้ ยกว่ำนำ้ ดิบ50,000 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ ซึง่ อาจจะ
ใช้จำนวน1-2 บ่อเพื่อสำรองนำ้ ไว้ให้เพียงพอใช้ในโครงการ และอาจจะใช้รว่ มกับนำ้ บาดาลในกรณี ปริมาณนำ้ ใช้ไม่เพียงพอ
- กำหนดให้มีการคัดเลือกเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและระบบเสริมการผลิตที่มีความต้องการ ใช้นำ้ น้อยที่สดุ
- โครงการออกแบบให้มกี ารหมุนเวียนนเสีย/ทิง้ ที่กลับไปใช้ประโยชน์ภายพืน้ ที่โครงการโดยไม่
มีการระบายลงแหล่งนำ้ สาธารณะ

3) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง
- วางผังโครงการโดยจัดเตรียมพืน้ ที่จอดรถบรรทุกขยะมูลฝอยภายในพืน้ ที่ของโครงการให้
เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณถนนสาธารณะหน้าโครงการ

-
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- หากช่วงก่อสร้างมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการกีดขวางเส้นทางการจจรของประชาชนหรือ
ชุมชนจะต้องประสานงานหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่และต้องจัดเตรียมทางเบี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงต้องจัด
มีปา้ ยหรือสัญลักษณ์ให้ผสู้ ญ
ั จรสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
4) มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ
จัดทำแผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดำเนินโครงการทัง้ ในด้านประโยชน์
และมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชมุ ชนทราบอย่างต่อเนื่องโดย
กำหนดให้ชมุ ชนที่อยู่โดยรอบพืน้ ที่โครงการเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่ตอ้ งทำการประชาสัมพันธ์
- จัดเตรียมการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ชมุ ชนรับทราบในรูปแบบที่ง่ายและ
เหมาะสมกับชุมชน
- ดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผูน้ ำผูม้ ีส่วนชุมชน ได้เสียกลุม่
ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
5) มาตรการด้านการับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการจัดทำแผนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟั งความเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 โดยมีกระบวนการ ดังนี ้
- คณะกรรมการดำเนินการรับฟั งความเห็นของประชาชน ประกอบด้วย
1) ตัวแทนประชาชน
2) ตัวแทนภาครัฐ
3) ผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์
4) ผูแ้ ทนเจ้าของโครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลโครงการก่อนการจัดเวทีรบั ฟั งความเห็นของประชาชนผูส้ ว่ นได้เสีย
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย15วัน โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ท่ปี ระชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียเข้าถึงแบะพบเห็นได้
โดยง่าย
- จัดให้มีการประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสียเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายประกอบที่ตงั้ ประชาชน
โครงการ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ เปิ ดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่จดั ประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แล้วเสร็จ
- จัดให้มีการติดประกาศสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนภายใน15วัน นับแต่วนั ที่
รับฟั งความคิดเห็นฯ แล้วเสร็จทัง้ นีจ้ ดั ให้มีระยะเวลาในการติดประกาศอย่างน้อย15 วัน โดยให้ติด
ประกาศที่หน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่ทำการชุมชน ศาลาประชำคมและแหล่งชุมชน
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3.2

มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ
1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
- กำหนดขอบเขตพืน้ ที่ก่อสร้างให้ชดั เจน และจัดทำรัว้ โดยรอบพืน้ ที่ก่อสร้างให้มีกำลังมั่นคงแข็งแรง
โดยมีความสูงจากระดับพืน้ ดินไม่นอ้ ยกว่า2เมตร
- ฉีดพรมนำ้ บริเวณถนนในพืน้ ที่ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อย 2 ครัง้ (เช้าบ่าย)และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีท่มี ีอากาศแห้งหรือมีปริมาณฝุ่นละอองสูง
- จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในพืน้ ที่ท่มี ีผนัง/ผ้าใบปิ ดทึบด้านข้างอย่างน้อย
- การขนส่งวัสดุก่อสร้างชนิดที่อาจฟุ้งกระจายหรือตกลงพืน้ ที่จราจรต้องมีการปิ ดคลุมทุกครัง้ ที่
มีการขนย้าย
- ล้างทำความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหินดินโคลน หรือทรายก่อนออกนอกพืน้ ที่
โครงการ
- กรณีท่มี ีเศษวัสดุร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรัว้ โครงการ ให้ทำความสะอาดเศษวัสดุท่รี ่วงหล่น
และ/หรือเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้เรียบร้อยโดยเร็ว หรือประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้ำที่
พืน้ ที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กรณีมีขอ้ ขัดแย้งในการพิจารณาว่าปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึน้ เนื่องจากการก่อสร้าง ให้
ดำเนินการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ทัง้ นี ้ ให้ตรวจวัดบริเวณชุมชนที่อยู่เหนือลมและใต้ลมที่อยู่ใกล้ โครงการมากที่สดุ
โดยตรวจวัดต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า290นาที 4( ชั่วโมง50 นาที) และไม่เกินกว่า310 นาที 5( ชั่วโมง10 นาที)
ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโดยผลต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองตลอด ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด
บริเวณชุมชนใต้ลมและเหนือลมต้องไม่เกิน50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) มาตรการด้านเสียง
- กิจกรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดำเนินงานเฉพาะ
ในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมจำเป็ นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผูน้ ำพืน้ ที่ทราบล่วงหน้าก่อน
ดำเนินการในกิจกรรมนัน้ ๆ7 วันอย่างน้อย
- การทำฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะ สามารถ
ดำเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนึ ้ ถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะดำเนินการในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนึ ้ ต้องได้รบั อนุญาตจากนายช่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอา พ.ศ. 2522
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีกำแพงกัน้ เสียงหรือรัว้ รอบโครงการเพื่อกัน้ ระหว่างพืน้ ที่ก่อสร้างกับพืน้ ที่อ่อนไหวโดย
ที่ตอ้ งมีการติดตัง้ ให้อยู่ใกล้กบั แหล่งกำเนิดเสียงหรือพืน้ ที่อ่อนไหวมากที่สดุ เท่าที่จะทำได้
- เลือกใช้อปุ กรณ์และเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำและตรวจสารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
- จัดให้มีอปุ กรณ์ป้องกันเสียง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียงEarPlugs) ( หรือครอบหูลดเสียงEar(
Muffs) ให้แก่คนงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ
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- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบปะชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงก่อสร้างเพื่อ
สอบถามถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รบั จากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการพร้อมทัง้ หาแนวทางการลด
ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึน้ และให้บนั ทึกรายละเอียดพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต
เรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา
3) มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- ติดตัง้ ถังบบัดนำ้ เสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับนำ้ เสียจากสำนักงานชั่วคราวและบ้านพัก
คนงาน หรือห้องนำ้ ห้องส้วม ได้อย่างเพียงพอ
- จัดสร้างรางระบายนำ้ ชั่วคราวในแนวเดียวกันกับที่จะก่อสร้างรางระบายนเพื่อควบคุมนำ้ ถาวร
การระบายนำ้ จากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ ที่โดยรอบทัง้ นีใ้ ห้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ รางระบาย
นำ้ ชั่วคราวเป็ นประจำ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว
- จัดให้มีหอ้ งส้วมที่ถกู หลักสุขาภิบาลเพียงพอกับคนงานก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีจำนวน
สูงสุดในอัตราส่วนคนงานก่อสร้าง20คน ต่อห้องนำ้ 1 ห้อง ถ้ามีคนงาน100 คนขึน้ ไป ให้เพิ่ม1ห้อง ต่อ คนงาน
25 คน โดยห้ามระบายของเสียใดๆ ที่ยงั มิได้มีการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพลงแหล่งนำ้ สาธารณะ
- จัดให้มีพนื ้ ที่เฉพาะสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์/อุปกรณ์ปอ้ งกันนำ้ เพื่อไม่ให้ปนเปื ้อนกับนำ้
ฝนที่หลากมาตามผิวดิน
- กำหนดให้พนื ้ ที่สำนักงานสนามชั่วคราวและที่พกั คนงานห่างจากแหล่งนำ้ ไม่นอ้ ยกว่า50เมตร
- กรณีมีขอ้ โต้แย้งในการพิจารณาว่าปัญหานำ้ ทิง้ ที่เกิดขึน้ มาจากกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ
ให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพนำ้ ผิวดินในแหล่งนำ้ หลักวิชาการและสอดคล้องตามที่นั้ น้ ๆ กฎหมายกำหนด
4) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง
- ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแผนงานการก่อสร้างขอความ
ร่วมมือในการจัดสรรเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและกรณีท่มี ีการ
ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานดังกล่ำวดำเนินก่อนเคลื่อนย้าย
- จำกัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่านชุมชนไม่ให้เกิน30
กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพืน้ ที่ท่วั ไปให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด
- การขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผา้ ใบปิ ดคลุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ยานพาหนะในการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้างในช่วงชั่วโม(ช่วงเช้าและช่วงเย็น)เร่งด่วน
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5) มาตรการด้านการจัดการขยะ
- จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์รองรับขยะที่เกิดขึน้ จากคนงานก่อสร้างไว้ตามบรปฎิบตั ิงานบริเวณพืน้ ที่
และบริเวณที่พกั คนงานให้เพียงพอและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเก็บขนไปกำจัดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
- ห้ามทิง้ ขยะลงในรางระบายน นำ้ ท่อรวบรวมนำ้ เสีย หรือท่อระบายนำ้
- กำหนดให้เก็บแยกของเสียอันตรายโดยให้มีป้ายเตือนว่าเป็ นสถานที่เก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป
- ควบคุมให้ผรู้ บั เหมากำหนดวิธีปฏิบตั ิงานเรื่องการแยกทิง้ ขยะหรือของเสียอันตราย ให้คนงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
6) มาตรการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสุขภาพ
- จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างตามข้อกำหนด
ของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำรวมถึงจัดเตรียมางาน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ที่ครอบหูภยั ถุงมือนิรรองเท้านิรภัย เชือกนิรภัย
รวมทัง้ เครื่องมือและยาสำหรับการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นให้เพียงพอและเหมาะสม
7) มาตรการด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงการ
- ติดตัง้ ป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการไว้บริเวณด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างซึ่งสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (เช่น ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ ข้อมูลลักษณะ โครงการ
โดยระบุรายละเอียดกำลังการผลิต และประเภทเชือ้ เพลิง เป็ นต้น)โดยที่ป้ายควรมีขนาดไม่นอ้ ย
กว่า 0.5x 1.0 เมตร
- ประสานงานกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและผูน้ ำชุมชนเพื่อแจ้งแผนงานการดำเนินงาน
ก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีศนู ย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รบั จากการก่อสร้ำง
โครงการกรณีท่เี กิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว พร้อมทัง้ ให้มีการบันทึก ต่างๆได้แก่
ประเด็นข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียนพร้อมทัง้ รายละเอียด วันเวลา ชื่อผูแ้ นะนำ/ร้องเรียน การ
ดำเนินการตามข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียนทัง้ นีต้ อ้ งเตรียมข้อมูลให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอนุญำต
เรียกตรวจได้ตลอดเวลา
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3.3 มาตรการระยะดำเนินการ
1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
(1) มาตรการควบคุมมลสารจากปล่องระบายของเตาเผา
- ออกแบบและติดตัง้ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจเตาเผาได้แก่การควบคุม
อุณหภูมิการเผาไหม้ให้อยู่ในช่วง850-1,000 องศาเซลเซียสติดตัง้ เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตติดตัง้ เครื่อง
สครับเบอร์โดยใช้นำ้ ด่าง และการใช้ผงคาร์บอนดูดซับสารอินทรีย์
- ควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายของเตาเผาไม่เกินที่มาตรฐาน
กำหนดมีรายละเอียดดังนี ้
* ควบคุมฝุ่นละอองไม่เกิน120 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
* ควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนไม่เกิน180 พีพีเอ็ม
* ควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน30พีพีเอ็ม
* ควบคุมก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ไม่เกิน25พีพีเอ็ม
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเตาเผา ระบบบ บำบัดมลพิษทางอากาศ และอุปกรณ์ประกอบทุก
ส่วนเพื่อคงประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ท่ีจำเป็ นเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีจำนวน
เพียงพอในการซ่อมแซมเมื่อระบบเกิดการขัดข้อง
- กรณีมีเหตุขดั ข้องฉุกเฉินเกิดขึน้ กับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้หยุดป้อนเชือ้
เข้าห้องเผาไหม้โดยทันทีเพื่อให้มีการเผาไหม้เฉพาะเชือ้ เพลิงที่คา้ งอยู่ในห้องเผาไหม้เท่านัน้
และกระบวนการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมระบบบบัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสามารถบำบัดมลพิษให้อยู่ในค่ามาตรฐานจึงจะเริ่มดำเนินการผลิตตามปกติ
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่มี ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทำง
อากาศโดยมีหน้าที่สอดคล้องตามกฎหมาย
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศในกรณีท่รี ะบบมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงจนกว่าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศกลับมาอยู่ใน สภาพปกติ
(2) มาตรการควบคุมมลสารบริเวณพืนทีร้ ับขยะและอาคารคัดแยกขยะ
- ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศเพื่อทำให้ความดันอากาศภายในบ่อรับขยะและอาคาร
คัดแยกขยะให้เป็ นลบเพื่อป้องกันการรั่วไหลออกภายนอก และมีการรวบรวบก๊าซที่ปนเปื ้อนกลิ่นไปเผา
ทำลายที่เตาเผา
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(3) มาตรการควบคุมมลสารจากการลำเลียงเชือ้ เพลิงขยะและขีเ้ ถ้ำ
- ติดตัง้ ระบบสายพานแบบปิ ดในการลำเลียงเชือ้ เพลิงขยะไปยังเตาเผาและในการลำเลียง
ขีเ้ ถ้าจากเตาเผา/ระบบดักฝุ่นไปยังภาชนะเก็บพักที่เป็ นระบบปิ ด
- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงเชือ้ เพลิงขยะหรือขีเ้ ถ้าให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นข้อต่อหรือจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆ
- รวบรวมขีเ้ ถ้าจากเตาเผาและเครื่องดักฝุ่นไปเก็บพักไว้ในภาชนะเก็บพักที่เป็ นระบบปิ ด
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
(4) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
- ตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายของเตาเผาอย่างน้อยปี ละ2ครัง้
โดยกำหนดให้ตรวจวัดฝุ่นละอองรวมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจน
คลอไรด์สว่ นการตรวจวัดก๊าซไดออกซินกำหนดให้ตรวจวัดปี ละ1ครัง้
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปี ละ2ครัง้ (ครัง้ ละอย่างน้อย3วันต่อเนื่อง) โดยให้
ตรวจบริเวณชุมชนด้านทิศเหนือลมและใต้ลมจำนวน 2 สถานี สำหรับดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่น
ละอองรวมเฉลี่ย24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน เฉลี่ย24 ชั่วโมงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย1
ชั่วโมงและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทิศทางลมและความเร็วลม(ตามในแต่ละฤดูกาลหรือ ทิศทางลม)
2) มาตรการด้านเสียง
- เครื่องจักรอุปกรณ์ท่มี ีเสียงดังจะต้องมีวิธีการลดระดับเสียงที่กำเนิด เช่น แหล่งการหล่อลื่น
การลดการสั่นสะเทือน และการปิ ดครอบ เป็ นต้น
- ควบคุมระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดทำแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีทำให้เกิดเสียงดังอากาศเช่น เครื่องอัด
เครื่องผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ จัดทำแผนตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตัง้ ศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึด
เครื่องจักรเป็ นประจำ
- จัดให้มีแนวป้องกันที่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยรอบพืน้ ที่ของโครงการหรือด้านที่ใกล
อ่อนไหว
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพืน้ ที่เพื่อพบปะชุมชนใกล้เคียงและสอบถามถึงผลกระทบ
ด้านเสียงที่อาจเกิดขึน้ จากการดำเนินงานโครงการเป็ นระยะๆ
- จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดังภายในพืน้ ที่โครงการและกำหนดให้
พนักงานต้องสวมใส่อปุ กรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบตั ิงานในบริเวณดังกล่าว
- ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป(ระดับเสียงสูงสุดระดับเสียงเฉลี่ย24 ชั่วโมง และระดับเสียง
พืน้ ฐาน) และระดับเสียงรบกวน ปี ละ2 ครัง้ ครัง้ ละ3วันต่อเนื่อง(ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด)โดย
กำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงอย่างน้อย2สถานี ได้แก่ ริมรัว้ ของโครงการชุมชนอ่อนไหวที่อยู่ใกล้กับและ
พืน้ ที่โครงการ
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3) มาตรการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
- กำหนดให้โครงการจัดให้มีบ่อสำรองนำ้ ดิบภายในพืน้ ที่โครงการโดยมีความจุไม่นอ้ ยกว่า 50,000
ลูกบาศก์เมตร
- โครงการจะไม่มีการการสูบนำ้ จากแหล่งนำ้ สาธารณะมาใช้ภายในโครงการ โดยนำ้ ใช้ใน
โครงการจะเก็บรวมรวมจากฝนตามฤดูกาล และจะใช้รว่ มกับนำ้ บาดาลในกรณีนำ้ ผนที่จดั เก็บไม่เพียงพอ
- จัดให้มีรางระบายนำ้ โดยรอบพืน้ ที่โครงการเพื่อรวบรวมนำ้ ฝนจากภายในและภายนอก
โครงการไปยังบ่อพักนำ้ ดิบ
- ตรวจสอบและดูแลระบบระบายนำ้ ในพืน้ ที่โครงการเป็ นประจำทุกเดือน หากชำรุดเสียหายให้
ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- นำ้ เสียที่เกิดจากการดำเนินโครงการจะต้องรวบรวมลงระบบหมักขยะอินทรียเ์ พื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพทัง้ นีจ้ ะต้องไม่มีการระบายนำ้ ทิง้ ออกนอกพืน้ ที่โครงการ
4) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง
- กำหนดเส้นทางการขนส่งขยะโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านชุมชนให้มากที่สดุ
- ประสานงานเพื่อจัดช่วงเวลาในการขนส่งขยะเข้าพืน้ ที่โครงการอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยง
การขนส่งขยะในชั่วโมงเร่งด่วน
- จัดให้มีศนู ย์รบั เรื่องร้องเรียนและทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉินเพื่อล้างถนนเมื่อพบนำ้ ปนเปื ้อนเส้นทางขนส่ง
- กำหนดให้มีการล้างรถขนยะออกจากพืน้ ที่โครง
- จำกัดความเร็วของรถขนส่งเชือ้ เพลิงในช่วงที่ผ่านชุมชนไม่ให้เกิน30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และ
ควบคุมความเร็วในพืน้ ที่ท่วั ไปให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีพนื ้ ที่จอดรถขนส่งขยะภายในพืน้ ที่โครงการอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้มีการจอดริมถนน
สาธารณะ
- บันทึกสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุสาเหตุพร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้
การขนส่งเชือ้ เพลิงทัง้ นีข้ อ้ มูลดังกล่าวต้องจัดเตรียมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5) มาตรการด้านการจัดการขยะ
- จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยภายในพืน้ ที่โครงการอย่างเพียงพอก่อนรวบรวมนำ้ ไปกำจัดต่อไป
- การจัดการกากของเสียต้องดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีต้ อ้ งมีการแยกของเสียแต่ละ
ประเภทที่เกิดจากการผลิตก่อนที่จะนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
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- กรณีมีของเสียอันตรายที่เกิดจากการดำเนินโครงการให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้วทัง้ นีต้ อ้ งพ.ศ.2548ดำเนินการแยกของ
เสียอันตรายออกจากของเสียประเภทอื่นและจัดให้มีปา้ ยเตือนว่าเป็ นพืน้ ที่ท่ี รวบรวมของเสียอันตราย ที่สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจน และรวมให้หน่วยงานที่ได้รบั อนุญาตจากกรม โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป
- กำหนดวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการแยกทิง้ ของเสียอันตรายและอบรมให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ
ของเสียอันตราย
6) มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ
(1) ความปลอดภัยในการทำงาน
- จัดการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพควบคุมดูแลรวมถึง
และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงาน
(2) ความปลอดภัยในการใช้เตาเผา
- ควบคุมการติดตัง้ การใช้งาน การซ่อมแซม/การดัดแปลงให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีวิศวกรควบคุมและตรวจสอบเตาเผาตามระเบียบและวิธีการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด
- ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิ ดใช้งานโดยการควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รบั อนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ.2542
- ทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของเตาเผาอย่างน้อยปี ละ1ครัง้ โดยวิศวกรสาขา
เครื่องกลประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนด
(3) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ า
- ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้เป็ นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโครงการและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ในโรงงานเป็ นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายกำหนด
- จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาการใช้งานตามข้อกำหนดของผูผ้ ลิตและให้เป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ตามหลักวิศวกรรม
และความปลอดภัย
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(4) ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
- จัดทำมาตรการฉุกเฉิน จัดการฝึ กอบรม แนะนำวิธีการป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานใน
ส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อุบตั ิเหตุและอุบตั ิภยั โดยฝึ กซ้อมอย่างน้อยปี 1ครัง้ ทัง้ นีต้ อ้ งแสดงละ หลักฐานเอกสาร
การดำเนินการไว้ท่โี รงงานและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
7) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- จัดให้มีศนู ย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่อาจ ได้รบั
จากการดำเนินโครงการ ทัง้ นีก้ รณีเกิดการร้องเรียนจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างน้อยปี ละ1ครัง้
ตลอดระยะดำเนินการ โดยให้กำหนดจำนวนตัวอย่างเพื่อสุม่ สำรวจความคิดเห็นให้เป็ นไปตามหลักการ
ทางด้านสังคมศาสตร์โดยครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายรอบที่ตงั้ โครงการในระยะ 1 กิโลเมตร และต้องจัดทำรายงาน
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน และการป้องกันหรือแก้ไข
ปั ญหำที่ดำเนินการไปแล้วให้ประชาชนได้รบั ทราบผ่านช่องทางต่างๆ
- พิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้ามาทำงานเป็ นอันดับแรกตามความเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อ
ลดปัญหาการอพยพของแรงงานต่างถิ่นและเป็ นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รบั ประโยชน์จากโครงการมากขึน้
- กำหนดทีมงาน/ผูร้ บั ผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่
กำหนดไว้
- กำหนดให้มีแผนงานการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชนอย่าง
ชัดเจน
- ดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมร่วมกับผูน้ ำ ชุมชน
กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียชนทั่วไปประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
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3.4 มาตรการเมื่อมีการรือถอนอาคาร
1) มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
- จัดให้มีแผงกัน้ และใช้ผา้ ใบกันฝุ่นละอองโดยรอบอาคารก่อนเริ่มงานรือ้ ถอน
- ฉีดพรมนำ้ อย่างน้อยวันละ2ครัง้ บริเวณพืน้ ที่ท่ีทำการรือ้ ถอนและพืน้ ที่ขา้ งเคียงและให้เพิ่ม
ความถี่ตามความเหมาะสมในกรณีท่อี ากาศแห้งหรือเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในปริมาณสูง
- การขนส่งวัสดุท่ีเกิดจากการรือ้ ถอนซึ่งมีโอกาสเกิดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นปิ ด ต้องมีการ
คลุมส่วนท้ายยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุอปุ กรณ์จากการรือ้ ถอนด้วยผ้ำใบ
- กรณีมีเศษวัสดุร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกพืน้ ที่โครงการ ต้องเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายของที่
ตกหล่นโดยเร็วหรือประสานงานหน่วยงานเจ้าของพืน้ ที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษดิน โคลน หรือ ก่อนออกนอกทราย
พืน้ ที่โครงการ
- หากมีขอ้ ขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึน้ เนื่องจากการรือ้ ถอนให้ดำเนินการตรวจ
ด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการตามที่กรมควบคุมมลพิษ
กำหนดซึ่งตรวจวัดบริเวณชุมชนเหนือลมและใต้ลมที่อยู่ใกล้กบั พืน้ ที่โครงการมากที่สดุ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการรือ้ ถอนโดยการตรวจวัดให้ทำต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า290นาที 4( ชั่วโมง50 นาที) และไม่เกินกว่า 310
นาที 5( ชั่วโมง10 นาที) ในช่วงเวลาที่มีการรือ้ ถอนโดยผลต่างของค่าเฉลี่ยของปริมาณฝุ่นละอองตลอด
ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดได้บริเวณชุมชนใต้ลมและเหนือลมต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2) มาตรการด้านเสียง
- กิจกรรมการรือ้ ถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการดำเนินงานเฉพำะในช่วง
กลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็ นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผูน้ ำชุมชนในพืน้ ที่ ทราบก่อน
ดำเนินการในกิจกรรมนัน้ ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน
- เลือกใช้อปุ กรณ์และเครื่องจักรในการรือ้ ถอนที่มีระดับเสียงต่ำและตรวจสอบบำรุง
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
- จัดให้มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันเสียง ได้แก่ ปลั๊กลดเสียงEarPlugs) ( หรือครอบหูลดเสียงEar(
- หลีกเลี่ยงการทิง้ สิ่งของจากที่สงู หากจำเป็ นควรมีปล่องหรือวัสดุรองรับเพื่อลดระดับเสียง
3) มาตรการด้านคมนาคมขนส่ง
- จัดให้มีปา้ ยหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชดั เจนทัง้ กลางวันและกลางคืนก่อนถึงพืน้ ที่รือ้ ถอน
อย่างน้อย100 เมตร
- จำกัดความเร็วของรถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุในช่วงที่ผ่านชุไม่ให้เกินชน30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพืน้ ที่ท่วั ไปให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
- หากกิจกรรมรือ้ ถอนทำให้ผิวถนนหรือป้ายสัญญาณชำรุ ดให้รีบดำเนินการซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วนและแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นที่รบั ผิดชอบทราบหรือดำเนินงานตามแนวทางปฏิบตั ิโดยเร็ว
4) มาตรการด้านการจัดการขยะ
- จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์รองรับขยะที่เกิดขึน้ จากคนงานไว้ตามบริเวณพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานและ
บริเวณที่พกั คนงานให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเก็บขนไปกำจัดอย่าถูกต้องเหมาะสม
- ควบคุมให้ผรู้ บั เหมาต้องกำหนดวิธีปฏิบตั ิงานเรื่องการแยกทิง้ ขยะหรือของเสียอันตรา
อบรมให้คนงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะทำการเก็บ
รวมกับขยะทั่วไปและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
- กรณีมีของเสียอันตรายที่เกิดจากการรือ้ ถอน ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้ว ทัง้ นีต้ อ้ ง พ.ศ.2548 ดำเนินการ
แยกของเสียอันตรายออกจากของเสียประเภทอื่นและจัดให้มีปา้ ยเตือนว่าเป็ นพืน้ ที่ท่เี ก็บรวบรวมขอ
อันตรายที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รบั อนุญาตจากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมารับ
ไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป
- การนำวัสดุจากการรือ้ ถอนไปกำจัด ต้องได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ
- จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทำงานและตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
6) มาตรการแจ้งข้อมูล/ประกาศ
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการรือ้ ถอนโครงการบริเวณหน้าพืน้ ที่ของโครงการโดย
ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือมีการเผยแพร่ขอ้ มูลทางช่องทางอื่นที่เหมาะสม
- ประสานงานกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ผูน้ ำชุมชน และประชาชนเพื่อแจ้งแผนงานการ
ดำเนินงานการรือ้ ถอนโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการรับฟั งความคิดเห็นต่อการดำเนินการ
- จัดให้มีศนู ย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รบั จากการรือ้ ถอน
โครงการ กรณีท่เี กิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว พร้อมทัง้ ให้มีการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ประเด็นข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียนพร้อมทัง้ รายละเอียด วันเวลา ชื่อผูแ้ นะนำ/ร้องเรียน
ดำเนินการตามข้อแนะนำ/ข้อร้องเรียนทัง้ นีต้ อ้ งเตรียมข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต
เรียกตรวจได้ตลอดเวลา

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี โครงการแปรรู ปขยะมูลฝอยเป็ นพลังงานไฟฟ้า

4.

ช่องทางการติดต่อสอบถามและเสนอแนะเพิ่มเติม
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี ้
ตัวแทนโครงการ:

สานักงานเทศบาลตาบลโป่ งน้าร้ อน จังหวัดจันทบุรี
www.tessabanpong.go.th/index.php
โทรศัพท์ 039-387110 ต่อ 117 โทรสาร 039-387038

