
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยมาตรการป้องกนั  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส าหรบัผู้ประกอบกิจการผลติไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็เชื้อเพลิง 
ที่มีก าลังผลติติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวตัต์  ขึ้นไป 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  
๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  เกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมี
โครงการด้านคุณภาพอากาศ  ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
(กก.วล.)  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   
ในการประชุมครัง้ที่  ๔๓/๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๗๕๒)  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔  คณะกรรมการก ากบั
กิจการพลังงาน  ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน   
แก้ไข  และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย  
เป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง   
ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยมาตรการป้องกัน  แก้ไข  และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง   
ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป  และไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๕



“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 
ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป 

“ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิง  ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์  ขึ้นไป   

ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง   ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  
ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป  ปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code  of  Practice:  CoP)  ส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง  ตั้งแต่  ๑๐  เมกะวัตต์ขึ้นไป   
ที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และให้
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕6๕ 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๕



 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
 



 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

สารบญั 
 

                           หน้า 
 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน    ๑ 
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 
              
ส่วนที่ ๑  มาตรการทั่วไป            ๔ 

ส่วนที่ ๒  มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง       ๕ 

   ๒.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่จะใช้  ๕ 
         เป็นเชื้อเพลิง 

 

    ๒.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง   ๕ 
        

   ๒.๓ เกณฑก์ารปฏิบัติด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการและการรับฟังความเห็น  ๘ 
         ของประชาชน 
 

   ๒.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานก่อนมีโครงการ    ๘ 

ส่วนที่ ๓  มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ        ๑๐ 

  ๓.๑  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ         ๑๐ 
 

 ๓.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้้า        ๑๑ 
 

 ๓.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง         ๑๒ 
 

 ๓.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง        ๑๓ 
 

 ๓.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย     ๑๔ 
 

 ๓.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม      ๑๔ 
 

 ๓.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ   ๑๔ 
 

 ๓.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านนิเวศแหล่งน้้า และการท้าประมง (ถ้ามี)     ๑๖ 
 

 ๓.๙ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน    ๑๖ 

 



 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

สารบัญ (ตอ่) 
 

                     หน้า 
ส่วนที่ ๔  มาตรการระยะด าเนินการโครงการ       ๑๘ 

๔.๑  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ       ๑๘ 
 

๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้้า        ๒๑ 
 

๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง         ๒๓ 
 

๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง        ๒๔ 
 

๔.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านทรัพยากรน้้า การระบายน้้า และการใช้น้้า     ๒๔ 
 

๔.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย    ๒๕ 
 

๔.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้้า (ถ้ามี)     ๒๖ 
 

๔.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ   ๒๖ 
 

๔.๙ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม       ๒๙ 
 

๔.๑๐ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๒๙ 
 

๔.๑๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ      ๓๐ 
 

ส่วนที่ ๕ มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด      ๓๑ 
 ๕.๑  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ        ๓๑ 

  

๕.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้้า        ๓๑ 
   

๕.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง          ๓๑ 
   

๕.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง         ๓๒ 
   

๕.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย      ๓๒ 
   

๕.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ    ๓๓ 
   

๕.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์       ๓๓ 
 



๑ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่
ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป  
 

๑. บทน า 
  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศ) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ก้าหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ที่มี
ก้าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป ยกเว้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง
ต้องไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พ้ืนที่ดังที่ประกาศก้าหนด ไม่ต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส้าหรับโครงการที่เข้า
ข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก้าลังผลิตกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป ตามที่ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เสนอเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และจัดท้ามาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง แทนการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติขั้นต่้าส้าหรับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และควบคุม 
ก้ากับดูแลโครงการดังกล่าวต่อไป  
 

๒. เงื่อนไขการใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป  
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก้าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ 
ขึ้นไป ที่มีพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทั่วไป สามารถใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) 
ส้าหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้ ยกเว้น
เฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก้าหนดให้เป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้น ๑ และชั้น ๒ 
  (๒)  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๓)  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) 
  (๔)  พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
  (๕)  พ้ืนที่ที่มีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ก้าหนดไว้เพ่ือความปลอดภัยโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
๓.  กลไกการบังคับใช ้
 ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า จะต้องด้าเนินการตาม CoP โดย CoP เป็นเกณฑ์ขั้นต่้า หากในระหว่างการ
ก่อสร้างหรือด้าเนินการโครงการ มีข้อก้าหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้โครงการพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย พร้อมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐาน (ถ้ามี) 
ประกอบการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ CoP ประกอบการยื่นค้าขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ดังกล่าว
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จะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และด้าเนินการ ผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องน้ามาตรการที่ก้าหนดไว้ใน CoP ไปก้าหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ส้าหรับ
การจัดท้า CoP ให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

๔.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องเป็นไประเบียบของคณะกรรมการก้ากับกิจการ
พลังงานที่ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความเห็นและท้าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า หรือตามที่คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ประกาศก้าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นกลาง เช่น หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อการด้าเนินโครงการ 
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล โดยให้น้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาพิจารณาปรับปรุงการด้าเนินโครงการและก้าหนด
มาตรการเพ่ิมเติมที่เหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบและข้อห่วงกังวลจากการด้าเนินการของโครงการทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทั้งนี้  เมื่อด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบข้างต้นแล้วเสร็จ ให้น้าเสนอข้อมูล
รายละเอียดการปฏิบัติตามกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนที่ด้าเนินการมาทั้งหมดผนวกไว้ใน
รายงาน CoP ขั้นสุดท้ายด้วย 
 

๕.  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงจะต้องน้ามาตรการด้าน
ต่างๆ ที่ระบุในประมวลหลักการปฏิบัติ CoP ส้าหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท้ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ มาก้าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะโครงการและสภาพพ้ืนที่ด้าเนินโครงการ 
 

๖.  การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและด้าเนินโครงการ จะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

๑) แสดงต้าแหน่งสถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุพิกัด ลงในแผนที่ที่มี
มาตราส่วนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้พิจารณาก้าหนดจุดตรวจวัดในพื้นที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการเป็นล้าดับแรก 
 ๒) การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ระบุช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี สถานที่ เวลาการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชื่อของ
ผู้รับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง (Simple Collection) ชื่อห้องปฏิบัติการ และชื่อผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์นั้น  
เป็นต้น ซึ่งการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Sampling) และการวิเคราะห์ผลจะต้องเป็นไปตามหลัก
วิชาการ มาตรฐานสากลและเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศบังคับใช้ 
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 ๓) แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะต้องให้
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันการศึกษาที่
มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือจาก
องค์กรหรือสถาบันอันเป็นที่ยอมรับในการรับรองและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น 
มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) มาตรฐาน United States Environmental 
Protection Agency (US.EPA) ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้จะต้องแสดงผลเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในกรณีที่ค่าตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน หรือเกินเกณฑ์ที่ก้าหนด จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ ระบุการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนวทางใน
การบรรเทา หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เหมาะสม 

นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีการจัดท้ารายงานและน้าส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการในระยะ
ต่างๆ มายังส้านักงาน กกพ. และจังหวัดตามที่ก้าหนด เช่น การจัดท้า/น้าส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการระยะก่อสร้าง ทุก ๖ เดือน เป็นต้น โดยการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติตาม CoP ให้ด้าเนินการโดย
หน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และขึ้นทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๗.  ค าจ ากัดความ 
  ๗.๑ ขยะ หมายความว่า ขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ยกเว้น กากของ
เสียอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตรายและเป็นพิษจากชุมชน 
 ๗.๒ พ้ืนที่ อ่อนไหว หมายความว่า พ้ืนที่ซึ่งมีความส้าคัญต่อระบบนิ เวศวิทยาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน หรือเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด โบราณสถาน 
ชุมชนที่มีความหนาแน่นสูง และสถานที่เปิดโล่งที่ใช้ออกก้าลังกายหรือสันทนาการของชุมชน เป็นต้น 
 ๗.๓ โบราณสถาน หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
  ๗.๔ น้้าเสีย หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพที่เป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่
ในของเหลวนั้น 
 ๗.๕ น้้าทิ้ง หมายความว่า น้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการก้าหนด สามารถ
ระบายทิ้งสู่แหล่งน้้าธรรมชาติหรือท่อระบายน้้าสาธารณะหรือน้าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ภายนอกโรงงาน 
 ๗.๖ ของเสียอันตราย หมายความว่า สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสาร
อันตรายหรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตราย 
 

๘.  การบริหารประมวลเกณฑ์การปฏิบัติ (Code of Practice Administration)  
 ในการด้าเนินโครงการจะต้องมีการพิจารณาทบทวนและปรับแก้เกณฑ์การปฏิบัตินี้ เมื่อใดก็ตามที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส้าคัญ 
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ส่วนที่ ๑  มาตรการทั่วไป  
 

 การด้าเนินงานส้าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่เข้าข่ายได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ด้าเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปอย่างน้อย ดังนี้  

๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูล
ฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก้าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป และใช้เป็นแนวทางในการก้ากับ ควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงานอนุญาต ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

๒) ให้น้ารายละเอียดมาตรการใน CoP ฉบับนี้ ไปก้าหนดเป็นเงื่อนไขขั้นต่้าในสัญญาจ้าง
บริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ  
 ๓) ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดใน  CoP ส้าหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีก้าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป ให้ส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดที่ เป็นที่ตั้งของโครงการ พิจารณาทุก 
๖ เดือน โดยน้าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือน
กรกฎาคม และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป ทั้งนี้ การจัดท้า
รายการผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ด้าเนินการโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งต้องเป็นนิติบุคคลที่มี
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กับส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๔) ให้มีการบ้ารุงรักษา ดูแลการท้างานของระบบหล่อเย็น (ถ้ามี) ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ดีเป็นประจ้า และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง  
  ๕) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึง
กรณีที ่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการด้าเนินโครงการ ให้โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ ทราบทุกครั้ง เพ่ือให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

๖) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการด้าเนินการของโครงการ โครงการจะต้องรีบแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานการจัดการข้อร้องเรียนไว้ด้วย 
 ๗) จัดให้มีทีมพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม บ้ารุงรักษาและด้าเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง โดยมีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณจ์ากบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีที่โครงการเลือกใช้ก่อนการส่งมอบงานเสร็จสิ้น 
 ๘) จัดให้มีห้องปฏิบัติการของโครงการเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่จ้าเป็น เช่น ลักษณะสมบัติ
ของขยะมูลฝอย หรือการตรวจสอบการท้างานของระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒  มาตรการระยะเตรียมการก่อสร้าง 
 

  การเตรียมการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง จะต้องพิจารณา
เลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม ทั้งในด้านความสอดคล้องตามที่กฎหมายก้าหนด รวมทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาด้านปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่ส้าคัญต่อการออกแบบ
เตาเผาขยะและการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสัญญาการส่งมอบขยะมูลฝอยและการขนส่งเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยมายังโครงการ รวมทั้ง
การยอมรับของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ ดังนั้น เพ่ือให้การด้าเนินงานในระยะเตรียมการก่อสร้างมี
การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการและการออกแบบโครงการที่เหมาะสม จึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่้า ดังนี้  
 

๒.๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยที่จะใช้เป็น
เชื้อเพลิง 
  โครงการจะต้องมีการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยของพ้ืนที่ ซึ่งจะพิจารณาเป็น
ทางเลือกในด้านที่ตั้งโรงไฟฟ้าอย่างละเอียดรอบคอบและแม่นย้า ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ตั้งโครงการที่เหมาะสม
สามารถด้าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า 
(ประมาณ ๒๕ ปี) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีส้าคัญ ได้แก่ 
  ๑) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพียงพอต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมต่อการ
ลงทุน (อย่างต่้าไม่ควรน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน/ปี หรือ ๑๓๗ ตัน/วัน) และมีความผันแปรของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าเผาไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๐ 
  ๒) ค่าความร้อนต่้า (Lower Calorific Value : LCV) เฉลี่ยตลอดปีของขยะมูลฝอยไม่ควรต่้าจน
จ้าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นช่วยในการเผาไหม้  
  ๓) ค่าความชื้น ความหนาแน่น และปริมาณเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะมูลฝอย เฉลี่ยตลอดปี 
  ๔) ความผันแปรของปริมาณและลักษณะสมบัติในรอบปีตามฤดูกาล ตามผลผลิตทางการเกษตร และ
การบริโภคของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๕) ประมาณการเกี่ยวกับปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ในอนาคต (ซึ่งสัมพันธ์กับ
เรื่องประชากร สังคม เศรษฐกิจ และกิจกรรมการน้ากลับ (recycle) เป็นต้น 
  ๖) ปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะจะต้องเป็นของมูลฝอย ณ จุดที่ถูกส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการน้ากลับ (recycle activities) ต่างๆ ก่อนที่ขยะ
จะถูกส่งจากพ้ืนที่เก็บรวบรวม (collection area) มาถึงที่ตั้งโรงไฟฟ้า 
  ๗) จะต้องไม่รับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่อ่ืนนอกขอบเขตการศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูล
ฝอย (ขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการ) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า นอกจากจะแสดงได้ว่ามีลักษณะสมบัติของขยะมูล
ฝอยที่ใกล้เคียงกัน  
  ๘) การศึกษาปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยจะต้องท้าในขั้นของการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ และด้าเนินการโดยคณะผู้ศึกษาอิสระ (third party) ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่เชื่อถือได้ 
๒.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง  
  การคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง ให้พิจารณาด้าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ตามท่ีระบุไว้ใน CoP ฉบับนี้ 
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  ๑) ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑.๑ ต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้้าท่วม มีข้อจ้ากัดทางด้านภูมิศาสตร์ ชลศาสตร์ และพ้ืนดิน (พ้ืนที่น้้าท่วม 

หมายถึง ลักษณะพ้ืนที่น้้าท่วมที่เป็นปกติวิสัย เป็นพ้ืนที่ที่เป็นทางไหลของน้้าและไม่เป็นพ้ืนที่ที่กีดขวางทางน้้า) 
เว้นแต่ในกรณีที่สามารถแสดงมาตรการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
โดยมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขน้้าท่วมในปัจจุบันและในอนาคต 
  ๑.๒ ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเพ่ือการท่องเที่ยว และ/หรือสันทนาการ  
  ๑.๓ ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ทางด้านนิเวศ/ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  
 ๑.๔ ต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีเขตอนุรักษ์แหล่งน้้าดิบเพ่ือการประปา  
  ๒) ด้านการวางแผน 
  ๒.๑ ขนาดที่ดินพอเพียงต่อการด้าเนินงานปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต  
  ๒.๒ ระบบสนับสนุนพื้นฐาน (infrastructure) ที่ดีพอ  
  ๒.๓ ต้องมีปริมาณน้้าใช้เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบหล่อเย็น) ที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนกับผู้ใช้น้้ารายอื่น ๆ ในพื้นที่ 
  ๒.๔ ระยะห่างจากพ้ืนที่อยู่อาศัย (residential areas) เพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อน
ร้าคาญจากเสียงรบกวนและกลิ่น โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร เว้นแต่ในกรณีที่สามารถแสดง
มาตรการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้อุปกรณ์หรือกระบวนการใด ๆ  ที่สามารถลดเสียง
รบกวนและกลิ่น และมีมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เพ่ือลดข้อห่วงกังวลของ ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ อาจมีหนังสือจากเจ้าของที่ดินภายในระยะห่างดังกล่าวแสดงเจตนาว่า  ไม่ขัดข้องให้มีการ
พัฒนาโครงการด้วยก็ได้ 
  ๒.๕ ระยะทางจากถนนหลักถึงโรงไฟฟ้า 
  ๒.๖ ระยะทางการขนส่งขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่เก็บขน (collection area) หรือสถานีพักขยะมูลฝอย 
(transfer station) มาถึงโรงไฟฟ้า  
  ๒.๗ ระยะทางจากโรงไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า หรือเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน 
  ๓) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Issues)  
  ๓.๑ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  
  ๓.๒ จะต้องด้าเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการด้าเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและลดความวิตกกังวล รวมทั้งจะต้องรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยที่ได้จาก
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ิมเติม และน้าเสนอข้อมูลผลการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่ได้ด้าเนินการมาทั้งหมดไว้ในแนบท้ายของรายงานฯ  

๔) ด้านการเงิน (Financial and Economic Issues)  
  ๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังโรงไฟฟ้า  
  ๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเถ้าจากการเผาขยะของโรงไฟฟ้าไปยังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
(Landfill site) ในกรณีที่โรงไฟฟ้าไม่สร้างที่ฝังกลบเถ้าของตนเอง  
 

  โดยมีหลักเกณฑ์ข้ันต่้าในการคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้างโครงการ ดังนี้ 
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 ๑. พิจารณาเลือกพ้ืนที่ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น  
  ๑.๑ กฎหมายผังเมือง ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘   
  ๑.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รวมถึงประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เป็นต้น  
   ๑.๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้น 
  ๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) และพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ เป็นต้น  
  กรณีพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการที่มีการฝังกลบขยะ ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย    
 ๒. พิจารณาออกแบบและวางผังโครงการโดยค้านึงถึงความเหมาะสมของลักษณะและขนาดพ้ืนที่
โครงการ และพิจารณาเลือกพ้ืนที่ส้าหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
เหตุเดือดร้อนร้าคาญ เช่น อาคารผลิตพลังงานไฟฟ้า บ่อบ้าบัดน้้าเสียหรือกักเก็บน้้าเสีย และบ่อเถ้า เป็นต้น 
ให้อยู่ห่างจากพ้ืนที่อ่อนไหว (Sensitive Area) เช่น แหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การด้าเนินงานของโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงน้อย
ที่สุด  
  ๓. พิจารณาเลือกเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย และการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานวิศวกรรม และมีระบบการป้องกันมลพิษที่เหมาะสม โดยให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าเผาได้ถึง ๑๐ ปี ในอนาคต ทั้งนี้  การเลือกเทคโนโลยีเตาเผาจะต้องพิจารณาจาก
องค์ประกอบของขยะ ความชื้น ปริมาณเถ้า และค่าความร้อนของขยะมูลฝอยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้
หลักการเทคโนโลยีควบคุมที่ดีที่สุด (Best Available Control Technology : BACT) และทั่วโลกยอมรับ 
โดยเลือกวัสดุท้าเตาเผาที่เหมาะสมกับคุณลักษณะขยะมูลฝอย ที่น้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากขยะมูลฝอยใน
แต่ละพ้ืนที่ มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และควรเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ออกแบบ สามารถให้ความเห็น
ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ 
 ๔. พิจารณาจัดท้าแผนการจัดหาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเดินระบบและบ้ารุงรักษาที่เหมาะสม 
เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที เมื่อมีการก่อสร้างและทดสอบระบบ รวมทั้งส่ง
มอบงานเสร็จสิ้นแล้ว 
  ๕. พิจารณาออกแบบอาคารติดตั้งเครื่องจักร-อุปกรณ์ให้มีระดับเสียงจากโครงการไม่เกิน ๗๐ เดซิเบล
เอ ที่ริมรั้วโรงงาน และก้าหนดระดับเสียงจากแหล่งก้าเนิดท่ีอุปกรณ์แต่ละประเภท สูงสุดไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ 
ที่ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์ ๑ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียง (Silencer) บริเวณพ้ืนที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดเสียงดัง เพื่อลดเสียงจากแหล่งก้าเนิดภายใน หรือก่อสร้างแนวป้องกันเสียงโดยการจัดท้ารั้ว หรือปลูก
ต้นไม้รอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า  
 ๖. พิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่ไม่กีดขวางทางน้้าในฤดูน้้าหลาก รุกล้้าล้าน้้าสาธารณะ และแม่น้้าล้าคลอง 
  ๗. กรณีโครงการมีหลุมฝังกลบเถ้าภายในพ้ืนที่โครงการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้า และ
ออกแบบหลุมฝังกลบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเถ้าดังกล่าว  
  ๘. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวส้าหรับปลูกต้นไม้ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด โดยพิจารณา
ปลูกต้นไม้ริมรั้วของโครงการในระยะ ๓-๕ เมตร ตามความเหมาะสม และให้มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกัน 
(Protection Strip) ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในด้านที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่อ่อนไหว  
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๒.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ และการรับฟังความเห็นของ
ประชาชน  
 ให้ด้าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานที่ก้าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับ
ฟังความเห็นและท้าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า หรือตามท่ีคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศก้าหนด 
 

๒.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานก่อนมีโครงการ 
 น้าเสนอข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการของโครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ ดังนี้  

 ๑) ด้านคุณภาพอากาศ น้าเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระหว่างการศึกษา
รอบพ้ืนที่โครงการอย่างน้อย ๔ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยให้พิจารณา
ต้าแหน่งของจุดตรวจวัดตามข้อมูลลมและสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา และท้าการตรวจวัดติดต่อกันอย่าง
น้อย ๗ วัน ครบรอบสัปดาห์ อย่างน้อย ๒ ช่วงทิศทางลมหลัก คือ ช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน และช่วงเดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ก่อนเปิดด้าเนินโครงการ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน ๕-๗ เดือน พร้อมทั้งให้
บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบขณะท้าการตรวจวัด ทั้งนี้ ให้แนบแผนผังแสดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศไว้ด้วย โดยมีพารามิเตอร์ที่ก้าหนด เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10)  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศจากหน่วยงานราชการที่มีการตรวจวัดในพ้ืนที่ (ถ้ามี)  

ข. น าเสนอผลการตรวจวัดไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) โดยให้ตรวจวัด อย่างน้อย ๑ วัน/
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวดคุณภาพอากาศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังมีโครงการ”  

 ๒) ด้านเสียง น้าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณใกล้เคียง พ้ืน
ที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจ้านวน ๒ สถานี โดยพิจารณาแหล่งก้าเนิดที่ส้าคัญในปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษา และมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ Leq 8 hr, Leq 24hr, Ldn, L90 และ Lmax ไม่น้อยกว่า ๓ วันต่อเนื่อง ครอบคลุม 
วันท้าการและวันหยุด อย่างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมแสดงแผนผังต้าแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียงด้วย ทั ้งนี้ 
ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดระดับเสียง ควรเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวที่อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมของ
โครงการ 

 ๓) ด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ า  
 ก.  น้ าผิวดิน  
   ๑) จัดท้าข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งน้้าผิวดินในพ้ืนที่ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้้าและการระบาย
น้้าของโครงการ โดยระบุชื่อแหล่งน้้า ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ ทิศทางการไหลและอัตราการไหลของน้้า 
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้้า และการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้้านั้น  
  ๒) แสดงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินในแหล่งน้้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่เกี่ยวข้อง โดยมีพารามิเตอร์ที่ก้าหนด 
ได้แก่ อุณหภูมิ (T) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) สารแขวนลอย (SS) สารละลายทั้งหมด (TDS) บีโอดี (BOD)  
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ค่าซีโอดี (COD) โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม (TCB, FCB) และโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) 
แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด (Total Hg) ทั้งนี้ แสดงแผนผังต้าแหน่งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินด้วย 
 
 ข. น้ าใต้ดิน 
   จัดท้าข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline information) ของน้้าใต้ดิน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพ
น้้าใต้ดินและลักษณะอุทกวิทยาของน้้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ เช่น ทิศทางการไหล และระดับความลึก 
เป็นต้น รวมทั้งน้าเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยมีการตรวจวัด
อย่างน้อย ๑ ครั้ง และให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี 
(Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) ทั้งนี้ ให้มีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าใต้ดินที่หน่วยงาน
ราชการก้าหนดด้วย 
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ส่วนที่ ๓  มาตรการระยะก่อสร้างโครงการ  
 

 การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง มีกิจกรรมหลักที่ ส้าคัญ 
เช่น การขุดดิน ถมดิน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และคนงานก่อสร้างไปยังพ้ืนที่ก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก 
ก่อสร้างอาคาร และการติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้้าผิวดิน 
และการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ
จะต้องด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่้า ดังนี้ 

 

๓.๑  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ๑) ก้าหนดขอบเขตการด้าเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และจัดท้ารั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มี
ลักษณะเป็นรั้วทึบมีความม่ันคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพ้ืนดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
  ๒) ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อโครงการ 
ข้อมูลลักษณะโครงการ แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาด้าเนินการ โดยให้ติดตั้งไว้
บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่สามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 ๓) ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จ้าเป็น  
   ๔) ฉีดพรมน้้าในบริเวณพื้นที่ที ่มีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุ และบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่
ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยควบคุม
ให้ผิวดินมีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  
  ๕) ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ โดยจ้ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในบริเวณ
พ้ืนทีก่่อสร้างไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
  ๖) ก่อนน้ารถออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างให้ล้างท้าความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน 
หรือทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 
  ๗) ต้องท้าความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมี
สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งด้าเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้
เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๘) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด รถยนต์ทุกคันที่จอดพักในพ้ืนที่
ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์  
  ๙) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ ส่วนใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุคลุม
ปิดทับ 
  ๑๐) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่น้ามาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบ้ารุ งรักษาอย่าง
สม่้าเสมอให้สามารถท้างานได้ดี และลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 
  ๑๑) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การก่อสร้าง โครงการจะต้องท้าการตรวจสอบและแก้ไขทันที  
 

  



๑๑ 
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 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   ๑) ก้าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย  
ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
และทิศทางและความเร็วลม เป็นต้น โดยก้าหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่อ่อนไหวและทิศทางลมหลักในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจ้านวน ๒ 
สถานี และท้าการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  
   ๒) แนบแผนผังแสดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

๓.๒. เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดเตรียมห้องน้้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมายก้าหนด 
โดยต้องติดตั้งห้องน้้าห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้้าผิวดินไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 
 ๒) ติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปจากห้องน้้าห้องส้วม เพ่ือบ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้้า
ทิ้งที่ราชการก้าหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสียใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบ้าบัดลงสู่แหล่งน้้า 
และจะต้องมีการสูบน้้าเสีย/ของเสียดังกล่าวไปทิ้งหรือบ้าบัดให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 ๓) จัดท้ารางระบายน้้าชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง ๑ เดือนแรกของการ
ก่อสร้าง เพ่ือควบคุมการระบายน้้าจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยรอบ ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพรางระบายน้้าชั่วคราวเป็นประจ้า หากพบว่าช้ารุดเสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว 
 ๔) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของ
น้้ามันลงสู่แหล่งน้้าผิวดิน 
 ๕) จัดให้มีบ่อพักน้้าทิ้งท่ีเกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดิน
และทรายก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่ก่อสร้าง หรือน้าน้้าทิ้งกลับมาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือลด
ปัญหาฝุ่นละออง 
 ๖) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายน้้า หรือล้ารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด 
 ๗) ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพ้ืนที่ริมรางระบายน้้าหรือใกล้กับแหล่ง
น้้าเพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้้า 
 ๘) กิจกรรมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องด้าเนินการในบริเวณพ้ืนที่พ้ืนแข็ง และมีการเก็บ
กักที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของน้้ามันลงสู่แหล่งน้้า เช่น ท้าคันกั้น ร่อง หรือมีการเตรียมพ้ืนที่
เฉพาะส้าหรับซ่อมบ้ารุงเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๙) จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับส้าหรับท้าความสะอาดน้้ามัน หรือน้้ามันเชื้อเพลิงปริมาณ
เล็กน้อยท่ีอาจหกรั่วไหลในพ้ืนที่ เช่น ขี้เลื่อย เศษผ้า หรือทราย เป็นต้น 
  ๑๐) ให้ตั้งส้านักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานห่างจากแหล่งน้้าอย่างน้อย ๕๐ เมตร เพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนของน้้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายในพ้ืนที่ส้านักงานสนามชั่วคราวและที่พักคนงานลงสู่
แหล่งน้้าบริเวณใกล้เคียง 
  ๑๑) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้้าทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการก่อสร้างของโครงการ ให้
ด้าเนินการแก้ไขทันที และด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินในแหล่งน้้านั้น ๆ ตามวิธีการมาตรฐานส้าหรับการ
วิเคราะห์น้้าและน้้าเสียและคุณภาพน้้าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ 



๑๒ 
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  ๑๒) หากกิจกรรมการก่อสร้างมีการใช้น้้าใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
หรือส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เก่ียวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อน
ด้าเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ตรวจสอบสภาพรางระบายน้้าชั่วคราวและบ่อดักตะกอนเป็นประจ้า หากพบว่าตื้นเขิน
หรืออุดตันให้รีบแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร็ว 
  ๒) กรณีมีการระบายน้้าทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการ ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งให้เป็นไป
มาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งที่กฎหมายก้าหนด อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ได้แก่  
  - อัตราการไหล     - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
  - อุณหภูมิ     - สารแขวนลอย (SS)  
  - สารที่ละลายได้ท้ังหมด (TDS)   - ค่าบีโอดี (BOD)  
  - ค่าซีโอดี (COD)     
 

๓.๓. เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ ก่อนการ
ก่อสร้าง 
  ๒) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ด้าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน เพ่ือไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ยกเว้นกิจกรรมที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อเนื่อง
ให้แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ทราบก่อนด้าเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย ๗ วัน 
  ๓) การท้าฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะ
สามารถด้าเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะด้าเนินการในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ๔) บริเวณริมรั้วพ้ืนที่ก่อสร้างด้านที่อยู่ติดหรือใกล้เคียงกับชุมชน/หรือพ้ืนที่อ่อนไหว ให้ติดตั้ง
ก้าแพงหรือรั้วที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอ่ืนที่ให้ผลเทียบเท่าและให้มีความสู งกว่าระดับสายตา 
ทั้งนี้ ก้าแพงก้ันเสียงควรติดตั้งในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดเท่าท่ีจะท้าได้กับแหล่งก้าเนิดเสียงหรือบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว  
  ๕) ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งก้าเนิด คือ เครื่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะที่น้ามาใช้ใน
โครงการ โดยมีการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และมีเสียงดังน้อยที่สุด และเมื่อพบว่ามีเสียงดัง
ผิดปกติจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดให้ท้าการแก้ไขปรับปรุงทันที 
  ๖) คนงานที่ท้างานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือปลั๊ก
ลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ และ ๒๕ 
เดซิเบลเอ ตามล้าดับ 
  ๗) ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับเสียง
สูงสุด ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง
รบกวนไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ 
  ๘) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพ่ือสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการเพ่ือหา
แนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้น และให้บันทึกรายละเอียด พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ



๑๓ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

หน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา และรายงานผลการส้ารวจความคิดเห็นจากชุมชนถึงผลกระทบ
ด้านเสียงมาในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก ๖ เดือนด้วย 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) ท้าการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq ๒๔ hr) ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L๙๐), ระดับเสียง
เฉลี่ย 
กลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยก้าหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ อย่างน้อย ๒ จุด
ตรวจวัด เช่น 
   -  ริมรั้วโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ) 
  -  ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด 
  ๒)  แนบแผนผังแสดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง และแผนที่ชุมชนบริเวณที่เจ้าหน้าที่
โครงการลงพ้ืนที่ส้ารวจความคิดเห็นชุมชนเรื่องผลกระทบด้านเสียง ตามข้อ ๓. ในมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อย่อย (๘) 
 

๓.๔. เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ๑) หลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น
และพ้ืนที่ชุมชน 
  ๒) ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบถึงแผนงานก่อสร้าง และขอความร่วมมือ
ในการจัดเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที่มีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนด้าเนินการขนย้าย 
  ๓) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 
  ๔) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ยานพาหนะในการขนส่งเสมอ 
 ๕) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งหรือชั่วโมงเร่งด่วน เช่น เวลา ๐๖.๐๐-
๐๙.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. เป็นต้น  
 ๖) จัดให้มีทางเข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจากทางเข้า-ออก และก้าหนดให้
มีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ 
 ๗) ก้าหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพ้ืนที่โครงการไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง และในพื้นที่อ่ืนๆ ไม่เกินกฎหมายก้าหนด 
 ๘) ก้าหนดให้มีการควบคุมน้้าหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด 

 ๙) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของการจัดการจราจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 ๑๐) กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการช้ารุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจะต้อง
ด้าเนินการซ่อมแซมทันท ี
 



๑๔ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

 
 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ และรวบรวมข้อมูล
ทุก ๖ เดือน เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้้าต่อไป 

 

๓.๕. เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 
         ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดเตรียมถังมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพ่ือรวบรวมมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและการก่อสร้าง 
ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการน้าไปก้าจัดทุกวัน 
 ๒) จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้ พิจารณาน้ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัทท่ีมารับซื้อต่อไป 
 ๓) จัดให้มีพ้ืนที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน 
 ๔) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้้า ท่อน้้าทิ้ง และแหล่งน้้าในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 ๕) ของเสียอันตราย ให้ท้าการแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการน้าไปก้าจัดต่อไป 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกปริมาณและวิธีการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยระบุหัวข้อในการเก็บบันทึกข้อมูล 
เช่น ชนิด ปริมาณ และวิธีก้าจัด เป็นต้น เดือนละ ๑ ครั้ง และรวบรวมบันทึกรายเดือนมาจัดท้าสรุปและรายงาน
ผลการด้าเนินการทุก ๖ เดือน 

 

๓.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
  ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ออกแบบระบบระบายน้้าภายในพ้ืนที่โครงการและโดยรอบ เพ่ือป้องกันปัญหาการกีด
ขวางทางน้้าเดิม และปัญหาน้้าท่วมในพื้นท่ีใกล้เคียง  
  ๒) ก้าหนดให้มีรางระบายน้้าชั่วคราวเพ่ือระบายน้้าฝนที่ผ่านการตกตะกอนจากบริเวณพ้ืนที่
โครงการ 
  ๓) ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้้า 
  ๔) ให้มีการดูแลรางระบายน้้าไม่ให้อุดตันอย่างสม่้าเสมอ 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกสถิติน้้าท่วมบริเวณพ้ืนที่โครงการ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยบันทึกระยะเวลาและระดับน้้าท่วม
ขัง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนป้องกันน้้าท่วมของโครงการต่อไป และให้มีการสรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินการทุก ๖ เดือน 
 

๓.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (๑) ด้านการบริหารความปลอดภัย 
  ๑) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสนอแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมและ
แผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ และน้าไปก้าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
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  ๒) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานในโครงการ 
  ๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ใน
การก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและเมื่อพบ
เหตุการณผ์ิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที 
  ๔) พนักงานทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ จะต้องผ่านการอบรมและแนะน้าด้าน
ความปลอดภัย 
  ๕) จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพ่ือติดตามการด้าเนินงานประจ้าวัน 
  ๖) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้วย การท้าบัตรแสดง
ตนพนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานที่จอดรถและระเบียบจราจร 
    ๗) จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พ้ืนที่อันตราย และพ้ืนที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
    ๘) จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าท้างานบางประเภทตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
 (๒) ด้านความปลอดภัยในที่ท างาน 
   ๑) จัดแบ่งเขตในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขต
พักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว 
   ๒) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
และรับทราบได้ง่ายชัดเจน 
   ๓) ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อน
ได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
   ๔) ห้ามคนงานเข้าไปในพ้ืนที่ก้าลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาท้างาน โดยมิได้รับอนุญาต 
   ๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกั้น ผ้าใบ หรือตา
ข่ายปิดก้ันหรือรองรับ 
   ๖) ท้าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการ
ของ House Keeping  
 (๓) ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร-อุปกรณ์ 
    ๑) จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีในการท้างานและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
    ๒) เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยส้าหรับเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 
    ๓) ก่อนการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ
และ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพ่ือการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 
 (๔) ด้านการป้องกันอัคคีภัย 
    ๑) สูบบุหรี่เฉพาะสถานที่ที่ก้าหนดไว้เท่านั้น 
    ๒) บริษัทรับเหมาจะต้องชี้แจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงแบบ
มือถือและสัญญาณเตอืนภัยต่างๆ 
    ๓) อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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 (๕) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
    ๑) เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน 
    ๒) ก้ากับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด 
 (๖) ด้านการปฐมพยาบาล 
    ๑) จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจ้านวน ๑ คัน ประจ้าพ้ืนที่ให้
พร้อมส้าหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา 
    ๒) ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นท่ีใกล้เคียง เพ่ือจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน 
  (๗) ด้านการสุขาภิบาล 
    ๑) จัดเตรียมถังบรรจุน้้า เพ่ือเก็บส้ารองน้้าสะอาดส้าหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
     ๒) จัดเตรียมน้้าดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถังพลาสติก หรือน้้าดื่มบรรจุขวดหรือถังน้้า
สแตนเลส ส้าหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
     ๓) ต้องด้าเนินการก่อสร้างห้องน้้า – ห้องส้วมส้าหรับคนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก้าหนด 
     ๔) จัดให้มีถังขยะขนาด ๒๐๐ ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมต่างๆ ของคนงานไว้ ณ จุดต่างๆ อย่างเพียงพอ 
     ๕) ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้น้า
ขยะมูลฝอยทั้งหมดไปก้าจัดไม่ให้ตกค้างในพ้ืนที่ 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุสาเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ ผลต่อสุขภาพ จ้านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ และให้สรุปและรายงานผลการด้าเนินการ
ทุก ๖ เดือน 
 

๓.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านนิเวศแหล่งน้ า และการท าประมง (ถ้ามี) 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์น้้าในแหล่งน้้าในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน
ในท้องถิ่น 
 ๒) ในกรณีมีการสูบน้้าใช้จากแหล่งน้้าธรรมชาติ ให้ออกแบบและก่อสร้างระบบสูบน้้าใช้ให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าน้อยที่สุด เช่น ให้มีอัตราการไหลของน้้าต่้า ๆ และระดับท่ออยู่ต่้าจากระดับ
ผิวน้้า เป็นต้น 
 

 ๓.๙ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าท้างานเป็นอันดับแรก 
  ๒) จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า - ออกพ้ืนที่ก่อสร้าง
อย่างเคร่งครัด 
 ๓) ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนใกล้เคียง 
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  ๔) จัดให้มีขอบเขตที่พักคนงานชั่วคราว และพ้ืนที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ก้าหนดให้ 
ผู้รับเหมาจัดหาที่พักคนงานภายนอกพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยก้าหนดเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่เบื้องต้น คือ ไม่อยู่ใน 
พ้ืนทีอ่่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพ้ืนที่ชุมชนที่อาจก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
  ๕) ก้าหนดกฎระเบียบการท้างานอย่างชัดเจน และควบคุม ดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 
 ๖) จัดท้าแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้ก่อ
ความรบกวนแก่ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง ทั้งบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน 
 ๗) กรณีที่มีกิจกรรมด้าเนินงานใด ๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือประชาสัมพันธ์
และชี้แจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ 
  ๘) จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การด้าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดย
ติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการก่อสร้างด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 ๙) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ดังกล่าวโดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียดวัน
เวลาที่รับเรื่องร้องเรียน ชื่อผู้ร้อง (ถ้ามี) และการด้าเนินการตามข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน  
  ๑๐) ก้าหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน  โดยให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการ
ด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการด้าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องทุก ๗ วัน 
  ๑๑) มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีผู้แทนจาก
ภาคประชาชน ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งให้
มีอ้านาจหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) ของ
โครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ เป็นต้น 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   บันทึกสถิติปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการด้าเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด้าเนินการทุก ๖ เดือน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการเกิดข้อร้องเรียนซ้้า 



๑๘ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

ส่วนที่ ๔  มาตรการระยะด าเนินการโครงการ 
   การด้าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน เช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ผลกระทบด้าน
เสียงรบกวน ด้านการใช้น้้าและการระบายน้้าทิ้งของโครงการ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน
ใกล้เคียง เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินการโครงการ
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โครงการจะต้องด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นต่้า ดังต่อไปนี้ 

 

๔.๑  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (ก) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) 
 ๑) ติดตั้งปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) ให้มีความสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good 
Engineering Practice เพ่ือลดปัญหาการเกิด Building Downwash Effect 
 ๒) ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
ของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานล่าสุดที่
กฎหมายบังคับใช้ โดยมีพารามิเตอร์ที่ก้าหนด ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) และค่า
ความทึบแสง (Opacity)  
 การรายงานผลให้อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส ความดัน ๑ 
บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ ๕๐ หรือมี
ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ (% Oxygen) ร้อยละ ๗  
 ๓) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
การระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์  ฝุ่นละอองรวมหรือ ค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ออกซิเจนและอุณหภูมิ โดยให้รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน  
 ๔) ต้าแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMs ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดที่ US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้งให้
มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕) ก้าหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs ๒ ระดับ ดังนี้  
 -  ระดับ Alarm ก้าหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๕ ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก CEMs 
โครงการสามารถตรวจสอบ และแก้ไขความผิดปกติ รวมทั้งปรับสภาวะการเผาไหม้ ให้ค่าอัตราการระบายอยู่ที่
ระดับต่้ากว่าร้อยละ ๘๕ ตลอดระยะเวลาที่เดินระบบ 
 -  ระดับ High-Alarm ก้าหนดไว้ที่ร้อยละ ๙๐ ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ High Alarm 
จาก CEMs โครงการจะเริ่มด้าเนินการหยุดเดินระบบ (Shutdown) ทันท ี
 ๖) จัดท้าแผนงานและแนวทางปฏิบัติ เมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs เพ่ือควบคุมมิให้ค่า
การระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าท่ีควบคุม ตลอดระยะเวลาด้าเนินงาน  
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 ๗) บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ การแก้ไข 
และระยะเวลาที่ด้าเนินการแต่ละครั้ง 
  ๘) ดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์บ้าบัดสารมลพิษให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยท้าการ
ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงตามแผน Preventive Maintenance 
  ๙) จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส้ารองของระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพออย่างน้อย ๑ 
ชุด (ร้อยละ ๑๐๐) เพ่ือใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเม่ือเกิดการขัดข้องโดยทันที 
  ๑๐) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
และเป็นไปตามกฎหมายก้าหนด 

  ๑๑) ก้าหนดแผนตรวจสอบและบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) 
เครื่องจักรและอุปกรณต์่างๆ ให้ท้างานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 ๑๒) บันทึกสถิติการช้ารุดเสียหายและการซ่อมบ้ารุงระบบบ้าบัดมลพิษทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 
 (ข) ด้านเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย 
 ๑) ใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงเท่านั ้น โดยไม่รับขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ สาร
กัมมันตรังสี หรือวัตถุอ่ืน ๆ (เช่น ขยะจากงานก่อสร้าง รื้อท้าลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมีขนาดใหญ่เกินกว่า
ช่องรับมูลฝอยที่จะป้อนเข้าสู่เตาเผา) น้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ 
 ๒) เตรียมลักษณะเชื้อเพลิงมูลฝอยให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่เลือกใช้ เช่น ขนาด 
และความชื้น เป็นต้น เพ่ือควบคุมสภาวะการเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และลดการระบายสารมลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 ๓) ให้มีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) เพื่อให้ขยะมูลฝอยมีการ
ผสมผสานสม่้าเสมอ และความชื้นลดลง โดยมีพนักงานควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น รถเครน เป็นต้น  
 ๔) กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอ่ืนในช่วงเริ่มเดินระบบ (Start up) จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับที่กฎหมายก้าหนด และควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไปตามค่าควบคุมของโครงการ 
  (ค) ด้านกลิ่นรบกวน 
  ๑) ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นห้องปิด โดยมีประตูปิดกั้นระหว่างบ่อรับขยะมูลฝอยกับ
ลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพ่ือเทขยะมูลฝอยลงสู่บ่อขยะที่อยู่
ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่านั้น 
  ๒) ติดตั้งพัดลมเพ่ือดูดอากาศจากภายในห้องรับขยะ บริเวณเหนือบ่อรับขยะและเหนือกรวย
ป้อนขยะเข้าสู่เตา เพ่ือใช้เป็นอากาศส้าหรับการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะท้าให้ความดัน
อากาศในและเหนือบริเวณดังกล่าวน้อยกว่าความดันบรรยากาศ และส่งผลให้กลิ่นและฝุ่นละอองไม่
แพร่กระจายออกสู่ภายนอก เพ่ือช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นภายในห้องรับขยะมูลฝอยและที่จะเล็ดลอดจากห้อง
รับขยะมูลฝอยออกสู่ภายนอก 
  ๓) บ่อรับขยะมูลฝอยจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะมูลฝอยได้อย่างน้อย ๓ - ๕ 
เท่าของขีดความสามารถสูงสุดในการด้าเนินการของเตาในแต่ละวัน 
  ๔) ก้าจัดน้้าเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูง แต่ปริมาณไม่มากด้วยการ
ติดตั้งระบบสูบออก และฉีดพ่นเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะมูลฝอย  หรือส่งเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียที่
ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับน้้าชะขยะได้ 
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  ๕) รถขนขยะมูลฝอยเข้าสู่พ้ืนที่โครงการต้องออกแบบให้ไม่มีน้้าชะขยะรั่วไหลลงสู่พ้ืน ในกรณี
ที่มีน้้าชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่างๆ ภายในพ้ืนที่โครงการต้องท้าความสะอาด/ล้าง
พ้ืนทีด่ังกล่าวโดยทันที เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 
 (ง) การควบคุมสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และฝุ่นละออง 
 ๑) การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้มูลฝอยไม่ต่้ากว่า ๘๕๐ – ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส และ
ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้มีเวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า ๑ วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส และไม่น้อยกว่า ๒ วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส เพ่ือลด
การเกิดสารประกอบไดออกซิน (Dioxin) และสารอินทรีย์อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
 ๒) ติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในการลดการระบายสารประกอบไดออกซิน (Dioxin)  เช่น ฉีด
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพ่ือดูดซับไดออกซิน (Dioxin) เป็นต้น หรือใช้วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 

  ๓) ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นละออง เช่น ระบบถุงกรอง เป็นต้น เพื่อดักจับฝุ่นละออง และ
ฝุ่นละอองที่มีองค์ประกอบของไดออกซิน (Dioxin) จากอากาศก่อนที่จะระบายออกทางปล่อง หรือใช้วิธีอ่ืนที่
เทียบเท่า 
 (จ) การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด 
 ๑) ติดตั้งระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศในการดักจับ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl), ก๊าซ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์  (HF) และ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เช่น ระบบการฉีดหรือพ่นปูนขาว เป็นต้น หรือ
ใช้วิธีอ่ืนที่เทียบเท่า 
 ๒) จัดท้าบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ 
 (ฉ) การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
 ๑) ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ไม่ให้เกิน ๑,๓๐๐ องศาเซลเซียส เพ่ือลดการเกิด 
Thermal NOx 
 ๒) ควบคุมการเผาไหม้หรือติดตั้งระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เพ่ือควบคุมการ
ระบาย NOx ให้เป็นไปตามค่าควบคุม  
  ๓) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติเพ่ือให้สามารถตรวจสอบและปรับ
สภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ 
 (ช) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งขยะมูลฝอยและการขนส่งเถ้า 
 ๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะมูล
ฝอย และแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีรถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
 ๒) ก้าหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนที่โครงการ โดย
กระบะหรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพ่ือไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่างเส้นทางขนส่ง 
 ๓) ก้าหนดให้มีการฉีดพรมน้้าบริเวณลานจอดรถ (กรณีเป็นลานดินหรือมีฝุ่นละออง) ในช่วงฤดู
แล้งอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
 ๔) ก้าหนดให้การล้าเลียงเถ้าเป็นระบบปิด หรือแบบเถ้าเปียกโดยให้มีการฉีดพรมน้้าขณะท้า
การขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุก (Loading and Unloading) เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองระหว่างการขนถ่าย 
 ๕) เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกให้ท้าการเก็บกวาดเศษวัสดุและฝุ่นละอองที่หกหล่น
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
 ๖) จัดให้มีการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบล้าเลียงต่างๆ ในการขนถ่ายเชื้อเพลิง รวมทั้ง
ระบบล้าเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อต่อหรือจุดเปลี่ยนผ่านต่างๆ  
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  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง ปีละ ๒ ครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ 
  -  ฝุ่นละอองรวม (TSP)         -  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  -  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 
  -  ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)        -  สารประกอบ Dioxin 
 ๒) ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่อง (CEMs) โดยสรุปในรายงานผลการด้าเนินงานทุก ๖ เดือน พารามิเตอร์ที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ 
  -  ฝุ่นละอองรวม (TSP)        -  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  -  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)       -  ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
  -  ก๊าซออกซิเจน (O2)        -  ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
  -  อุณหภูมิ (Temperature)  
 ๓) ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (CEMs Audit) พร้อมบันทึกการท้างานและ
ตรวจสอบความถูกต้อง (Audit) ระบบ CEMs โดย Third party อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๔) ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยก้าหนด
จุดตรวจวัดที่เหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่อ่อนไหวและทิศทาง
ลมหลักในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ อย่างน้อยจ้านวน ๔ สถานี และท้าการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ 
วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่  

  -  ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  
  -  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง  

-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง  
-  ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง  

  -  ทิศทางและความเร็วลม (อย่างน้อยจ้านวน ๑ สถานี)  
 ๕) แนบแผนผังแสดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้งการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและคุณภาพอากาศจากปล่อง  
 

 ๔.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า 
  ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดเพียงพอในการบ้าบัด
น้้าเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบาย
ออกนอกพ้ืนที่โครงการ หรือน้ามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ 
 ๒) บ่อรองรับขยะมูลฝอยต้องท้าเป็นพื้นคอนกรีต และให้มีการป้องกันการรั่วไหลของน้้าชะขยะ
มูลฝอยในกรณีพ้ืนแตกร้าว เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน 

๓) ออกแบบระบบแยกน้้าฝนปนเปื้อนและน้้าฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน  พร้อมทั้งตรวจสอบ
ระบบระบายน้้าฝนปนเปื้อนและน้้าฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจ้า ทั้งนี้ น้้าฝนที่อาจมีการปนเปื้อนให้มีการบ้าบัด
ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกจากโครงการ 
 ๔) จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักน้้าชะมูลฝอยแยกจากน้้าเสียส่วนอ่ืน ๆ และตรวจสอบ
คุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
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 ๕) จัดให้มีระบบการจัดการน้้าเสียภายในพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 
  -  น้้าเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า จะต้องมีการบ้าบัดเบื้องต้นที่ถังปรับสภาพน้้าเสีย 
(Neutralizing pit) ให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด 
  -  น้้าชะมูลฝอยที่ไม่สามารถน้าไปฉีดพ่นในห้องเผาไหม้ของเตาเผาขยะมูลฝอยได้ จะต้องผ่าน
การบ้าบัดเบื้องต้น และผ่านการบ้าบัดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งที่กฎหมายก้าหนด ก่อนระบาย
ออกนอกพ้ืนที่โครงการหรือน้ามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ 
  -  จัดให้มีระบบแยกน้้าและน้้ามัน (Oil Separation) โดยน้้ามันที่รวบรวมได้ให้ส่งให้หน่วยงาน
รับจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมน้าไปก้าจัด ส่วนน้้าที่ผ่านการแยก
น้้ามันแล้วส่งไปยังระบบบ้าบัด เพ่ือให้คุณภาพน้้าทิ้งเป็นไปมาตรฐานคุณภาพน้้าทิ้งตามที่กฎหมายก้าหนด 
 ๖) จัดให้มีบ่อพักน้้าทิ้งภายในโครงการเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง ก่อนระบายออกนอกพ้ืนที่
โครงการ หรอืน้ามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โครงการ  
 ๗) พิจารณาน้าน้้าจากบ่อพักน้้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้้าต้นไม้และพ้ืนที่สี
เขียวภายในพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น โดยกรณีที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการทั้งหมดหรือไม่มีการ
ระบายน้้าทิ้ง (Zero Discharge) จะต้องแสดงรายละเอียด พร้อมแผนผังสมดุลการใช้น้้า (Water Balance 
Diagram) ของโครงการ 
  ๘) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้้าเสียของโครงการ 

 ๙) การระบายน้้าทิ้งออกจากพื้นที่โครงการ ให้พิจารณาเลือกต้าแหน่งจุดปล่อยน้้าทิ้ง โดย
ค้านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้น้้าของชุมชนที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ กรณีทิ้งน้้าลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ
จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแหล่งน้้าในพ้ืนที่  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งตามจุดตรวจวัด เช่น บ่อรวบรวมน้้าทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบ้าบัด 
และจุดปล่อยน้้าทิ้งที่ระบายออกนอกบริเวณโครงการ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
และมีพารามิเตอร์ที่ต้องท้าการตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่  
  - อุณหภูมิ         - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
  - สารแขวนลอย (SS)        - สารละลายทั้งหมด (TDS)  
  - บีโอดี (BOD)         - น้้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
  - โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และปรอททั้งหมด 
(Total Hg) เป็นต้น 
 ๒) ในกรณีท่ีมีการระบายน้้าทิ้งลงแหล่งน้้าผิวดิน ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดนิ
โดยมีจ้านวนสถานีอย่างน้อย ๓ สถานี ได้แก่  
  - เหนือจุดระบายน้้าทิ้งของโครงการ  
  - บริเวณจุดระบายน้้าทิ้งของโครงการ  
  - ใต้จุดระบายน้้าทิ้งของโครงการ  
 ทั้งนี้ ให้มีความถี่ในการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และมีพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดอย่างน้อย ได้แก่  
  - อัตราการไหล         - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
  - อุณหภูมิ         - สารแขวนลอย (SS)  
  - สารละลายทั้งหมด (TDS)       - ค่าบีโอดี (BOD)  
  - ค่าซีโอดี (COD)        - โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม  
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  - โลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd)  สังกะสี (Zn) ตะกั่ว (Pb) และ 
             ปรอททั้งหมด (Total Hg) เป็นต้น 
 ๓) ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้้าใต้ดินจากการด้าเนินการของโครงการ โดยมีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) ที่ติดตั้งตามทิศทางการไหลของน้้าใต้ดิน
อย่างน้อย ๓ บ่อ ได้แก่ ต้นน้้าก่อนผ่านพื้นที่ตั้งโครงการ ๑ บ่อ และท้ายน้้าหลังผ่านพ้ืนที่ตั้งโครงการอย่างน้อย 
๒ บ่อ โดยให้มีพารามิเตอร์การตรวจวัดโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ตะกั่ว 
(Pb) และปรอท (Hg) เป็นต้น ด้วย ทั้งนี้ ให้ท้าการตรวจวัดปีละ ๒ ครั้ง และมีการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้้าใต้ดินที่หน่วยงานราชการก้าหนดด้วย 

๔) แนบแผนผังแสดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าภายในพ้ืนที่โครงการ และแหล่งน้้าผิวดิน
พ้ืนที่โครงการ (ถ้ามี) 

 

๔.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ๑) ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงส้าหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ และจัดให้
มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพ้ืนที่ท้างานที่มีเสียงดังเกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติงานประจ้าในพ้ืนที ่

  ๒) ตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ท้าให้เกิดเสียงดัง อาทิ กังหันไอน้้า เครื่อง
ก้าเนิดไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้ และการระบายไอน้้า เป็นต้น โดยตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน/ตั้ง
ศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจ้า 
  ๓) จัดท้าแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพ้ืนที่อาคารส่วนผลิต และ
บริเวณพ้ืนที่ที่มีเสียงดัง ภายใน ๑ ปี หลังเปิดด้าเนินงาน และจัดท้าซ้้าทุก ๓ ปี เพ่ือใช้ก้าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่มี
เสียงดัง 
 ๔) จัดท้าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณท่ีมีระดับเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบลเอ 
 ๕) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่ อุดหู ส้าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า ๘๕ เดซิเบลเอ เป็นต้น และมีอุปกรณ์ดังกล่าว
ส้ารองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นๆ 
 ๖) จัดให้มีการด้าเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการอย่างสม่้าเสมอ หาก
พบว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใดช้ารุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที 

๗) จัดท้าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) ในการบริหารจัดการ
ป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น ก้าหนดระยะเวลาการท้างานเพ่ือลดเวลาที่พนักงาน
สัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันท้างานในพ้ืนที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๘) ในกรณีที่พบปัญหาผลกระทบด้านเสียง ให้พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มีก้าแพง
กั้นเสียง หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันกั้นแหล่งก้าเนิดเสียงและผู้รับเสียง หรือสร้างผนังห้องและหลังคาของ
อาคารที่ตั้งแหล่งก้าเนิดเสียงให้สามารถก้ันระดับเสียงได้  
  ๙) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่
อาจเกิดข้ึนจากการด้าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 
 
 



๒๔ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๑) ท้าการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงพ้ืนฐาน 

(L90) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วันต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ โดยก้าหนดจุดตรวจวัดที่เหมาะสม และเป็นตัวแทนพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ อย่างน้อย ๓ จุด เช่น 
   -  ริมรั้วโรงงาน (ต้องมีระดับเสียง เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ) 
  -  ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด อย่างน้อย ๒ จุด 
   ๒) แนบแผนผังแสดงต้าแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง  
    

๔.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ๑) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อก้าหนดอ่ืน ๆ ที่โครงการ
ก้าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
  ๒) ก้าหนดเส้นทางเดินรถขนขยะมูลฝอย โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชุมชนให้มากท่ีสุด” 
 ๓) ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมความเร็วของพาหนะภายในพ้ืนที่โครงการไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง และเส้นทางภายนอกพ้ืนที่โครงการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
 ๔) ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพ้ืนที่ให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย 
 ๕) ก้าหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่โครงการ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจรให้ชัดเจน 
   ๖) ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่ ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. รถบรรทุกขยะ
มูลฝอยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนส่งเขตเมืองไปใช้เส้นทางอ่ืน หรืองดวิ่งเข้าเขตเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว 
 ๗) ในกรณีการขนส่งเถ้าออกนอกพ้ืนที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด 
เพ่ือลดการฟุ้งกระจายหรือตกหกหล่นของเถ้าขณะท้าการขนส่ง  
 ๘) ก้าหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งเถ้าเพ่ือเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง
โครงการ 
 ๙) จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถขนส่งขยะมูลฝอย และรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้มีการจอดรถ
ออกมาในพ้ืนที่ถนนสาธารณะ 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ขนส่งเชื้อเพลิง และการขนส่งเถ้า เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนต่างๆ เป็นต้น โดยมีการสรุปข้อมูลทุก ๖ 
เดือน 
 

๔.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านทรัพยากรน้ า การระบายน้ า และการใช้น้ า 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดหาแหล่งน้้าใช้ส้าหรับโครงการให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้้าของชุมชนน้อยที่สุด และเก็บ
ส้ารองน้้าใช้ส้าหรับกระบวนการผลิตให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง  
  ๒) ให้มีการหมุนเวียนน้้าใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  



๒๕ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

  ๓) หากต้องใช้น้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะภายนอกโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบดูแลแหล่งน้้า และท้าการสูบน้้าตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้มีการบันทึกปริมาณการสูบน้้าอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้อนุญาตสูบน้้าของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
 ๔) หากการด้าเนินการโครงการจ้าเป็นต้องมีการใช้น้้าใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากร
น้้าบาดาล หรือส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่
กรณี) ก่อนด้าเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้  จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/เงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่าง
เคร่งครัด 
 ๕) จัดสร้างระบบระบายน้้าฝนภายในพ้ืนที่โครงการแยกออกจากระบบรวบรวมน้้าเสีย  
 ๖) ก้าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้้าของโครงการอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะช่วง
ก่อนเข้าฤดูฝน หากตื้นเขินหรือช้ารุดเสียหายให้ด้าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๗) ตักเศษขยะมูลฝอยและกากตะกอนออกจากรางระบายน้้าของโครงการ และให้มีการติดตั้งตะแกรง
ดักก่อนระบายน้้าลงสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
  ๘) ให้มีการรวบรวมน้้าชะขยะมูลฝอย และส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดให้ได้คุณภาพน้้าทิ้งตามที่กฎหมาย
ก้าหนด ก่อนระบายทิ้งออกนอกพ้ืนที่โครงการ หรือมีการน้ามาใช้หมุนเวียนใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการ 
 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  รวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าที่โครงการสูบมาใช้ในโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าที่ได้รับอนุญาต
ให้สูบจากหน่วยงานผู้อนุญาต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการสูบน้้าใช้ของโครงการ ทุก ๖ เดือน (ถ้ามี) 

 

๔.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ๑) การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ด้าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพ้ืนที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย 
หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด 
 ๒) กากของเสียที่ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของสาร
อันตรายในน้้าชะ เพ่ือจ้าแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนก้าหนดวิธีการบ้าบัดก้าจัดที่เหมาะสมตาม
กฎหมายต่อไป ได้แก ่  
     - เถา้หนักและเถ้าเบา (bottom ash และ fly ash)  
     - กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้้าเสีย 
     - กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
 ๓) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตที่เป็นของเสียอันตรายเก็บรวบรวมไว้ในพ้ืนที่
เก็บของเสีย จากนั้นส่งก้าจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรับไปก้าจัด ได้แก ่
     - ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมี เศษสี กระป๋องสเปรย์ เศษผ้า/ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตรายจาก
อาคารส้านักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และถ่านไฟฉายใช้งานแล้ว เป็นต้น 
     - น้้ามันเครื่องใช้แล้ว/สารเคมีเสื่อมสภาพ 
 ๔) จัดให้มีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพ้ืนคอนกรีต แยกประเภทของ
เสียและติดป้ายชัดเจน 
 ๕) คัดแยกขยะและน้าส่วนที่สามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์ 
 ๖) การจัดการเถ้า ด้าเนินการให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 



๒๖ 
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     - กรณีน้าเถ้าออกไปก้าจัดภายนอก ให้ด้าเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
๒๕๔๘ หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด และจะต้องด้าเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมปีละ 
๑ ครั้ง  
      - กรณีการฝังกลบเถ้าในพ้ืนที่โครงการ ให้ออกแบบหลุมฝังกลบให้สอดคล้องกับข้อมูลผลการ
วิเคราะห์เถ้า เช่น การจัดท้าเป็นบ่อคอนกรีตรองรับเถ้า หรือน้าไปก้าจัดในพ้ืนที่ฝังกลบที่มีระบบปูรองกันการ
รั่วซึม ภายในพ้ืนที่บริเวณโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพน้้าใต้ดิน 
โดยติดตั้ง monitoring well ตามทิศทางการไหลของน้้าใต้ดิน อย่างน้อย ๓ บ่อ ได้แก่ ต้นน้้าก่อนผ่านหลุมฝัง
กลบ ๑ บ่อ และท้ายน้้าหลังผ่านหลุมฝังกลบอย่างน้อย ๒ บ่อ และให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดิน ปีละ ๒ ครั้ง 
 ๗) ศึกษาแนวทางการน้าเถ้าที่เกิดจากโครงการไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสียของโครงการ โดยสรุปข้อมูลผลการด้าเนินงานทุก ๑ ปี  
  ๒) วิเคราะห์ลักษณะสมบัติกากของเสีย และเถ้า (bottom ash และ fly ash) ก่อนน้าไปฝังกลบ
หรือน้าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ปีละ ๑ ครั้ง  
 

๔.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านระบบนิเวศน์แหล่งน้ า (ถ้ามี) 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ห้ามไม่ให้พนักงาน และคนงานโรงไฟฟ้าจับสัตว์น้้าในพื้นท่ี 
  ๒) ก้าหนดอัตราและวิธีการสูบน้้าจากแหล่งน้้าให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าน้อยที่สุด 
  ๓) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ หรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าผิวดิน เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
หน้าดิน เป็นต้น ในแหล่งน้้าผิวดินที่เป็นแหล่งน้้าใช้และแหล่งรองรับน้้าทิ้งของโครงการ อย่างน้อย ๓ จุด 
ได้แก่ บริเวณเหนือจุดสูบหรือจุดระบายน้้าทิ้ง บริเวณจุดสูบหรือจุดระบายน้้าทิ้ง  บริเวณท้ายจุดสูบหรือ
จุดระบายน้้าทิ้ง โดยมีการระบุระยะห่างของแต่ละสถานีที่ชัดเจน ทั้งนี้ ให้มีการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
  ๒) วิเคราะห์ผลการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้้าผิวดิน และพิจารณาแนวโน้มข้อมูลการ
เก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการด้าเนินการโครงการ และพิจารณามาตรการ
เพ่ิมเติมกรณีมีผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญ 
 

๔.๘ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ 
  ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (ก) มาตรการทั่วไป 
  ๑) พิจารณาก้าหนดพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ และหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่ 
   ๒) ด้าเนินการตามกฎหมาย ข้อก้าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
แรงงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
   ๓) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับลักษณะงาน เช่น  
  - การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี  



๒๗ 
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- การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 
  - กฎระเบยีบเกี่ยวกับการท้างานในบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดอันตราย 
  - การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ท้างาน  

- การฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
  - การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า 
 ๔) จัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ท้างาน
สัมผัสขยะ ดังนี ้
 - พนักงานทุกคนต้องสวมถุงมือ  ผ้าปิดจมูก  สวมรองเท้านิรภัยในขณะปฏิบัติงาน 
 - ห้ามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ภายในอาคาร 
 - พนักงานทุกคนจะต้องรับประทานอาหาร และพักผ่อนบริเวณอาคารโรงอาหารที่มีการ
จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 
 ๕) จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือท้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแล
งานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายก้าหนด 
 ๖) ก้าหนดให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร 
 ๗) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 
 ๘) จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเหมาะสมในจ้านวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
NFPA และ/หรือตามที่กฎหมายก้าหนด 
 ๙) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท
งานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และหน้ากาก เป็นต้น 
 ๑๐) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนที่โครงการ โดยอาจแบ่งแผนเป็น ๓ 
ระดับ ตามความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ แผนต้องมีขั้นตอนการด้าเนินการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนมีการฝึกซ้อมตามแผน
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๑๑) จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจ้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่กฎหมาย
ก้าหนด 
 ๑๒) ก้าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า
ต่างๆ อย่างสม่้าเสมอ 
 ๑๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดท้าสมุดสุขภาพประจ้าตัวพนักงาน ตามที่
กฎหมายก้าหนด 
 ๑๔) ก้าหนดให้มีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบหรือเกิด
ความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน 
 ๑๕) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การด้าเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ 
 ๑๖) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายก้าหนด 
  ๑๗) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ทั้งในด้านส่งเสริม ฟ้ืนฟู ป้องกัน และการดูแลรักษา
สุขภาพของชุมชน  โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือ
น้ามาวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพของประชาชน 
   



๒๘ 
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  (ข) ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ า 
 ๑) ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่
ก้าหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒) จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอ้านวยการใช้หม้อน้้า วิศวกรตรวจสอบหม้อน้้า หรือหม้อต้มน้้า
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน และผู้ควบคุมประจ้าหม้อน้้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน 
โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนด 
  ๓) ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีได้รับอนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องก้าหนด 
 ๔) ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยวิศวกร
สาขาเครื่องกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด 

(ค) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
 ๑) การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่
ยอมรับ 
  ๒) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจ้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 
  ๓) ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบ้ารุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาการใช้งานตามข้อก้าหนดของผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ วิศวกรรม และ
ความปลอดภัย 
 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ๑) ก้าหนดให้มีมาตรการในการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าท้างานและการตรวจ
ประจ้าปี โดยแพทย์ ปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ระบุพารามิเตอร์ที่จะท้าการตรวจให้ชัดเจน เช่น ตรวจร่างกายทั่วไป 
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น ส้าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เสี่ยงให้เพ่ิมเติมพารามิเตอร์ในการตรวจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการท้างานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 
เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๒) ก้าหนดให้มีมาตรการในการตรวจวัดเสียงภายในสถานประกอบการในต้าแหน่งที่มีเสียงดัง  
โดยให้มีความถี่และต้าแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ก้าหนด พร้อมทั้ง แนบแผนผังแสดงจุด 
ตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการด้วย 

๓) ก้าหนดให้มีการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ภายในพ้ืนที่โครงการ เช่น บริเวณหม้อไอน้้าและ
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น โดยให้มีความถี่และต้าแหน่งในการตรวจวัดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ก้าหนด 
พร้อมทั้งแนบแผนผังแสดงจุดตรวจวัดความร้อนภายในสถานประกอบการด้วย 

๔) ก้าหนดให้มีมาตรการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้้า  

๕) ประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อน้าไปปรับปรุงแผนและทักษะการปฏิบัติของพนักงาน 
  ๖) รวบรวมสถิติผู้ป่วยโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการจากหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ เพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก
โครงการ โดยให้มีการสรุปและรายงานผลทุกปี 
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๔.๙ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
  ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) ก้าหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการ
ของโครงการเข้าท้างานเป็นอันดับแรกเพ่ือช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานท้า และเพ่ือทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และ
ลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มี
ต้าแหน่งงานว่าง 

๒) ก้าหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนพื้นที่ เช่น การสนับสนุนหน่วยงาน
การศึกษาในพื้นที่ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น 

 ๓) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพ่ือคลายความวิตกกังวล  
๔) จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน  หรือเสริมสร้าง

อาชีพใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน 
๕) ก้าหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และ

ระยะเวลาในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาเรื ่องร้องเรียน รวมทั้งผู ้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้
ชัดเจน ทั้งนี ้ ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้
ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก ๗ วัน 

๖) ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจ้าเดือนกับชุมชน เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามความเหมาะสม 

๗) จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนร้าคาญที่เกิดขึ้นเก่ียวกับโครงการ 
  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) ส้ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบ ในรัศมี ๕ กิโลเมตรจากพ้ืนที่ตั้งโครงการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้น้าชุมชน ผู้น้าท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยให้ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากโครงการด้วย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
  ๒) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการด้าเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด้าเนินการทุก ๖ เดือน 
 

๔.๑๐ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการด้าเนินการ 
ให้กับชุมชนในพ้ืนที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการตลอด
อายุการด้าเนินโครงการ 
  ๒) กรณีท่ีมีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการด้าเนินการของโครงการ บริษัทต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 
  ๓) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการด้าเนินงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพ้ืนที่ 
  ๔) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโครงการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทน
ประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการในพ้ืนที่ และบริษัทเจ้าของโครงการ โดยให้มี
สัดส่วนกรรมการจากภาคประชาชนอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของผู้แทนทุกภาคส่วนรวมกัน ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ ง
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คณะกรรมการดังกล่าว ให้ระบุโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ จ้านวนกรรมการ อ้านาจหน้าที่ 
ระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่ง รูปแบบการประชุม การก้าหนดวันประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงการ
ด้าเนินงานของคณะกรรมการไปสู่การบริหารของโครงการ โดยให้คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ เช่น การรับเรื่อง
ร้องเรียน การด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) ของโครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติตาม
มาตรการของโครงการ เป็นต้น 
 ๕) ในกรณีพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานของโครงการ ให้คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอ้านาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ๑) บันทึกกิจกรรมที่โครงการด้าเนินการร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยให้มีการสรุปผลการด้าเนินการ
ทุก ๖ เดือน 
 ๒) บันทึกผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการร่วมกับชุมชน โดยให้มีการสรุปผลการด้าเนินการ
ทุก ๖ เดือน 
 

๔.๑๑ เกณฑ์การปฏิบัติด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) ก้าหนดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด โดยให้เป็นพื้นที่สี
เขียวเฉพาะของโครงการ และมีการบ้ารุงรักษาและการปลูกทดแทนในกรณีที่ต้นไม้ตายเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว
ที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ให้พิจารณาปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นหลัก โดยพิจารณาปลูกต้นไม้ริมรั้วของ
โครงการในระยะ ๓-๕ เมตร ตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกันกลิ่น และเสียงรอบ ๆ โรงไฟฟ้า 

๒) กรณีโครงการมีแนวรั้วติดกับชุมชน โครงการจะต้องพิจารณาจัดให้มีแนวป้องกัน (Protection 
Strip) ตามหลักวิชาการหรือแนวทางท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าหนด 

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๑) แสดงตารางสรุปสัดส่วนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการทั้งหมด (ขนาดพ้ืนที่และร้อยละ

สัดส่วน) แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ พร้อมแนบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่โครงการ (Plant 
Layout) ด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะระบุต้าแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ส้าคัญๆ เช่น หน่วยผลิต หน่วยบ้าบัดมลพิษ รวมทั้งแสดงพ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น โดยมีภาพถ่ายพ้ืนที่สี
เขียวตามที่ระบุไว้ในผังโครงการ  
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ส่วนที่ ๕ มาตรการกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด 
 

  กรณีทีโครงการมีกิจกรรมการรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเลิกประกอบกิจการหรือหยุด
การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการถาวร อาจมีกิจกรรมรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญของประชาชนที่
อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมรื้อถอน 
โครงการต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และต้องด้าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างน้อย 
ดังนี้ 
 

๕.๑  เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพอากาศ 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
๒) ฉีดพรมน้้าในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณถนน

ทางเข้าพ้ืนที่ อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดย
ควบคุมให้ผิวดินมีความเปียกชื้น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  

๓) ปิดคลุมส่วนท้ายยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ใดๆ จากการรื้อถอน  
๔) ต้องท้าความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหากกรณีมี

สิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งด้าเนินการเคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้
เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๕) ก่อนน้ารถออกจากพ้ืนที่ให้ล้างท้าความสะอาดตัวรถและล้อรถที่มีเศษหิน ดินโคลน หรือ
ทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

๖) ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การรื้อถอน โครงการจะต้องท้าการตรวจสอบและแก้ไขทันที  
 

๕.๒ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคุณภาพน้ า 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) จัดเตรียมห้องน้้าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานตามที่กฎหมายก้าหนด โดยต้อง
ติดตั้งห้องน้้าห้องส้วมให้มีระยะห่างจากแหล่งน้้าผิวดินไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

๒) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุจากการรื้อถอนลงในท่อระบายน้้า หรือล้ารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด 
๓) กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้้าทิ้งที่เกิดขึ้นมาจากการกิจกรรมการรื้อถอนของ

โครงการ ให้ด้าเนินการแก้ไขทันที และด้าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินในแหล่งน้้านั้น ๆ ตามวิธีการ
มาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น้้าและน้้าเสียและคุณภาพน้้าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการ  
 

๕.๓ เกณฑ์การปฏิบัติด้านเสียง  
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) แจ้งแผนการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ก่อนการ
ก่อสร้าง 

๒) กิจกรรมการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนให้มีการด้าเนินงานเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่
ทราบก่อนด้าเนินการในกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย ๗ วัน 



๓๒ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

๓) ในกรณีที่พบปัญหาผลกระทบด้านเสียง ให้พิจารณาการลดค่าระดับเสียงโดยจัดให้มีก้าแพง
กั้นเสียง  

๔) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่
อาจเกิดข้ึนจากการด้าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบดังกล่าว 

๕) เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการรื้อถอนที่มีระดับเสียงต่างๆ และตรวจซ่อมบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดีอยู่เสมอ 

๖) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้แก่คนงานที่ท้างานบริเวณที่มีเสียงดัง และควบคุมระดับเสียง
ทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๗) หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของจากที่สูง หากจ้าเป็นควรมีวัสดุรองรับเพ่ือลดเสียงกระทบกันของ
สิ่งของกับพื้นท่ีซึ่งมีการรื้อถอน โดยอาจใช้แผ่นยาง หรือพรม เป็นต้น  

๘) ควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง  

 

๕.๔ เกณฑ์การปฏิบัติด้านคมนาคมขนส่ง  
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพ้ืนที่
ก่อสร้างอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 

๒) จ้ากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่าน
ชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วในพ้ืนที่ทั่วไปให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก้าหนด 

๓) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  
๔) หากกิจกรรมการรื้อถอนท้าให้ป้าย สัญญาณไฟ หรือผิวถนนช้ารุดต้องรีบด้าเนินการซ่อมแซม

อย่างเร่งด่วน  
๕) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์จากการรื้อถอนต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อย

ของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ  
 

๕.๕ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 
ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์รองรับขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานไว้ตามบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานและ
บริเวณท่ีพักคนงาน (ถ้ามี) ให้พอเพียงและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการก้าจัดขยะ 

๒) คัดแยกของเสียที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้อีก ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะท้าการ
เก็บรวมกับขยะทั่วไปและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือด้าเนินการก้าจัดขยะต่อไป 

๓) กรณีกิจกรรมการรื้อถอนมีของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก้าหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปก้าจัดอย่างถูกต้อง และก้าหนดวิธีปฏิบัติงานเรื่องการแยกทิ้งขยะ
หรือของเสียอันตราย และอบรมให้คนงานที่เก่ียวข้องทราบ 

๔) การน้าเศษวัสดุจากการรื้อถอนไปก้าจัด ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าของพ้ืนที่ 
๕) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุลงในท่อระบายน้้า หรือล้ารางสาธารณะ โดยเด็ดขาด 
 
 

 



๓๓ 

ประมวลหลักการปฏิบัติ : ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังผลิตติดต้ัง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป 

๕.๖ เกณฑ์การปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) จัดให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในการท้างานตามข้อก้าหนดของกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับการรื้อถอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ตามข้อก้าหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท้างาน 

๒) ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพ้ืนที่รื้อถอนของโครงการในสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนและ
รับทราบได้ง่ายชัดเจน  

  ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
บันทึกสถิติสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และรายงานมายังส้านักงาน กกพ. ด้วย  

 

๕.๗ เกณฑ์การปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ก. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ เครื่องจักร 
หรืออาคารโรงไฟฟ้า โดยการติดป้ายประกาศบริเวณพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เพ่ือให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน  

๒) จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ได้รับ
จากการรื้อถอน 

 ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
      บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลา
ในการด้าเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการด้าเนินการมายังส้านักงาน กกพ. ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส้าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก้าลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ขั้นต่้า หากในระหว่างการ
ก่อสร้างหรือด้าเนินการโครงการมีข้อก้าหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง
ไปให้โครงการพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการให้สอดคล้องและเหมาะสมด้วย 


