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บทนำา

บทที่ 1
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พลังงานชีวมวล เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากวัสดุส่วนต่างๆ ของพืช 

เชน่ ก่ิงไม ้แกลบ ชานออ้ย เปน็ตน้ ซึง่มผีลดตีอ่สิง่แวดลอ้มและเศรษฐกิจมากกว่า

โรงไฟฟ้าถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือเขื่อนขนาดใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะ

เป็นพลังงานหมุนเวียน เมื่อปลูกพืชรอบใหม่ ก็มีเศษวัสดุเกิดขึ้นหมุนเวียนกลับ

มาได้อีก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรและของเสียในท้องถิ่น ลดการ 

นำาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างการจ้างงานในสัดส่วนที่มากกว่า 

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ในด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่ก่อปัญหาก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ หรือน้ำาเสียปนเปื้อนสารเคมีอันตราย อีกทั้ง

ชว่ยลดปญัหาโลกรอ้น หรอืปญัหาการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของโลก เนือ่งจาก

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อยา่งไรกต็าม โรงไฟฟา้ชวีมวลหลายแห่งท่ีดำาเนนิการผลติไฟฟา้แลว้ เชน่ 

โรงไฟฟ้าแกลบที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ และชัยนาท ได้สร้างปัญหาผลกระทบ

ในท้องถิ่นหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ปัญหาฝุ่นละอองแกลบจากโรงไฟฟ้าและ

กระบวนการขนส่ง ปนเปื้อนในแหล่งน้ำาที่ใช้อุปโภคบริโภค การทำาให้บ้านเรือน

สกปรก พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ตลอดจนการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ 

ทางเดินหายใจ รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในหลายพื้นที่
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นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยภาคเอกชน 

เพิม่ขึน้อกีเปน็จำานวนมาก โดยในปจัจบุนัมผีูผ้ลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็มาก (หรอื 

Very Small Power Producer; VSPP) ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า 

เสนอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำานวน 330 โครงการ โดยมีผู้ผลิตถึง 

216 โครงการที่มีกำาลังการผลิตระหว่าง 9.00 – 9.90 MW อยู่ทั่วประเทศไทย 

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2553) ซึ่งโครงการเหล่านี้ไม่ต้องจัดทำารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้หากไมม่กีระบวนการเขา้ถงึขอ้มลูและการ

มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจโครงการโรงไฟฟา้ชวีมวล กอ็าจนำาไปสูค่วามขดัแยง้กบั

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่หลายแห่งทั่วประเทศได้

ดังนั้น จึงควรประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อันเป็น 

เคร่ืองมอืหนึง่ในการสนบัสนนุกระบวนการตดัสนิใจโรงไฟฟา้ชวีมวลใหร้อบคอบ

และเปิดให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ ชุมชนในพื้นที่  

ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม โดยร่วมรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

รว่มวเิคราะหผ์ลกระทบ รว่มเสนอแนะทางเลอืกต่างๆ และรว่มตดัสนิใจ เพือ่ให้

โรงไฟฟ้าชีวมวลเกิดประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และในขณะ

เดียวกันก็ไม่สร้างปัญหาผลกระทบให้กับประชนในพื้นที่

ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จำาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทาง 

สิง่แวดลอ้มและสงัคมวฒันธรรม ซึง่เปน็ปจัจยัทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของ

ชมุชน ดงันัน้ ในขัน้ตอนการกำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบ

ด้านสุขภาพ และในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จะต้องพิจารณา วิเคราะห์ 

และให้ข้อมูลในประเด็นที่สำาคัญ ต่อไปนี้

1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2. วัตถุอันตราย 

3. ของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

4. การรับสัมผัส 
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5. อาชีพ และงานในท้องถิ่น 

6. ความสัมพันธ์ในชุมชน 

7. พื้นที่สำาคัญ 

8. ประชาชนกลุ่มเฉพาะ

9. ความพร้อมของภาคสาธารณสุข

และจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ได้แก่ บ้าน

คำาสรา้งไชย บา้นใหมส่ารภ ีบา้นหนองเลงินา บา้นคำานกเปลา้ บา้นทุง่นาใน และ

บ้านโนนเจริญ ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไร 

หรือเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยกำาหนดสุขภาพของชุมชน ดังนี้

• ไม่มีโรคภัย ไม่เจ็บป่วย

- หายใจเต็มปอด

- มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารที่ดี

• ด้านสิ่งแวดล้อม

- อากาศดี บริสุทธิ์

- ไม่มีสารพิษ ไม่มีน้ำาเสีย ไม่มีฝุ่นละออง

- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์

- บ้านเรือนไม่สกปรก

- มีน้ำาสะอาดไว้ใช้

- พืชผลที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์

- ไม่มีเสียงดังรบกวน

• ด้านจิตใจ

- มีสภาพจิตใจดี อารมณ์ดี ไม่เครียด

- นอนหลับสบาย ไม่มีความวิตกกังวล

- ไม่มีรถวิ่งเข้าออกทำาลายสุขภาพจิต
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• ด้านสังคม

- คนในชุมชนมีความสามัคคี

- สามารถเข้ากับคนในชุมชนได้ มีเพ่ือนบ้านท่ีดีคอยช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

• ด้านเศรษฐกิจ

- มีรายได้เพียงพอสำาหรับใช้จ่ายในครอบครัว

- สามารถประกอบอาชีพในชุมชนได้

..........
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บริษัท
บัวสมหมายไบโอแมส

จำากัด

บทที่ 2



10

จากข้อมูลสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ณ เดือนตุลาคม 2553 

บริษัทในเครือบัวสมหมายมีโครงการโรงไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลและแสงอาทิตย์

รวมกัน 13 โครงการ รวมมีกำาลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 95.6 เมกะวัตต์ มีปริมาณ

เสนอขายไฟฟ้ารวม 85 เมกะวัตต์  

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 9 โครงการ มีกำาลังการผลิต

ติดตั้งรวม 79.6 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 69 เมกะวัตต์ และ

โครงการโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อีก 4 โครงการมีกำาลังการผลิตติดตั้งและ

ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 16 เมกะวัตต์ 

โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 3 

โครงการ โดยตัง้อยูท่ี ่อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ 2 โครงการ และ อ.สวุรรณภูม ิจ.รอ้ยเอ็ด 

1 โครงการ มีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 24.8 เมกะวัตต์ และมีปริมาณเสนอขาย

ไฟฟ้ารวม 21 เมกะวัตต์ 

มีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 6 โครงการที่ลงนามสัญญาแล้วรอขาย

ไฟฟ้าเข้าระบบ มีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 54.8 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอ 

ขายไฟฟ้ารวม 48 เมกะวัตต์  โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ใน จ.อุดรธานี 1 โครงการ 

จ.อำานาจเจรญิ 2 โครงการ จ.อุบลราชธาน ี1 โครงการ และ จ.รอ้ยเอด็ 2 โครงการ 

ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ อ.สว่างวีระวงศ์ รวมอยู่ด้วย 

และโครงการโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อีก 4 โครงการท่ีอยู่ระหว่าง 

การยืน่คำารอ้งรอการตอบรบัซือ้ไฟฟา้ โดยพืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูใ่น จ.อำานาจเจรญิ 

2 โครงการ จ.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ และ จ.อุบลราชธานี 1 โครงการ ซ่ึงมีสถานท่ี

ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ชีวมวลที่ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ 
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ตารางที่ 2-1 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจากวีเอสพีพี (VSPP) ของ

บริษัทในเครือบัวสมหมาย ณ เดือนตุลาคม 2553

ลำาดับ
ที่

บริษัท
สถานที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า

กำาลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW)

ปริมาณ
พลังไฟฟ้า
เสนอขาย 

(MW)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันเริ่มต้น
จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ  
(COD)

1 บจก. บัวสมหมาย 
(โครงการ 1)

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 6.000 5.000 แกลบ ขายไฟฟ้าเข้า
ระบบแล้ว

(6 มี.ค. 2551)

2 บจก.บัวสมหมาย 
ผลิตไฟฟ้า (โครงการ3)

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 9.000 8.000 แกลบ ขายไฟฟ้าเข้า
ระบบแล้ว

(31 มี.ค. 2552)

3 บจก.บัวสมหมาย 
ผลิตไฟฟ้า (โครงการ 2)

อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด

9.800 8.000 แกลบ ขายไฟฟ้าเข้า
ระบบแล้ว

(21 ส.ค. 2552)

4 บจก.บัวสมหมาย 
ไบโอแมส (โครงการ 3) 

อ.เมือง 
จ.อุดรธานี

9.000 8.000 แกลบ 1-ม.ค.-56

5 บจก.บัวสมหมาย 
ไบโอแมส (โครงการ 2)

อ.เมือง 
จ.อำานาจเจริญ

9.000 8.000 แกลบ 1-พ.ย.-54

6 บจก.บัวสมหมาย 
ไบโอแมส (โครงการ 1)

อ.สว่างวีระวงศ์ 
จ.อุบลราชธานี

9.000 8.000 แกลบ 1-ต.ค.-54

7 บจก.บัวสมหมาย 
ผลิตไฟฟ้า (โครงการ 4)

อ.เมือง 
จ.อำานาจเจริญ

9.000 8.000 แกลบ 2554

8 บจก.บัวสมหมาย 
ผลิตไฟฟ้า (โครงการ 2)

อ.สุวรรณภูมิ 
จ.ร้อยเอ็ด

9.800 8.000 แกลบ 1-มี.ค.-53

9 บจก.บัวสมหมาย 
ผลิตไฟฟ้า (โครงการ 5)

อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด

9.000 8.000 แกลบ 1-ม.ค.-55

10 บจก.บัวสมหมาย
ผลิตไฟฟ้า

ต.เหนือเมือง 
อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด

4.000 4.000 แสง
อาทิตย์
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ลำาดับ
ที่

บริษัท
สถานที่ตั้ง
โรงไฟฟ้า

กำาลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW)

ปริมาณ
พลังไฟฟ้า
เสนอขาย 

(MW)

ประเภท
เชื้อเพลิง

วันเริ่มต้น
จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ  
(COD)

11 บจก.บัวสมหมาย
ผลิตไฟฟ้า

ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ 
จ.อุบลราชธานี

4.000 4.000 แสง
อาทิตย์

12 บจก.บัวสมหมาย
ผลิตไฟฟ้า

ต.นายม อ.เมือง 
จ.อำานาจเจริญ

4.000 4.000 แสง
อาทิตย์

13 บจก.บัวสมหมาย
ผลิตไฟฟ้า

ต.ไก่คำา อ.เมือง 
จ.อำานาจเจริญ

4.000 4.000 แสง
อาทิตย์

รวม 95.60 85.00

ที่มา สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ณ เดือนตุลาคม 2553, www.eppo.go.th

ลักษณะโครงการผลิตไฟฟ้า 
ที่ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

โครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) ของบริษัท บัวสมหมาย  

ไบโอแมส จำากัด มีขนาดพื้นที่ 154 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 ถ.คำานกเปล้า-คำาโพธิ์  

หมู่ที่ 17 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี พื้นที่ล้อมรอบโครงการเป็น

พื้นที่ทำานา สวนมะม่วงหิมพานต์และสวนยาง ด้านหน้าโครงการเป็นถนน 

โครงการมรีะยะทางประมาณ 21 กโิลเมตร จากอำาเภอเมอืงอบุลราชธาน ี

และประมาณ 25 กิโลเมตรจากอำาเภอพิบูลมังสาหาร ระยะทางจากถนน 

พิบูล-วารินชำาราบ หรือถนนทางหลวงหมายเลข 217 แยกเข้ามาในถนนภายใน
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หมู่บ้าน หรือถนนคำานกเปล้า-คำาโพธิ์ ถึงโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร และมี

ระยะทางห่างจากแม่น้ำามูนประมาณ 6 กิโลเมตร   

โครงการมีกำาลังการผลิตติดตั้ง 9.00 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอขาย

ไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก, 

วีเอสพีพี (VSPP) ผ่านระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 22 kV ที่

สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าอุบลราชธานี

รูปที่ 1 ป้ายบอกระยะทางที่ปากทางเข้าหมู่บ้าน และแผนที่แสดงเส้นทาง

ระหว่างที่ตั้งโครงการ อ.เมือง และอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ที่มา www.maps.google.co.th

ลกัษณะกระบวนการผลติกระแสไฟฟา้จะเปน็โรงไฟฟา้พลงังานความรอ้น 

(Thermal Power Plant) โดยใช้เชื้อเพลิงแกลบ 240-300 ตันต่อวัน เพื่อผลิต 

ไอน้ำาความดนัสงู และผา่นไอน้ำาความดนัสงูไปยงักังหนัไอน้ำา ทีต่อ่เขา้กับเครือ่ง

กำาเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเชื่อมต่อเข้าระบบสายส่งต่อไป

โดยมีความต้องการใช้น้ำาประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

โดยสามารถสูบน้ำาจากแม่น้ำามูนซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 6 กิโลเมตร  

ได้เฉพาะช่วงฤดูฝน น้ำาท่ีใช้ในโครงการจะนำามากักเก็บไว้ในบ่อที่มีความจุ

ประมาณ 10 ล้านลิตร หรือ 10,000 ลูกบาศก์เมตร
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 1 = สายพานลำาเลียงแกลบ

 4, 5 = หม้อไอน้ำา

 7 = เครื่องดักฝุ่น

 9 = ปล่องควัน

 11 = เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

5

1

11

4

7

9

รูปที่ 2 อุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า
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วัตถุดิบและการขนส่ง
โรงไฟฟ้ามีความต้องการแกลบ 240-300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 

100,000 ตันต่อปี โดยจะรับซื้อแกลบจากโรงสีภายใน จ.อุบลราชธานี 

ในการเก็บแกลบทางโครงการจะสรา้งโรงเกบ็แกลบขนาด กวา้ง 200 เมตร 

ยาว 200 เมตร มีผนังปิดมิดชิดทุกด้าน โดยบริเวณรอบนอกจะมีแนวต้นไม้สูง

และมีการติดตั้งม่านกั้นน้ำาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองแกลบ

การขนถ่ายลำาเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่บริเวณโรงงาน และลำาเลียงขี้เถ้าออก

นอกบริเวณเข้าสู่โรงงาน จะใช้รถบรรทุกที่มีผ้าใบคลุมอย่างมิดชิด และจัดให้มี 

ที่จอดรถภายในบริเวณโรงงาน โดยรถบรรทุก 1 คัน จะบรรทุกน้ำาหนักได้ไม่เกิน 

8 ตัน ซึ่งการขนถ่ายลำาเลียงในทุกกิจกรรมกระทำาได้เฉพาะในช่วงเวลา 9.00 – 

15.00 น. 

แหล่งน้ำาดิบ
น้ำาดิบที่ใช้ในโครงการ ส่วนหนึ่งมาจากแม่น้ำามูน ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ

ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยจะทำาการสูบน้ำาจากแม่น้ำามูนได้เฉพาะฤดูฝน น้ำาที่ใช้

ในโครงการจะนำามากักเก็บไว้ที่บ่อพัก ที่มีความจุประมาณ 10 ล้านลิตร หรือ 

10,000 ลูกบาศก์เมตร 
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รูปที่ 3 แสดงที่ตั้งของโครงการกับแม่น้ำามูน
ที่มา www.maps.google.co.th

การใช้น้ำาและการบำาบัดน้ำาในโครงการ
โรงไฟฟา้มคีวามตอ้งการใชน้้ำาประมาณวนัละ 1,300 ลกูบาศกเ์มตร เพือ่

ใชใ้นการผลติไอน้ำาเพือ่ผลติกระแสไฟฟา้ ใชเ้พือ่ระบายความรอ้นในหอหลอ่เยน็ 

ใช้ล้างเครื่องจักรอุปกรณ์ และใช้ในอาคารสำานักงาน โดยใช้ในการทดแทนน้ำาที่

สูญเสียไปกับการระเหยที่ระบบหอระบายความร้อนมากที่สุดประมาณ 600 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

สำาหรบัน้ำาท้ิงของโครงการ ไมร่วมน้ำาฝน จะมปีรมิาณประมาณวนัละ 200 

ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำาทิ้งจะนำาไปผ่านกระบวนการบำาบัด จากนั้นจะถูกเก็บไว้ใน

บ่อน้ำาทิ้ง เพื่อนำากลับไปใช้หมุนเวียนในโครงการต่อไป เช่น รดน้ำาต้นไม้ 
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ระบบการเผาไหม้และจัดการของเสีย
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมข่องเยอรมนั โดยใชร้ะบบลมเปา่เขา้ในหอ้งเผาไหม ้

ระบบลมจะช่วยให้การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเกิดขึ้นในระหว่างการลอยตัวบน

อากาศ เชื้อเพลิงประมาณ 25% จะตกลงมาเผาไหม้ต่อที่พื้นสโตกเกอร์

กากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแกลบ

ประกอบด้วย ขี้เถ้าจากการเผาไหม้แกลบประมาณ 1,785 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

หรือประมาณ 40 ตันต่อวัน โดยขี้เถ้าแกลบที่เกิดขึ้นมี 2 ประเภท คือ ขี้เถ้าหนัก 

และขี้เถ้าเบา 

ขี้เถ้าหนัก หรือแกลบดำาจะเกิดขึ้นประมาณ 446 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ

ประมาณ 10 ตันต่อวัน จะถูกพาลงมาด้านล่าง โดยมีน้ำารองรับ กลายเป็นขี้เถ้า

เปียก และจะถูกลำาเลียงไปเก็บไว้ในไซโล รอแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำาไปใช้

ประโยชน์ ส่วนที่เหลือจะนำาไปฝังกลบ

ส่วนขี้เถ้าเบา หรือฝุ่นละอองจะลอยออกไปกับลมร้อนขณะไหม้ 1,339 

กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือประมาณ 30 ตันต่อวัน ซึ่งจะถูกดักจับด้วยเครื่องดักจับ

ฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต โดยระบบการกำาจัดฝุ่นละออง แบ่งเป็น 3 จุด ซึ่งจุดแรกจะ

มีฝุ่นประมาณ 89 กิโลกรัม จุดที่สอง จะมีฝุ่นประมาณ 179 กิโลกรัม และจุด

สุดท้ายจะมีฝุ่นประมาณ 1,071 กิโลกรัม 

แผนการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
โครงการจะทำาแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม

1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 - เรื่อง กำาหนดคุณลักษณะของน้ำาทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
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 - เรือ่ง กำาหนดคา่ปรมิาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจาก 

  โรงงาน

 - เรื่อง กำาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เป็นกองทุนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

หรือฟื้นฟูชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของ

โรงไฟฟ้า ซึ่งกองทุนนี้ยังอยู่ในระหว่างการร่างระเบียบ

2. บริษัทจะแบ่งรายได้จากการขายไฟฟ้า 1% จัดสรรให้กับชุมชน 

3. บรษิทัจะทำาใหถ้นนเขา้หมูบ่า้นถงึโรงงานมคีวามสว่างไสวตลอดเวลา 

กลางคืน

4. โครงการจะรับซ้ือฟางข้าวและเศษไม้จากชาวบ้าน เพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิง

5. การจ้างแรงงานจากผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ

6. ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

7. ชุมชนโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลและชาวบ้านสามารถตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบโรงงานเป็นระยะทุก 15 หรือ 30 วัน

8. ภาษีโรงเรือน ที่ดินและเครื่องจักร ซึ่งโครงการจะต้องจ่ายในอัตรา 

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

..........
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บริบทของหมู่บ้าน

บทที่ 3
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การศกึษาผลกระทบจากการสรา้งโรงไฟฟา้ชวีมวลของบรษิทั บวัสมหมาย

ไบโอแมส จำากัด  ที่ตั้ง ณ บ้านคำาสร้างไชย ตำาบลท่าช้าง อำาเภอสว่างวีระวงศ์ 

จังหวดัอบุลราชธานี เปน็การศกึษาในพืน้ท่ีหมูบ่า้นทีอ่ยูใ่นรศัมหีา่งจากโรงไฟฟา้

ชีวมวลของบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จำากัด 2 กิโลเมตร จำานวน 6 หมู่บ้าน 

2 ตำาบล ประกอบด้วย ตำาบลท่าช้าง ได้แก่ บ้านใหม่สารภี (ม.3) บ้านคำานกเปล้า 

(ม.12) บ้านทุ่งนาใน (ม.15) บ้านคำาสร้างไชย (ม.17) ตำาบลบุ่งมะแลง ได้แก่ บ้าน

โนนเจริญ (ม.9) บ้านหนองเลิงนา (ม.11) โดยจะนำาเสนอข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพ ลักษณะทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ลักษณะทางกายภาพ

ตำาบลท่าช้างและตำาบลบุ่งมะแลง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำาเภอ

สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ตำาบลท่าช้างตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 10 - 21 ตาม

แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ซึ่งเชื่อมระหว่างอำาเภอวารินชำาราบกับ

อำาเภอพิบูลมังสาหาร ห่างจากท่ีว่าการอำาเภอสว่างวีระวงศ์ประมาณ 5 - 7 กิโลเมตร 

สภาพพืน้ท่ีโดยท่ัวไปของ ตำาบลทา่ชา้งและบุง่มะแลงมอีาณาเขตทีต่ดิตอ่กับพืน้ที่

ใกล้เคียงดังนี้ 

ตำาบลท่าช้าง 

ทิศเหนือ ติดกับตำาบลกุดลาด อำาเภอเมืองอุบลราชธานี

ทิศใต้ ติดกับตำาบลนาดี อำาเภอนาเยีย

ทิศตะวันออก ติดกับตำาบลบุ่งมะแลง อำาเภอสว่างวีระวงศ์

ทิศตะวันตก ติดกับตำาบลบุ่งไหม และตำาบลคำาขวาง อำาเภอวารินชำาราบ
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ตำาบลบุ่งมะแลง 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สว่าง ต.แก่งโดม  อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

                                                

ข้อมูลประชากร
จำานวนครัวเรือน ใน 6 หมู่บ้าน มี 545 ครัวเรือน ประชากรรวม 2,257 คน  

สามารถแยกลักษณะทางประชากรช่วงอายุ คือ ช่วงวัยเด็กมีจำานวน 357 คน 

วัยรุ่นและวัยกลางคน 1,580 คน และวัยสูงอายุ 220 คน รายละเอียดดังนี้   
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 ตารางที่ 3-1 แสดงจำานวนครัวเรือนและประชากรแยกตามช่วงอายุ

พื้นที่ ครัวเรือน ประชากรรวม
อายุ 

0-11 ปี
อายุ

12-50 ปี
50 ปี
ขึ้นไป

ตำาบลท่าช้าง

บ้านใหม่สารภี (ม.3) 127 495 58 390 37

บ้านคำานกเปล้า (12) 127 529 80 385 53

บ้านทุ่งนาใน (ม.15) 54 234 45 154 25

บ้านคำาสร้างไชย (ม.17) 58 248 31 195 22

ตำาบลบุ่งมะแมง

บ้านโนนเจริญ (ม.9) 95 409 77 285 45

บ้านหนองเลิงนา (ม.11) 74 342 55 258 27

รวม 545 2,257 357 1,580 220

2. สภาพทางสังคม และโครงการพัฒนาต่างๆ 

เนื่องตำาบลท่าช้างและบุ่งมะแลงเคยเป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์และมี

ปรมิาณน้ำาฝนมาก ทัง้ยงัตัง้อยูห่า่งจากตวัจงัหวดัอบุลราชธานเีพยีง 21 กโิลเมตร 

และห่างอำาเภอวารินชำาราบ 18 กิโลเมตร ทำาให้มีนายทุนจากเขตเมืองเข้าไป

กว้านซ้ือท่ีดิน ท่ีดินส่วนใหญ่นอกเหนือจากที่ตั้งบ้านเรือนจึงเป็นของนายทุน 

และเป็นมานานกว่า 40 ปีแล้ว เมื่อรัฐบาลไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (2504-2509) ได้ส่งเสริมการผลิตเพ่ือการส่งออก พ้ืนท่ีอันเป็น

ของนายทุนและของชาวบ้านเกือบทั้งหมดจึงถูกใช้ไปในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เชน่ ออ้ย ปอ ขา้วโพด มนัสำาปะหลงั งา ฯลฯ ซ่ึงการปลกูพชืเศรษฐกจินี ้ผูท้ำาการ

เกษตรต้องทำาในรูปแบบของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (monoculture) ซึ่งเป็นการ 
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ทำาเกษตรท่ีใช้พ้ืนท่ีกว้างใหญ่เพ่ือปลูกพืชเพียงชนิดเดียว 

เช่น บ้านคำาสร้างไชย มีที่ดินของนายทุน 1 ราย ซึ่ง

ครอบครองที่ดิน 154 ไร่ (ต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้ง 

โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท บัวสมหมายไบโอแมส 

จำากัด)  

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมี

วัฒนธรรม ประเพณีของคนอีสาน คือ ฮีต 12 คอง 14  

ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานร่วมกันมาตลอด เช่น 

บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน  

บุญข้าวสาก บุญออกพรรษา บุญกฐิน   

ใน 6 หมู่บ้านจะเป็นความเป็นเครือญาติกันสูง 

ทำาให้สมาชกิของแตล่ะบา้นมคีวามสามคัคกีลมเกลยีว

และรู้จักสนิทสนมกันทุกครัวเรือน ตลอดทั้งรู้จักกันทั้ง 

6 หมู่บ้าน 

โครงการพัฒนาท่ีสำาคัญ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบรัว

ในพระอปุถมัภฯ์ พระเจา้วรวงคเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรรีศัมิ ์พระวรชายาฯ ในสมเดจ็

พระบรมโอรสาธิราชฯ จำานวน 2 หมู่บ้านคือ บ้านใหม่สารภี และบ้านหนองเลิงนา 

โดยมีการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเน่ืองเช่ือมโยง

เป็นวงจรชีวิตทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยพ่อแม่ และวัยปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งมี

ผู้ป่วยจำานวน 4 ราย (พิการทางร่างกาย)

สถานที่สำาคัญ (ราชการ โรงเรียน วัด)
หน่วยงานราชการ ไดแ้ก ่ศนูยว์จิยัพชืไรอุ่บลราชธาน ีกรมวชิาการเกษตร  

สำานกัวิจัยและพฒันาการเกษตร เขตที ่4 กรมวชิาการเกษตร สถานอีากาศเกษตร 

อุบลราชธานี กรมอุตุนิยมวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าช้าง  

บ้านคำานกเปล้า 
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วัด ได้แก่ วัดผานิตารามบ้านคำานกเปล้า สำานักสงฆ์บ้านโนนเจริญ วัด

บ้านใหม่สารถี 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า

3. สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน

พ้ืนท่ีชุมชนบ้านคำาสร้างไชย บ้านใหม่สารภี บ้านคำานกเปล้า บ้านโนนเจริญ 

บา้นหนองเลงินา และบา้นทุง่นาใน มสีภาพทีเ่ปน็ทีร่าบลุม่เหมาะแก่การทำาการ

เกษตร การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง รับราชการในหน่วยงานของรฐั และคา้ขาย 

ตามลำาดับ ซึ่งการทำาการเกษตรมีด้านพืชและปศุสัตว์ ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 

334 ล้านบาทต่อปี ดังนี้   

ด้านการเกษตรมีพืชที่เป็นหลัก ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ ข้าว ปอ และ 

มันสำาปะหลัง มีพื้นที่การเพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 2,970 ไร่ คิดเป็นรายได้รวม 

32,899,500 บาท รายได้มากที่สุดมาจาก มะม่วงหิมพานต์ 22,050,000 บาท 

รองลงมาคอื ขา้ว 8,292,000 บาท มนัสำาปะหลงั 1,995,00บาท และปอ 552,500 

บาท ตามลำาดับ
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ตาราง 3-2  แสดงพื้นที่และผลผลิตรายได้จากการการเกตษร (พืช)

จำานวนพื้นที่ทางการเกษตร (ไร่)

ข้าว มะม่วงหิมพานต์
มัน

สำาปะหลัง
ปอข้าว

เหนียว
ข้าวเจ้า

รายใหญ่
(15ราย)

รายเล็ก 
(200ราย)

พื้นที่ (ไร่) 780 550 450 800 300 90

ผลผลิตที่ได้
(กิโลกรัม/ไร่)  

400 400 700 700 3,500

ราคาผลผลิต
(บาท/

กิโลกรัม) 

15 15 25 25 1.9 12.5

รายได้รวม 
(บาท) 

4,992,000 3,300,000 8,050,000 14,000,000 1,995,000 552,500

รวมทั้งสิ้น 8,292,000 22,050,000 1,995,000 552,500

 

ด้านการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่ไข่ วัว ควาย เป็นหลัก โดยมีการจับสัตว์

ตามธรรมชาติตลอดปี เช่น แมลง ไข่มดแดง ปู ปลา หอย กบ หนู เป็นต้น 

ปศุสัตว์ที่สำาคัญ คือการเลี้ยงไก่ ในหมู่บ้านใหม่สารภี หมู่ 3 และหมู่ 8 

บ้านคำาสร้างไชย มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ จำานวน 39 โรงเรือน ดังนี้    

 ตาราง 3-3 แสดงจำานวนโรงเรือน จำานวนไก่

ขนาดโรงเรือน จำานวนโรงเรือน จำานวนไก่ (ตัว) 

5,000 ตัว 21 103,354

10,000 ตัว 17 192,000

22,000 ตัว 1 22,000

รวม 39 322,854
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ดา้นรายได ้พบวา่ไกแ่ตล่ะตวัจะออกไข ่วนัละ 1 ฟอง มรีาคาฟองละ 2.20 

บาท รวมแล้วคิดเป็นรายได้รวมกันจากไก่ทุกตัววันละ 710,300.8 บาทต่อวัน 

ไก่แต่ละตัวจะมีอายุในการให้ไข่อยู่ที่ 14 เดือน  

ดา้นรายจา่ย ขึน้อยูก่บัขนาดโรงเรอืน ขนาด 5,000 ตวั ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เปน็คา่อาหารไกว่นัละ 5,000 บาท รายไดจ้ากการขายไขต่อ่วนัอยูท่ีว่นัละ 9,500 

บาท  ค่าคนงานวันละ 100 บาท มีคนงาน  2 คน  จ่ายค่าแรงคนงานวันละ 200 

บาท ค่าไฟฟ้า 7,000 บาทต่อเดือน ค่ายาไก่ 300 บาทต่อเดือน (สัมภาษณ์ นาย

คูณมิ่ง อนุชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553) 

นอกจากการเลี้ยงไก่ยังมีการเลี้ยง วัว ควาย ประมาณ 100 ครัวเรือนที่

เลีย้งเกอืบทกุบา้นม ี3-7 ตวั ขายตวัละ10,000 – 20,000 บาท มลูค่ารวมท้ังหมด

ประมาณ 75,000,000 บาท/ปี และการจับสัตว์ตามธรรมชาติและฤดูกาล ซึ่ง

เป็นการหาอยู่หากิน มีเหลือก็ขาย เช่น

จีนูน เก็บได้  พ.ค. – ก.ค. ราคา 100 ตัว 40 บาท

กุดจี เก็บได้ มี.ค. – ก.พ.  ราคาขีดละ 20 บาท

กีโป่ง ราคาตัวละ 1 บาท

ไข่มดแดง ราคากก.ละ 200 บาท

หอยจุ๊บ ราคากก.ละ 20 บาท

หอยเชอรี่ ราคากก.ละ 30 บาท

ปูนา ราคากก.ละ 20 บาท

ปลาดุก ราคากก.ละ 50 บาท

ปลาหมอ ราคาตัวละ 70 บาท

ปลาไหล ราคากก.ละ 100 บาท

กบ เขียด ราคากก.ละ 70 บาท

หนูนา ราคาตัวละ 50 บาท

กะปอม ราคา 3 ตัว 20 บาท 
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4. ทรัพยากรธรรมชาติ

ลกัษณะภูมิอากาศ โดยทัว่ไปจะมอีากาศรอ้นในฤดรูอ้น และจะรอ้นมาก

ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22.4-32.7 องศา

เซลเซียส ส่วนในฤดูฝน จะมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนเมษานถึงเดือนตุลาคม 

จำานวนวันฝนตกอยู่ระหว่าง 110-130 วัน ปริมาณน้ำาฝนรวมประมาณ 2,010.9 

มิลลิเมตรต่อปี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็น 

อณุหภมูเิฉลีย่ประมาณ 18.4-32.9 องศาเซลเซยีส สำาหรบัความชืน้ต่ำาสดุ-สงูสดุ 

จะมีค่าอยู่ระหว่าง 34.0-93.0 เปอร์เซ็นต์

ทศิทางลมและฤดูกาล โดยมจีดุศนูยก์ลางบา้นคำาสรา้งไชย ตำาบลทา่ชา้ง 

ฤดูหนาว  กระแสลมจะพัดจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ 

ฤดูร้อน  กระแสลมจะพัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือ  

ฤดูฝน  กระแสลมจะพัดไปทุกทิศทาง            

  

ทรัพยากรน้ำา 
บริเวณพื้นที่ 6 หมู่บ้านที่ศึกษา ตั้งอยู่ในร่องฝนตกชุก ด้วยสภาพทาง

ภมูศิาสตรท์ีเ่ปน็ทีร่าบสงู และเดมิเปน็เขตปา่อดุมสมบรูณ ์จงึทำาใหน้้ำาผวิดนิ หรอื

น้ำาซับที่เรียกว่า “คำา” หรือ “ซำา” มีจำานวน 25 แห่ง การตั้งชื่อหมู่บ้านในแถบนี้

มักตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ เช่น “คำาสร้างไชย” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แยกตัว 

มาจากหมู่บ้านเดิม คือ บ้านคำานกเปล้า 

คุ้มคำาหัวงัว  น้ำาผิวดิน หรือน้ำาคำา หรือ 

น้ำาซำา เป็นแหล่งน้ำาสำาคัญสำาหรับชาวบ้าน 

ซ่ึงใชเ้ปน็น้ำาดืม่ น้ำาใชใ้นครวัเรอืน น้ำาเพือ่

การเกษตร 
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ตาราง 3-4 แสดงแหล่งน้ำาในหมู่บ้านที่ศึกษา  

พื้นที่ แหล่งน้ำาผิวดิน  หรือ น้ำาซับ / ลำาห้วย

บ้านใหม่สารภี ห้วยคำาเสือเต้น  คำายายสุข คำาตาหนู คำาตาพงษ์ หนองปลาข่อ   
คำาสมิง

บ้านคำานกเปล้า หนองหอ ห้วยคำานกเปล้า 

บ้านทุ่งนาใน หนองซำาควาย ฮองวังปลาแดง 

บ้านคำาสร้างไชย คำาสร้างไซ คำาเสือหล่ม คำาหัวงัว คำาหนองบั่ว คำาตาน้อย 
หนองหัวลิงใหญ่ หนองหัวลิงน้อย  

บ้านหนองเลิงนา หนองนกเป็ด หนองฮู หนองว้า หนองนกเขียน หนองแสง 
โสกอีโซ ห้วยหมาก 

บ้านโนนเจริญ 

ในปจัจบุนั น้ำาผวิดนิ หรอืน้ำาคำา หรอืน้ำาซำา ยงัเปน็แหลง่น้ำาสำาคัญสำาหรบั

ชุมชน ชุมชนยังนิยมด่ืมน้ำาท่ีได้จากน้ำาผิวดิน นอกเหนือจากน้ำาฝน นัยว่ามีรสชาด

ดีถูกปาก และปัจจุบันน้ำาฝนเริ่มปนเปื้อนมลพิษ คงมีน้ำาผิวดินเท่านั้นที่ชาวบ้าน

ยงัดืม่ไดไ้มต่ะขดิตะขวงใจ แมน้้ำาประปาหมูบ่า้นทัง้หมดก็ได้จากน้ำาซำาและน้ำาคำา 

ทางน้ำาและการไหลของน้ำา
พืน้ท่ีในเขต 6 หมูบ่า้น มรีะบบทางน้ำาทีไ่หลเขา้และไหลออกจากคำา หนอง 

ห้วย และแม่น้ำามูลตามลักษณะภูมิสัณฐานของพื้นที่ ซึ่งน้ำาที่ไหลเข้าเป็นน้ำาฝน

ไหลจากพ้ืนท่ีนาทุ่งไปตามคลอง ฮอง ท้ังท่ีเป็นฮองธรรมชาติ และคลองท่ีชาวบ้าน

ช่วยกันขุด เพื่อระบายน้ำาจากนาทุ่งให้ไหลลงแม่น้ำามูลมี 7 ทาง ดังนี้
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แผนที่ทางน้ำา 6 หมู่บ้าน
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1. ห้วยคำาเสือเต้น เป็นลำาห้วยที่มีน้ำาตลอดปี มีน้ำาจากคำายายสุข  

คำาตาหน ูคำาตาพงษ ์ คำาสมงิ ไหลลงไปรวมกับหว้ยคำาเสอืเตน้ ซึง่ไหล

ผ่านบ้านใหม่สารภี บ้านท่าช้าง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำามูล 

2. ฮอ่งวงัปลาแดง เปน็รอ่งน้ำาหรอืคลองน้ำาธรรมชาตท่ีิมีน้ำาฝนจากพืน้ท่ี

นาทุง่ของบา้นหนองเลงินาไหลลงสูห่นองนกเปด็ หนองลงิใหญ ่หนอง

ปลาข่อ น้ำาซบัผา่นบา้นใหมส่ารภแีละไหลผา่นบา้นทุง่นาในไปบรรจบ

กับห้วยคำาเสือเต้นบ้านท่าช้างก่อนไหลลงสู่แม่น้ำามูน 

3. ฮ่องยอดคำานกเปล้า เป็นร่องน้ำาหรือคลองน้ำาธรรมชาติที่มีน้ำาฝน 

จากพื้นที่นาทุ่งของบ้านหนองเลิงนาไหลลงมารวมกันสู่หนองว้า  

หนองบ่ัว คำาหัวงัวบา้นคำาสรา้งไชย คำานกเปลา้ บุง่มะแลงและไหลลง

สู่แม่น้ำามูล 

4. ฮ่องเหมือง มีความยาว 700 เมตร เป็นร่องน้ำาหรือคลองน้ำาธรรมชาติ

ที่มีต้นน้ำาจากน้ำาซับบ้านใหม่สารภี ซึ่งมีทางไหลแยกลงสู่คำาสร้างไชย

และลอดทอ่ถนนดา้นทศิเหนิอบา้นคำาสรา้งไชย ไหลลงคำานกเปลา้บุง่

มะแลงและไหลลงสู่แม่น้ำามูล 

5. หนองหัวลิงใหญ่ เป็นหนองน้ำาธรรมชาติที่มีทางน้ำาไหลลงสู่หนอง

หัวลิงน้อย ไหลลอดท่อถนนด้านทิศตะวันออกบ้านคำาสร้างไชย 

ลงคำานอ้ยและจากคำาน้อยไหลลงฮอ่งยอดคำานกเปลา้ – คำาหวังวั – คำา

นกเปล้า – บุ่งมะแลงและลงแม่น้ำามูล 

6. หนองแสง เดิมเป็นแหล่งน้ำาซับปัจจุบันถูกถมที่กลายเป็นทุ่งนา 

แต่ยังเป็นที่รับน้ำาจากทุ่งบ้านหนองเลิงนาและเป็นทางน้ำาไหลลงสู่ 

คำาหัวงัวบ้านคำาสร้างไชยลงคำานกเปล้า – บุ่งมะแลงและลงแม่น้ำามูล 

7. โสกอีโซ เป็นร่องน้ำาธรรมชาติรับน้ำาฝนจากทุ่งบ้านหนองเลิงนาไหล

แยกเป็นสองสายสายแรกลงคำาหัวงัว – คำานกเปล้า – บุ่งมะแลงและ

ลงแม่น้ำามูล สายที่สองไหลลงสู่ห้วยหมาก
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พันธุ์พืช
พันธ์ุพืชที่มีอยู่ใน 6 ชุมชน มีเป็นชนิดที่ขึ้นในป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง

บริเวณริมห้วย ทั้งต้นไม้ป่า ต้นไม้ปลูก ผักโคก ผักน้ำา มีพันธุ์พืชที่มีภาวะเสี่ยง

ในการสูญพันธุ์ ดังนี้ 

ไม้ยืนต้นหรือไม้ป่า ได้แก่ ไม้ใช้สอยเช่น ต้นพะยอม ต้นกันเกรา ต้นชาด 

ต้นบาก ต้นจิก ต้นแดง ต้นประดู่ ต้นสะแบง ฯลฯ  ส่วนผลไม้ป่า เช่น ลูกยาง 

ผีผ่วน คายข้าว มะม่วงป่า หมากแซว ฯลฯ    

พืชเศรษฐกิจ เช่น มะม่วง ข้าว มะม่วงหิมพานต์ ยางพารา มันสำาปะหลัง 

ถั่วลิสง มะนาว ไม้ยูคาลิปตัส   

พชืผกั  มผีกัโคกและผกัน้ำา  ไดแ้ก ่ผกัโคก เชน่ ผกัเมก็ ผกักระโดน ยา่นาง 

สะเดา เครือหมาน้อย ส่วนผักน้ำา เช่น ผักอีฮีน ผักกะเฉด ผักพาย ผักแว่น  

ผักเปือย เป็นต้น

พันธุ์พืชหายาก เช่น ใบเฟิร์น  

ผักกูด ต้นโม่ง หม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่ง

มใีนบรเิวณคำาเสอืหลม่ ซึง่หมอ้ขา้วหมอ้

แกงลิงมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์

ท้ังจากเก็บออกมาขาย หรือบุกรุกป่า

เพ่ือท่ีทำากิน ทำาใหส้หภาพนานาชาตเิพือ่

การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) บรรจุรายชื่อหม้อข้าว 
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หม้อแกงลิงทุกชนิดลงในบัญชีอนุรักษ์ของอนุสัญญา

ไซเตส ในส่วนของประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกน้ัน ได้

กำาหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็น

ไปตามอนสุญัญาฯ หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิทีพ่บอยูบ่า้น

คำาสร้างไชยเป็นชนิดพืชพื้นราบซึ่งเป็นชนิดที่ขึ้นใกล้

กบัระดบัน้ำาทะเล (0-1000 เมตร) ชอบน้ำาสะอาด แสง

มาก (ไม่ใช่แดดจัด) ชอบชื้นไม่ชอบแฉะ อากาศไหล

เวียนได้ดี 

พันธุ์สัตว์ ได้แก่ สัตว์น้ำา เช่น ปลากัด กุ้ง หอย ปลาหมอ ปลาดุก ปู  

ปลาซิว ปลาขาว ปลาไหล

สัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ไข่ ไก่ตี เป็ด หมู หมา วัว ควาย แมว  

สัตว์ป่า เช่น นกกะปูด เหยี่ยว กระรอก กระแต ค่าง นกเอี้ยง กิ้งก่าบ้าน

 

5. สุขภาพในชุมชน

การเจ็บป่วยของชาวบ้าน จากรายงานประจำาปี 2553 ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำาบลท่าช้าง พบว่า ในตำาบลท่าช้างมี 

ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำานวน 761 คน พบว่า โรคที่เป็นมากที่สุด 

คือโรคความดันโลหิตสูง จำานวน 221 คน แยกเป็นชาย จำานวน 69 คน หญิง 

162 คน รองลงมาคือโรคเบาหวาน จำานวน  217 คน ชาย 55 คน หญิง 162 คน  

นอกจากนีย้งัพบโรคหวัใจวายเฉยีบพลนั หอบหดื หลอดลมอักเสบ หวัใจ คอพอก 

ชัก เก๊าท์ 

ส่วนโรคติดต่อ พบโรค ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ อีสุกอีใส อย่างไรก็ตาม

โรคติดต่อได้มีอัตราลดลง 
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ตารางที่ 3-5 แสดงข้อมูลระบาดวิทยา (โรคติดต่อ)

โรค
2551 2552 2553

จำานวน อัตรา จำานวน อัตรา จำานวน อัตรา

1. ไข้เลือดออก 5 55.5 20 252.71 0 0.00

2. ท้องร่วง 48 538.98 48 530.50 15 199.28

3. อาหารเป็นพิษ 22 292.85 14 530.50 15 199.28

4. ตาแดง 24 319.49 8 105.08 - 0.00

5. สุกใส 3 39.94 2 25.27 5 55.43

6. ไข้หวัดใหญ่ 2009 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ตารางที่ 3-6 สรุปยอดผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

โรค/ผู้ป่วย ชาย หญิง รวม

เบาหวาน 55 162 217
ความดันโลหิตสูง 59 152 221
หัวใจวายเฉียบพลัน 7 5 13
หอบหืด 3 3
หลอดลมอักเสบ 2 2
หัวใจ 2 2
คอพอก 1 5 5
ชัก 2 1 3
เก๊าท์ 2 2 4

รวม 233 328 761
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ตารางที่ 3-7 แสดงสาเหตุการตาย

สาเหตุการตาย
2551 2552 2553

จำานวน อัตรา จำานวน อัตรา จำานวน อัตรา

1. ชราภาพ 8 105.50 5 55.58 9 123.55

2. โรคระบบหายใจไม่
ระบุสาเหตุ

2 25.52 8 102.28 9 123.55

3. โรคหัวใจและหลอด
เลือด

2 25.52 0 0.00 2 27.48

4. มะเร็งทุกชนิด 5 55.55 1 13.14 2 27.48

5. อุบัติเหตุ 0 0.00 3 39.41 0 0.00

6. ปอดอักเสบ 0 0.00 1 13.14 0 0.00

7. วัณโรคปอด 1 13.31 0 0.00 0 0.00

รวม 18 245.87 18 238.00 22 292.55

..........
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บทที่ 4

การวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากโครงการ

โรงไฟฟ้าแกลบ
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 เมื่อสุขภาพมีความหมายมากกว่าภาวะความสมบูรณ์ทางกาย แต่

ยังครอบคลุมไปถึงจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงมองมิติของผลกระทบมากไปกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย 

เช่น มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติทางสังคม มิติของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 

เป็นต้น 

ในการดำาเนินงานของโครงการผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ) ของ

บรษิทั บวัสมหมายไบโอแมส จำากดั ที ่ต.ทา่ชา้ง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อบุลราชธานี 

อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ดังนี้  

 

1. พื้นที่ชุมชน ต.ท่าช้าง และ ต.บุ่งมะแลง และที่ตั้ง
โครงการ 

โรงไฟฟ้า

แม่น้ำามูล
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ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า บัวสมหมาย
พ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ้า ต้ังอยู่ใกล้กับบ้านเรือน โรงเรียน วัด ตลาด สถานท่ี 

ราชการ และสถานที่อื่นๆ ของชุมชน โดยมีรายละเอียดของระยะห่างของ 

รั้วโครงการกับชุมชน ดังนี้

ทิศเหนือ

– บ้านคำาสร้างไชย 500 เมตร 

– บ้านคำานกเปล้าประมาณ 800 เมตร  

– สำานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 ประมาณ 1 กิโลเมตร 

– ศูนย์วิจัยพืชไร่ 1.5 กิโลเมตร 

– โรงเรียนห้วยนกเปล้า ประมาณ 3 กิโลเมตร   

– บ้านหนองพรานคาน ม.19 ประมาณ 2 กิโลเมตร 

– บ้านดงผักขา ม.1 ต.ท่าช้าง 3 กิโลเมตร 

– บ้านบุ่งมะแลงน้อย ม.12 ประมาณ 3 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก

– บ้านคำาสร้างไชย ประมาณ 50 เมตร 

– บ้านโนนเจริญ ม.9 ต.บุ่งมะแลง ประมาณ 800 เมตร  

– บ้านหนองหวาย ม.10 ต.บุ่งมะแลง  ประมาณ 2 กิโลเมตร 

– บ้านหวายยาว ม.10 ต.บุ่งมะแลง  ประมาณ 3 กิโลเมตร

– บ้านแสงทอง ม.8 ประมาณ 4 กิโลเมตร    

ทิศตะวันตก

– บ้านคำาสร้างไชย ประมาณ 50 เมตร 

– ห้วยคำานกเปล้าและที่นา ประมาณ 300 เมตร 

– บ้านใหม่สารภี ม.3 ต.ท่าช้าง ประมาณ 2 กิโลเมตร   

– บ้านใหม่สารภีใน ม.18  ต.ท่าช้าง ประมาณ 3 กิโลเมตร 
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– บ้านใหม่ดอนจันทร์ ม.9 ต.ท่าช้าง ประมาณ 5 กิโลเมตร 

– บ้านหนองแคนพัฒนา ม.13 ต.ท่าช้าง ประมาณ 5 กิโลเมตร 

ทิศใต้

– แนวเขตอยู่ติดชิดกับบ้านเรือนชาวบ้าน บ้านคำาสร้างไชย 

– บ้านหนองเลิงนา ม.11 ต.บุ่งมะแลง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

– บ้านคำาโพธิ์ ม.8 ต.ท่าช้าง ประมาณ 5 กิโลเมตร 

– บ้านโคกก่อง ม.11 ต.ท่าช้าง ประมาณ 7 กิโลเมตร          

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

– บ้านคำาสร้างไชย  ประมาณ 50 เมตร  

– บ้านท่าช้างนอก ม.2 ประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

– บ้านท่าช้างใหญ่ ม.6 ประมาณ 3 กิโลเมตร

– บ้านท่าช้างน้อย ม.10 ประมาณ 4 กิโลเมตร

– บ้านไทยถาวร ม.14 ประมาณ 5 กิโลเมตร

– บ้านฮ่องฮ้อ ม.20 ประมาณ 6 กิโลเมตร

– บ้านโนนสว่าง ม.16 ประมาณ 6 กิโลเมตร

– บ้านหนองสะโน ม.7 ประมาณ 7 กิโลเมตร

– บ้านบัวเทิง ม.4  ประมาณ 8 กิโลเมตร

– บ้านบัวท่า ม.5  ประมาณ 10 กิโลเมตร

จะเห็นได้ว่าท่ีต้ังของโครงการโรงไฟฟ้าแกลบ ต้ังอยู่ในท่ีท่ีมีชุมชนล้อมรอบ 

โดยในระยะ 2 กิโลเมตร จะมีชุมชนล้อมรอบ จำานวน 7 หมู่บ้าน รวมทั้งโรงเรียน

ห้วยนกเปลา้ สำานกังานวจิยัและพฒันาการเกษตรเขต 4 และศนูยว์จิยัพชืไร ่และ

ในระยะ 3 - 10 กิโลเมตร จะมีชุมชนล้อมรอบ จำานวน 18 หมู่บ้าน นอกจากนี้
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โรงงานยังตั้งอยู่ในที่ที่สูงที่สุดของหมู่บ้านและห่างจากลำาห้วยคำานกเปล้าเพียง 

300 เมตร

โดยพ้ืนท่ีโครงการ อยู่ห่างจากแม่น้ำามูนประมาณ 6 กิโลเมตร ซ่ึงจะต้องมี

การเดินท่อสูบน้ำาเพ่ือนำาน้ำามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเส้นทางของท่อสูบน้ำา

จะต้องผ่านที่ดินของผู้อื่น หรือที่ดินสาธารณะ 

นอกจากนี้โรงสีข้าว โพธิ์เจริญ ซึ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดกลางที่ใกล้ที่สุด  

อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 15 กิโลเมตร และในระยะ 18-25 กิโลเมตร 

จะมีโรงสีข้าวตั้งอยู่ที่ อ.พิบูลมังสาหารและอ.วารินชำาราบ ดังนั้นจะต้องมีการ

ขนส่งแกลบเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

2. ผลกระทบในช่วงระยะการก่อสร้าง

โดยปกติโรงไฟฟ้าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12-18 เดือน จากข้อมูล

สถานภาพการรับซ้ือไฟฟ้าจากวีเอสพีพี (VSPP) ณ เดือน ตุลาคม 2553 

สถานภาพของบริษัท บัวสมหมาย ไบโอแมส จำากัด ที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 

จ.อุบลราชธานี ได้ลงนามในสัญญาขายไฟฟ้า และรอการขายไฟฟ้าเข้าระบบ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ดังนั้นจะเหลือเวลาก่อสร้างและทดสอบเครื่องประมาณ 

8 เดือน โดยในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

1. การขนส่ง ในช่วงการก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้าในพื้นที่

โครงการ บนถนนคำานกเปล้า-คำาโพธิ์ ซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนน 

พิบูล-วารินชำาราบ ระยะทางจากทางแยกจนถึงโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร 

โดยเปน็ถนน 2 เลน มคีวามกวา้งประมาณ 6 เมตร เปน็เสน้ทางเขา้ออกหมูบ่า้น 

5 หมู่บ้าน และเส้นทางเข้าออกของรถบรรทุกบริษัทอุบลเกษตรพลังงานซึ่งเป็น

โรงงานแป้งมันที่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนประมาณ 

7-8 เที่ยวในช่วงกลางวัน และอีก 2-3 เที่ยวในช่วงกลางคืน
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

- ฝุ่นจากการวิ่งของรถบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้าง บรรทุกดิน ซึ่งเป็นรถ

บรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งความเสี่ยงที่มีฝุ่นที่ตกหล่นรายทาง

- เสยีงดงัจากการขนสง่รบกวนชาวบา้น เนือ่งจากบา้นเรอืนอยูต่ดิถนน 

ถ้ามีการขนส่งช่วงเวลากลางคืน จะยิ่งกระทบรุนแรงมากขึ้น

- ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้ง

ทรัพย์สินเสียหาย โดยเฉพาะในช่วงการจราจรหนาแน่น เช่น ช่วงเช้า

และเยน็ อาจเกดิอุบตัเิหตไุดง่้าย โดยเฉพาะบรเิวณถนนคำานกเปลา้-

คำาโพธิ ์ไฟสอ่งสวา่งขา้งทางมเีปน็บางชว่งเทา่น้ัน จงึยิง่เพิม่ความเสีย่ง

มากขึ้น

2. คณุภาพอากาศ กจิกรรมทีอ่าจสง่ผลกระทบจากการฟุง้กระจายของ

ฝุ่นละอองต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ ได้แก่ การปรับแต่งพื้นที่ การก่อสร้าง

โรงงาน การขนย้ายเครื่องจักร และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเข้ามายัง

พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยอาจจะเกิดผลกระทบได้ดังนี้

- ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น บริเวณคุ้มคำาหัวงัว บ้าน

คำาสร้างไชย ที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ประมาณ 50 เมตร มี

ความเสีย่งอยา่งมากทีจ่ะไดร้บัฝุน่ละอองจากการทำากจิกรรมตา่งๆใน

พื้นที่ก่อสร้าง 

3. ทรัพยากรทางน้ำา ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2553 ที่บริษัทเริ่ม

มกีารปรบัแตง่พืน้ทีภ่ายในโครงการ ทำาให้มผีลกระทบทีเ่กดิขึน้แลว้และอาจเกดิ

ขึ้นในอนาคต ดังนี้

- ตั้งแต่บริษัทขุดบ่อขนาดใหญ่ 1 บ่อ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553  

จนกระทั่งในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งผ่านมาประมาณ 3 เดือน  
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คุ้มคำาหัวงัวที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการประมาณ 50 เมตร ที่มีบ้านเรือน

จำานวน 11 หลังคาเรือน เกิดปัญหาเรื่องน้ำาประปาหมู่บ้านที่ใช้การ

สูบน้ำาจากผิวดิน จากปกติที่น้ำาไหลสม่ำาเสมอตลอดทั้งปี ถ้าจะหยุด

ไหลกจ็ะเกดิจากเครือ่งปัม๊เสยี แตต่อนนีน้้ำาไหลคอ่ยและไหลชา้ลง ซึง่

อาจจะเกิดจากการที่น้ำาบาดาลระดับตื้นในบริเวณใกล้พื้นที่โครงการ

ไหลไปรวมกันในบ่อที่บริษัทขุดไว้ โดยตอนน้ีในบ่อที่โครงการขุดมี

น้ำาซึมออกมาแล้ว และมีสีฟ้าใส หากมีการขุดบ่อเพิ่มขึ้น น้ำาบาดาล

ระดับต้ืนของชุมชนก็มีความเส่ียงอย่างมากท่ีจะลดลงจนส่งผลกระทบ

ตอ่วถิชีวีติได ้เชน่ ชมุชนอาจจะตอ้งซือ้น้ำาเพือ่การอปุโภคบรโิภค และ

ใช้ในการเกษตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับชุมชน  

- จากการถมถนนรอบบริเวณพื้นท่ีโครงการ ทำาให้เส้นทางการไหลของ

น้ำาตามธรรมชาติถูกปิด หากมีฝนตก หรือช่วงน้ำาหลากอาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมขัง

ทางฝั่งด้านตะวันตกของบ้านคำาสร้างไชยได้ 

4. การปรับถมที่ดิน จากการปรับถมดินของพื้นที่โครงการ ทำาให้เกิด 

ผลกระทบที่สร้างความเสียหายให้ชุมชนแล้วดังนี้ 

- เมือ่เดอืนกนัยายน 2553 ซ่ึงเปน็ชว่งท่ีมฝีนตกหนกั ทำาใหด้นิบางสว่น

จากพืน้ทีโ่ครงการไถลลงไปในทีน่าของนางสำาราญ บญุเตม็ ซึง่ได้เริม่

ทำาการปลูกข้าวแล้ว ทำาให้ที่นาเสียหายประมาณ 1 ไร่ จากพื้นที่เดิม

ท่ีเคยปลูกข้าว 6 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายจากการสูญเสียผลผลิต คือ 

ข้าว ไร่ละ400 กิโลกรัม หรือเป็นเงินประมาณประมาณ 5,000 บาท 

5. มลภาวะทางเสียง เสียงท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงการก่อสร้าง ได้แก่ การ

ทำางานของเครือ่งจกัรตา่งๆ เชน่ การขดุดนิ การตอกเสาเขม็ การกอ่สรา้งโรงงาน 

เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ ดังนี้
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- บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง โดยบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากรั้ว

ของโครงการ 50 เมตร ถ้ามีการก่อสร้างในเวลากลางคืน เสียงท่ีเกิดข้ึน

จะรบกวนความสงบของชุมชนมากขึ้น

- ตอนนี้ปัญหาเรื่องเสียงดังจากเครื่องจักรที่ขุดบ่อ ขุดดิน ทั้งกลางวัน

และกลางคืน ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการแล้ว 

โดยบางครั้งเสียงดังที่เกิดขึ้นดังไปถึงโรงเรียนห้วยนกเปล้าที่อยู่ห่าง

จากพื้นที่โครงการประมาณถึง 2 กิโลเมตร

 

6. เศรษฐกิจในชุมชน ในช่วงของการก่อสร้างโรงงานอาจจะมีการ 

จ้างแรงงานบางส่วนจากคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบางคนใน

ชุมชนได้ รวมทั้งบางครัวเรือนที่เป็นร้านขายของ หรือร้านอาหาร

3. ผลกระทบในช่วงระยะดำาเนินการ

โครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลมีระยะเวลาดำาเนินการ

ประมาณ 25 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบดังนี้

 

1. ด้านความมั่นคงในการจัดการวัตถุดิบ
เชือ้เพลงิทีใ่ชส้ว่นใหญค่อื แกลบ ซึง่โรงไฟฟา้มคีวามตอ้งการแกลบ 240-

300 ตนัตอ่วนั หรอืประมาณ 100,000 ตนัตอ่ป ีโดยทางโครงการจะรบัซือ้แกลบ

จากโรงสีภายใน จ.อุบลราชธานี 

จากข้อมูลของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปีพ.ศ. 2552-2553 

จ.อบุลราชธาน ีมขีา้วเปลอืกจากการปลกูข้าวนาปจีำานวน 970,622 ตนั และจาก

ข้าวนาปรังจำานวน 72,744 ตัน รวมมีผลผลิตจำานวน 1,043,366 ตัน โดยใน
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กระบวนการสีข้าวจะได้แกลบประมาณร้อยละ 22 ของน้ำาหนักข้าวเปลือก หรือ

จะมีแกลบประมาณ 229,540 ตันต่อปี 

ตารางที่ 4.1 ปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ใน จ.อุบลราชธานี ปีพ.ศ.2552-2553

 ชนิดข้าว  ผลผลิต  (ตัน)

ข้าวนาปี 970,622 

ข้าวนาปรัง 72,744

รวม 1,043,366

ปริมาณแกลบ (ร้อยละ 22) 229,540

และจากข้อมูลสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจากวีเอสพีพี (VSPP) ณ เดือน

ตลุาคม 2553 จ.อุบลราชธาน ีมโีครงการผลติไฟฟา้ทัง้หมด 28 โครงการ มกีำาลงั

การผลติตดิตัง้รวม 191.84 เมกะวตัต ์และมปีรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 170.45 

เมกะวัตต์ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจาก 

1. เชื้อเพลิงชีวมวลจำานวน 10 โครงการ มีกำาลังผลิตติดตั้งรวม 97.3 

เมกะวัตต์ 

2. น้ำาเสียจำานวน 2 โครงการ มีกำาลังผลิตติดตั้งรวม 3.0 เมกะวัตต์ 

3. แสงอาทิตย์ จำานวน 16 โครงการ มีกำาลังผลิตติดต้ังรวม 91.4 เมกะวัตต์ 

โดยมีโครงการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงจากแกลบจำานวน 3 โครงการ  

มีกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 28.8 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอขายไฟรวม 23.0 

เมกะวัตต์ โดยมี 1 โครงการที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ดังนั้นถ้าดูจากปริมาณ

แกลบท่ี จ.อุบลราชธานีผลิตได้ในปี พ.ศ. 2552-2553 จำานวน 229,540 ตันต่อปี 

ถ้าแบ่งโดยเฉลี่ยให้เท่ากันทั้ง 3 โครงการ จะได้เพียงโครงการละ 76,513.51 ตัน

ตอ่ป ีซึง่ไมเ่พยีงพอในการผลติพลงังานไฟฟา้ตลอดทัง้ป ีซึง่ 3 โครงการเบือ้งตน้

นี้ยังไม่ได้นับรวมโครงการอื่นๆที่ใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่าง แกลบ และเศษไม้  



44

อีก 4 โครงการที่มีกำาลังการผลิตรวม 39.6 เมกะวัตต์ 

ดังนั้นโครงการจึงมีความเสี่ยงอย่างมากในเรื่องความมั่นคงในการจัดหา

แกลบให้เพียงพอ เนื่องจากจะต้องแย่งชิงแกลบที่มีปริมาณไม่เพียงพอกับทุก

โครงการที่จะดำาเนินการใน จ.อุบลราชธานี

ตารางที่ 4.2 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจากวีเอสพีพี ใน จ.อุบลราชธานี 

ณ เดือน ตุลาคม 2553

ลำาดับ
ที่

บริษัท
สถานที่ตั้งโรง

ไฟฟ้า

กำาลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW)

ปริมาณ
พลังไฟฟ้า
เสนอขาย

(MW)

ประเภท
เชื้อเพลิง

ขั้นตอน
การ

ดำาเนิน
งาน

วันเริ่มต้น
จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ 
(COD)

1 บจก. ก้าวหน้าเพาเวอร์
ซัพพลาย

อ.สำาโรง 9.900 7.500 แกลบ 4 ขายไฟฟ้า
เข้าระบบแล้ว 
22 ม.ค. 51

2 บจก.ก้าวหน้าเพาเวอร์ 
ซัพพลาย # 2

อ.สำาโรง 9.900 7.500 แกลบ 3 31 ธ.ค. 51

3 บจก.โชคชัยไบโอแมส อ.ดอนมดแดง 9.500 8.000 เศษไม้ 3 1 มิ.ย. 53

4 บจก.โชคชัยไบโอแมส ต.โพธิ์ไทร 
อ.พิบูลมังสาหาร 

9.500 8.000 เศษวัสดุ 3 30 ธ.ค. 54

5 บจก.บัวสมหมาย 
ไบโอแมส (โครงการ1)

อ.สว่างวีระวงศ์ 9.000 8.000 แกลบ 3 1 ต.ค. 54

6 บจก.อัลไลแอนซ์ 
คลีนเพาเวอร์

อ.ม่วงสามสิบ 9.900 8.000 แกลบ, 
เศษไม้

3 ธ.ค. 56

7 บจก.อัลไลแอนซ์ 
คลีนเพาเวอร์

ต.หนองขอน 
อ.เมือง 

9.900 8.000 แกลบ, 
เศษไม้

3 ธ.ค. 56

8 บจก.อัลไลแอนซ์ 
คลีนเพาเวอร์

อ.สิรินธร 9.900 8.000 แกลบ, 
เศษไม้

3 ธ.ค. 56

9 บจก.เอสทีเอฟอี ต.ในเมือง อ.เมือง 9.900 8.000 เศษวัสดุ 3 ก.ค. 53
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ลำาดับ
ที่

บริษัท
สถานที่ตั้งโรง

ไฟฟ้า

กำาลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW)

ปริมาณ
พลังไฟฟ้า
เสนอขาย

(MW)

ประเภท
เชื้อเพลิง

ขั้นตอน
การ

ดำาเนิน
งาน

วันเริ่มต้น
จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ 
(COD)

10 บจก.แอ็ดวานซ์ 
คลีนเพาเวอร์

อ.วารินชำาราบ 9.900 8.000 แกลบ, 
เศษไม้

3 ธ.ค. 54

11 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.หัวเรือ อ.เมือง 6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค 56

12 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.ท่าโพธิ์ศรี 
อ.เดชอุดม 

6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค 56

13 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.เมืองเดช 
อ.เดชอุดม 

6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค. 56

14 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.ไร่น้อย อ.เมือง 6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค. 56

15 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.นาแวง 
อ.เขมราฐ 

6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค. 56

16 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.นาฟิน 
อ.ตระการพืชผล 

6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค. 56

17 บจก.ดีแอนด์เจ
คลีนเอ็นเนอร์ยี่ซิสเท็ม

ต.คำาเขื่อนแก้ว 
อ.สิรินธร 

6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ธ.ค. 56

18 บจก.บางกอก
โซลาร์พาวเวอร์

ต.คันไร่ อ.สิรินธร 4.971 4.500 แสง
อาทิตย์

3 31 ก.ค. 53

19 บจก.พีที ไดร์ว 
(ประเทศไทย)

อ.เมือง 5.800 5.000 แสง
อาทิตย์

3 31 ก.ค. 52

20 บจก.อุบล ไบโอก๊าซ อ.นาเยีย 2.080 2.000 น้ำาเสีย 2

21 หจก.อุบลไบโอเพาเวอร์ ต.บุ่งหวาย 
อ.วารินชำาราบ 

1.000 0.970 น้ำาเสีย 2

22 บจก.พลังงานสะอาด
ดีเยี่ยม

ต.โพนแพง 
อ.ม่วงสามสิบ

1.000 0.980 แสง
อาทิตย์

2
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ลำาดับ
ที่

บริษัท
สถานที่ตั้งโรง

ไฟฟ้า

กำาลัง
การผลิต
ติดตั้ง 
(MW)

ปริมาณ
พลังไฟฟ้า
เสนอขาย

(MW)

ประเภท
เชื้อเพลิง

ขั้นตอน
การ

ดำาเนิน
งาน

วันเริ่มต้น
จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบ 
(COD)

23 บจก.อีเอสพีพี อ.วารินชำาราบ 6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

2

24 บจก.อีเอสพีพี อ.วารินชำาราบ 6.000 6.000 แสง
อาทิตย์

2

25 บจก.อีเอสพีพี อ.วารินชำาราบ 4.000 4.000 แสง
อาทิตย์

2

26 บจก.บัวสมหมายผลิต
ไฟฟ้า

ต.ท่าช้าง อ.สว่าง
วีรวงศ์ 

4.000 4.000 แสง
อาทิตย์

1

27 บจก.รางเงิน โซลูชั่น ต.ดอนสวย 
อ.ตระการพืชผล 

8.847 8.000 แสง
อาทิตย์

1

28 บจก.รางเงิน โซลูชั่น ต.เขมราฐ 
อ.เขมราฐ 

8.847 8.000 แสง
อาทิตย์

1

 
ที่มา สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ณ เดือนตุลาคม 2553, www.eppo.go.th

 
หมายเหตุ ขั้นตอนการดำาเนินงาน
หมายเลข 1 = ยื่นคำาร้อง รอตอบรับซื้อไฟฟ้า 
หมายเลข 2 =  ตอบรับซื้อแล้ว รอลงนามสัญญา 
หมายเลข 3 =  ลงนามสัญญาแล้ว รอขายไฟฟ้าเข้าระบบ 
หมายเลข 4 =  ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (COD)
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2. การขนส่ง
โครงการตั้งอยู่บนถนนคำานกเปล้า-คำาโพธิ์ ซึ่งเป็นถนนแยกจากถนน

พิบูล-วารินชำาราบ หรือถนนทางหลวงหมายเลข 217 โดยพื้นที่โครงการอยู่ห่าง

จากถนนพิบูล-วารินชำาราบ ประมาณ 1 กิโลเมตร ถนนคำานกเปล้า-คำาโพธ์ิ เป็น

ถนนเลนคู่ มีความกว้างประมาณ 6 เมตร เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกของชุมชน

อยา่งนอ้ย 5 ชมุชน และเสน้ทางเขา้ออกของรถบรรทกุบรษิทัอุบลเกษตรพลงังาน 

ซึ่งเป็นโรงงานแป้งมันที่มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน

 ปากทางเข้าหมู่บ้าน ป้ายแสดงทางเข้าหมู่บ้าน

 ภาพบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติดถนน สภาพถนนระหว่างทางเข้าโครงการ

 ก่อนถึงโครงการ

ภาพที่ 4.1 ป้ายแสดงทางเข้าหมู่บ้าน และสภาพถนนคำานกเปล้า-คำาโพธิ์

โรงไฟฟ้ามีความต้องการแกลบ 240-300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 
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100,000 ตันต่อปี รถบรรทุก 1 คัน บรรทุกน้ำาหนักไม่เกิน 8 ตัน ดังนั้นในแต่ละ

วันจะมีรถบรรทุกประมาณ 30-37 คันหรือประมาณ 12,500 คันต่อปี โดยการ

ขนถ่ายลำาเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่บริเวณโรงงาน และลำาเลียงขี้เถ้าออกนอกบริเวณ

โรงงานกระทำาได้เฉพาะในช่วงเวลา 9.00 – 15.00 น. หรือ 6 ชั่วโมงต่อวัน 

ดงันัน้หากมเีชือ้เพลงิใหข้นถา่ยลำาเลยีงไดท้กุวนัตลอดทัง้ป ีจะมรีถบรรทกุ

วิ่งประมาณ 5 คันต่อชั่วโมง หรือทุกๆ 12 นาทีจะมีรถบรรทุกวิ่ง 1 คัน

จากข้อมูลของสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปีพ.ศ. 2552 จ.อุบลราชธานี 

จะมชีว่งฤดกูาลเกบ็เกีย่วของขา้วนาป ีอยูใ่นเดอืนตลุาคมถึงเดือนมกราคม หรอื

ประมาณ 4 เดือน หากจะมีการเก็บเชื้อเพลิงแกลบให้เพียงพอตลอดทั้งปี คือ

ประมาณ 100,000 ตัน ภายในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประมาณ 6 เดือน จะต้องขน

แกลบวันละ 480-600 ตัน ดังนั้นจะมีรถบรรทุกประมาณวันละ 60-75 คัน หรือ 

ชั่วโมงละ 10 คัน หรือทุกๆ 6 นาทีจะมีรถบรรทุกวิ่ง 1 คัน

ดงันัน้การขนถา่ยลำาเลยีงแกลบจะเปน็การเพิม่ปรมิาณของการสญัจรบน

ถนนที่เป็นทางสัญจรของคนในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง

ในการเกิดอุบัติเหตุกับคนในชุมชน     

นอกจากนี้จากรายงานปริมาณการเดินทางบนทางหลวงปี 2552 ของ 

กรมทางหลวง ถนนพิบูล-วารินชำาราบ หรือถนนทางหลวงหมายเลข 217 เป็น

ถนนที่มีปริมาณการเดินทางตั้งแต่ 31-60 ล้านคันต่อปี เนื่องจากเป็นเส้นทางที่

เชือ่มระหวา่งสถานทีท่อ่งเทีย่วและอำาเภอตา่งๆ เชน่ ชอ่งเมก็ ทีเ่ปน็ทางผา่นไป

สู่ประเทศลาว กับอำาเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นถนน 4 เลน ไม่มีรั้วกั้นแบ่งช่อง

ทางจราจร เสน้ทางมลีกัษณะเปน็เนนิขึน้ลงทำาใหท้ศันะวิสยัในการขบัรถไมค่่อย

ดี มีทางแยกเข้าชุมชนทั้งซ้ายขวาตลอดเกือบเส้นทาง บางช่วงถนนลื่น และรถ

ที่วิ่งส่วนใหญ่จะวิ่งด้วยความเร็วสูง ทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยปกติจะมีการ

ติดป้ายเตือนให้ระวังอุบัติเหตุ ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 14-20 ซึ่งถนนที่จะเข้า

หมู่บ้านคำาสร้างไชยอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18 กับ 19 
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โดยเฉพาะหลักกิโลเมตรที่ 20 ซึ่งบริเวณนั้นมีศูนย์วิจัยพืชไร่ สำานักงาน

วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตร เขต 4 และโรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า ที่ถนนมี

ลักษณะเป็นเนินสูงท่ีสุดบนถนนทางหลวงสาย 217 ไม่มีสะพานลอยและ

ทางมา้ลายสำาหรบัขา้มถนน แมจ้ะมตีำารวจมาชว่ยดแูลการขา้มถนน แตอ่บุตัเิหตุ

กเ็กดิขึน้เรือ่ยๆ ทัง้รถชนรถ และรถชนคน ทำาใหบ้าดเจบ็ พกิารและเสยีชวิีต โดย

เฉพาะชว่งฝนตก และชว่งเวลาเลกิงานประมาณ 15.00-17.00 น. ซึง่เกิดอบุตัเิหตุ

บ่อยครั้งจนต้องมีการทำาพิธีทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต 

ดงันัน้การขนสง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในชว่งการดำาเนนิการของโครงการ จะเปน็การ

เพิม่ความเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตบุนถนนทีม่อีบุตัเิหตเุกดิขึน้เปน็ประจำาอยูแ่ลว้

ให้มากขึ้นไปอีก

แยกทางเข้าบ้านคำาสร้าง

ภาพที่ 4.2 ป้ายระวังอุบัติเหตุบนถนนพิบูล-วารินชำาราบ หรือถนนทางหลวง

หมายเลข 217 และสภาพถนนพิบูล-วาริน 

ความห่วงกังวลจากชุมชน

นางสาวติก กออาจ

“การสัญจรไปมาอาจจะลำาบาก เพราะมีรถขนแกลบวิ่งทุกๆ วัน ปกติมี

รถวิ่งจากโรงมันรวมกับรถทั่วไปก็มากพออยู่แล้ว รวมกันรถที่ขนแกลบอีก อาจ

ทำาให้เกิดอุบัติเหตุได้”

แม่อุทัย คำาแพง
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“ผลกระทบการขนย้ายรถขนแกลบ รถขนแกลบมาทุกวันต้องขนแกลบ 

ตั้งหลายเที่ยว ต้องผ่านหมู่บ้าน ทางก็แคบๆ มันจะเกิดปัญหาอุบัติเหตุตามมา 

สตัวท์ัง้หลายตอ้งไดร้บัผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้แนน่อน เพราะว่าพวกสนุขั

ต้องเดินข้ามทางไปฝั่งทางนั้นทางนี้ มันก็ต้องได้รับอันตราย คนก็เหมือนกัน”

นายศุภนิตย์ สิมาพันธ์

“ถ้าโรงงานไฟฟ้ามาอยู่ตรงนี้ เรื่องการจราจรคงจะลำาบาก เพราะถนนใน

หมู่บ้านก็แคบอยู่แล้ว อุบัติเหตุก็มีบ่อยตามปกติ กลัวเด็กๆ ลูกหลานจะได้รับ

อันตราย ปกติชาวบ้านขับรถตามสบาย จะวิ่งเลนไหน จะจอดตรงไหนก็ได้ แต่

ถ้ามีรถบรรทุกมาเพิ่ม อุบัติเหตุก็จะเกิดง่ายขึ้น ชีวิตบ้านเราจะไม่เหมือนเดิม” 

3. ด้านฝุ่นละออง
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนอกจากจะทำาให้บ้านเรือน และแหล่งน้ำาสกปรกแล้ว 

ยังอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ เช่น การระคายเคือง โรคภูมิแพ้ และโรค

เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบนี้เกิดได้กับทั้งคนและสัตว์ 

โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำาตัวเกี่ยวกับระบบทาง

เดนิหายใจ และผูส้งูอาย ุรวมทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลผลติทางการเกษตร เชน่ 

ทำาให้การผสมพันธุ์ของข้าวลดลง    

ในโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่คือ แกลบ ซึ่งจะรับซื้อแกลบ

จากโรงสีภายในจังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ันในระหว่างดำาเนินโครงการ ผลกระทบ

จากฝุน่ละอองจะเกดิจากการฟุง้กระจายของฝุน่ละอองแกลบจากรถขนสง่แกลบ 

โกดังเก็บแกลบ และการลำาเลียงแกลบจากโกดังแกลบสู่เตาเผา
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นอกจากน้ีในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะต้องมีการเผาแกลบซึ่งจะทำาให้

เกิดขี้เถ้า ดังนั้นจะมีขี้เถ้าเบาหรือฝุ่นละอองที่ออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า และ

ฝุน่ละอองท่ีเกิดจากการขนยา้ยหรอืการกองขีเ้ถา้หนกัหรอืแกลบดำา ซึง่โครงการ

มีมาตรการในการควบคุมคือ 

– มีผ้าคลุมปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองแกลบ 

และแกลบดำาในขณะขนส่ง

– สร้างโกดังเก็บแกลบแบบมีผนังปิดมิดชิดทุกด้าน กว้างและยาว 200 

เมตร     

– ลำาเลียงแกลบจากโกดังเก็บแกลบด้วยระบบสายพานลำาเลียงที่ปิด

มิดชิด

– ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำากลางอากาศเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ 

ฝุ่นละออง

– ออกแบบให้ขี้เถ้าตกลงบนรางน้ำา

– ติดต้ังเคร่ืองดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต สำาหรับดักฝุ่นข้ีเถ้าเบา จำานวน 3 ชุด

– ทำาพื้นที่กันชน ซึ่งมีระยะจากรั้วประมาณ 100 เมตร 

เนื่องจากระหว่างสองข้างทางของถนนคำานกเปล้า-คำาโพธิ์ ตั้งแต่จุดที่ 

แยกมาจากถนนพิบูล-วารินชำาราบ จนถึงพื้นที่โครงการมีระยะทางประมาณ 1 

กิโลเมตร มีบ้านเรือนอยู่ติดถนน ทำาให้เกิดผลกระทบจากฝุ่นละอองของการ 

ขนถ่ายลำาเลียงแกลบและแกลบดำาได้ง่าย

ในระยะ 2 กิโลเมตรจากรั้วของโครงการโรงไฟฟ้า จะมีชุมชนล้อมรอบ 

จำานวน 7 หมู่บ้าน โดยบ้านเรือนที่ใกล้ที่สุดห่างจากรั้วของโรงไฟฟ้าประมาณ  

50 เมตร ซึง่ขีเ้ถา้เบาหรอืฝุน่ละอองทีเ่กดิจากกระบวนการผลติทีอ่อกจากปลอ่ง 

ของโรงไฟฟา้อาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงได้ แมจ้ะมกีารตดิตัง้เครือ่ง

ดักฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงถึง 3 จุด แต่ด้วยระยะเวลาในการดำาเนิน
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โครงการนานถงึ 25 ป ีอาจทำาให้เครือ่งดกัฝุน่มปีระสทิธภิาพลดลง จนฝุน่ละออง

สามารถหลุดออกมาสู่ภายนอกได้  

ตารางที่ 4.3 แสดงปริมาณฝุ่นละอองที่ออกจากปล่องของโรงไฟฟ้า 

เมื่อเครื่องดักฝุ่นมีประสิทธิภาพต่างกัน

ประสิทธิภาพของเครื่องดักฝุ่น กิโลกรัมต่อชั่วโมง กิโลกรัมต่อวัน

99.8% 2.67 60

99.5% 6.69 150

95.0% 66.95 1,500

นอกจากฝุ่นละอองท่ีเกิดออกจากปล่องของโรงไฟฟ้าแล้ว ก็ยังมีฝุ่นละออง

ท่ีเกิดจากกองแกลบ และกองแกลบดำา โดยเฉพาะกองแกลบดำา ซ่ึงจากกระบวนการ

ผลิตจะมีแกลบดำาประมาณ 10 ตันต่อวัน หรือประมาณ 3,600 ตันต่อปี หรือ 

90,000 ตันตลอดช่วงระยะการดำาเนินโครงการ 25 ปี โดยทางโครงการจะแจกจ่าย

แกลบดำาให้กับผู้ที่ต้องการ 

หากในแต่ละวันมีคนมารับแกลบดำา ร้อยละ 99 หรือ 9,900 กิโลกรัม จะ

มีแกลบดำาเหลือในพื้นที่โครงการวันละ 100 กิโลกรัม ใน 1 ปีจะมีแกลบดำาเหลือ

ในพื้นที่โครงการ 36 ตันต่อปี โครงการมีระยะดำาเนินการประมาณ 25 ปี ดังนั้น

จะมีแกลบดำาถึง 900 ตันในพื้นที่โครงการ

 ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก เพราะฝุ่นจะปลิว

ไปตามกระแสของลม นอกจากนีโ้ครงการยงัตัง้อยูใ่นท่ีท่ีสงูท่ีสดุของหมู่บา้นทำาให้

ฝุ่นละอองแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น  แม้จะมีพื้นที่กันชนประมาณ 100 เมตรจาก

รั้วทุกด้านก็ตาม โดยในระยะ 10 กิโลเมตร หมู่บ้านที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและความแรงของลม ดังแสดงในภาพที่ 4.3  
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ฤดู
หนาว

ฤดูฝน

บ้านคำาสร้างไชย
บ้านคำาโพธิ์
บ้านโคกก่อง

บ้านหนองเลิงนา

บ้านคำาสร้างไชย บ้านคำานกเปล้า
บ้านดงขา บ้านหนองพรานคาน
บ้านบุ่งมะแลงน้อย
สถานีอนามัย อบต. สำานักงานการเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชไร่ และโรงเรียนห้วยนกเปล้า

โรงไฟฟ้า

ภาพที่ 4.3 แผนที่แสดงทิศทางลมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในแต่ละฤดูกาล
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ความห่วงกังวลจากชุมชน
นางนวลใย  สิทธิสา 

“กังวลว่าจะเกิดปัญหาด้านมลพิษจากแกลบ ฝุ่นละออง ซ่ึงหมู่บ้านห่างจาก

จุดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าไม่ถึง 4 กิโลเมตร”

นายสุพรรณ แล่นหยุด

“กังวลว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าอาจจะได้รับผลกระทบเร่ืองฝุ่นละอองจากแกลบ 

เพราะดขูา่วจงัหวดัทีไ่ดร้บัผลกระทบ เสือ้ผา้ทีต่ากไวถู้กฝุน่ละออง รวมท้ังน้ำากิน

น้ำาใช้ก็มีฝุ่นของแกลบจากโรงไฟฟ้า ซึ่งเจ้าของกิจการไม่เคยไปดูแล ชาวบ้าน 

ร้องเรียนก็ไม่เป็นผล จึงมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งสำาหรับเรื่องนี้”

แม่กุล จุมทอง

“ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า ฝุ่นละอองมีมากน้อย ทุกวันนี้เราก็อยู่ได้ไม่มี

ความจำาเปน็ทีเ่ราจะตอ้งพึง่โรงไฟฟา้ ถา้มโีรงไฟฟา้ คดิวา่จะมผีลกระทบคอื พชื 

ผัก น้ำา ต้องกระทบ เราไม่อยากเส่ียง เราอยู่ของเราอย่างน้ีก็ไม่เดือดร้อน ชาวบ้าน

เรามีอาชีพทำานา”

แม่หนูลับ คำาแข็ง 

“ลูกหลานรุ่นหลังที่กำาลังจะเติบโตมาเขาอาจจะได้รับผลกระทบอย่าง

แน่นอน ถ้ามีโรงไฟฟ้าเกิดข้ึนใกล้หมู่บ้าน ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมาต้องได้รับผล

ของละอองของฝุน่ของแกลบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้จะทำาใหเ้กดิตุม่คนัเกดิมาตาม

ภายหลังอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย ต้องได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆ”
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4. ด้านทรัพยากรน้ำา

โดยปกติชุมชนจะใช้น้ำาจากน้ำาบาดาลระดับตื้นในการอุปโภคบริโภค  

การทำาน้ำาประปาหมูบ่า้น และในการเกษตรท้ังปลูกพชืและเลีย้งสตัว ์ซึง่ปรมิาณ

น้ำามีใช้เพียงพอตลอดทั้งปีจากทั้งบ่อที่ขุด และจากลำาห้วยตามธรรมชาติ ซึ่งใน

พื้นที่ชุมชนถ้าขุดดินลึกลงไปประมาณ 4-5 เมตร ก็จะมีน้ำาซึมออกมาแล้ว 

ระบบน้ำาบาดาลระดับตื้นของชุมชนมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดยน้ำา

จะซึมออกมาจากผิวดินจะรวมกันเป็นลำาห้วยตามธรรมชาติและไหลลงสู่แม่น้ำามูน 

ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน จะเป็นช่วงที่มีน้ำาค่อนข้างเยอะ ซึ่งชาวบ้านจะใช้

น้ำาในการอุปโภคบริโภค และการทำานา และในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน จะ

เป็นช่วงท่ีน้ำาลดน้อยลง อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำานา แต่เพียงพอสำาหรับการ

อุปโภคบริโภค และการรดน้ำาพืชผลทางการเกษตร

ในส่วนของแม่น้ำามูนบริเวณที่ใกล้ ต.ท่าช้าง ช่วงที่มีปริมาณน้ำาค่อนข้าง

มากคือ ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม และช่วงที่น้ำาแล้งที่สุดจะอยู่ประมาณเดือน

เมษายน-มิถุนายน คือ มีระดับน้ำาสูงประมาณ 1-2 เมตร

4.1 น้ำาที่ใช้ในกระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการ
โรงไฟฟ้ามีความต้องการน้ำาวันละ 1,300 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 

460,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยสูญเสียไปกับการระเหยที่ระบบหอระบาย 

ความร้อนประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตร และถ่ายทิ้ง 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ดงันัน้โดยรวมโครงการจะมกีารเตมิน้ำาเพือ่ใชใ้นกระบวนการผลติประมาณวนัละ  

600-800 ลูกบาศก์เมตร 
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ตามเงื่อนไขที่อุตสาหกรรมจังหวัดตั้งไว้ คือ โครงการสามารถสูบน้ำาจาก

แมน่้ำามนูไดเ้ฉพาะชว่งฤดฝูนเทา่น้ัน โดยจะสบูน้ำามาพกัทีบ่อ่เกบ็ขนาด 10 ลา้น

ลิตร หรือ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้ได้ประมาณ 1 สัปดาห์

กรณีมีการสูบน้ำาจากแม่น้ำามูน หากช่วงฤดูฝนที่เกิดขึ้นคิดเป็นเวลา

ประมาณ 4 เดือนที่มีการสูบน้ำาจากแม่น้ำามูนมาใช้แล้ว ในช่วงนอกฤดูฝนอีก

ประมาณ 8 เดือนท่ีเหลือ ถ้าโครงการไม่มีการสูบน้ำาจากแหล่งน้ำาอื่นมาใช้ใน

กระบวนการผลิต รวมทั้งการสูบน้ำาจากบาดาลระดับตื้น จะต้องสูบน้ำาในช่วง 

ฤดูฝนมาเก็บไว้ในบ่อพักขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

– กรณีใช้น้ำาวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร จะต้องขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำา 

อย่างน้อย 10 บ่อ

– กรณีใช้น้ำาวันละ 1,300 ลูกบาศก์เมตร จะต้องขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำา

อย่างน้อย 17 บ่อ

– กรณีใช้น้ำาวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร จะต้องขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำา 

อย่างน้อย 8 บ่อ

กรณีไม่มีการสูบน้ำาจากแม่น้ำามูน หรือโครงการสูบน้ำาจากน้ำาบาดาล

ระดับตื้น จะต้องใช้ปริมาณน้ำาจากบ่อพักขนาด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้

– กรณีใช้น้ำาวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ปริมาณน้ำาจากบ่อพัก

จำานวน 20 บ่อ

– กรณีใช้น้ำาวันละ 1,300 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ปริมาณน้ำาจากบ่อพัก

จำานวน  33 บ่อ

– กรณีใช้น้ำาวันละ 600 ลูกบาศก์เมตร จะใช้ปริมาณน้ำาจากบ่อพัก

จำานวน 15 บ่อ
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ซ่ึงในการขดุบอ่ขนาด 10,000 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่เปน็บอ่ขนาดใหญจ่ำานวน

มาก ย่อมมีความเสี่ยงต่อการลดลงของปริมาณน้ำาบาดาลระดับตื้นที่ชุมชน

สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำารงชีวิตของ

ชุมชน 

ปัจจุบันโครงการมีการขุดบ่อขนาดใหญ่ 1 บ่อ และมีน้ำาซึมขึ้นมาในบ่อ

แล้ว โดยวันที่ 29 มกราคม 2554 น้ำาประปาหมู่บ้านของคุ้มคำาหัวงัวที่มีทั้งหมด 

11 ครัวเรือน มีน้ำาไหลค่อย และไหลช้าลง ซ่ึงอาจจะเกิดจากการที่น้ำาบาดาล

ระดบัตืน้ในบรเิวณนัน้ไปรวมกนัอยูท่ี่บอ่ทีบ่ริษทัขดุขึ้น ทำาให้ไม่เพยีงพอต่อการ

ผลติน้ำาประปาหมูบ่า้น จากปกตทิีน่้ำาไหลสม่ำาเสมอตลอดท้ังป ีจะมบีางครัง้ท่ีน้ำา

ไม่ไหลเนื่องจากปั๊มน้ำาเสียหาย 

ถ้าโครงการมีการขุดบ่อเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่ทำาให้น้ำาบาดาลระดับตื้น

บริเวณข้างเคียงไหลไปรวมกันที่บ่อของโครงการ จนส่งผลกระทบต่อการใช้

ประโยชน์ของชุมชนใกล้เคียง จากหนึ่งชุมชนเป็นหลายชุมชนได้ในอนาคต โดย

เฉพาะในชว่งทีม่นี้ำานอ้ยกย็ิง่ไดร้บัผลกระทบมากขึน้ จนอาจตอ้งมกีารซือ้น้ำาเพือ่

อุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร

ภาพที่ 4.4 รูปการขุดบ่อภายในพื้นที่โครงการ วันที่ 29 มกราคม 2554
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ความห่วงกังวลจากชุมชน

นายทองคับ มาดาสิทธิ์

“น้ำาตอนนี้มันได้รับผลกระทบแล้ว ห้วยหนองคลองบึงน้ำาก็ลดลง พวก 

คำาเล็กๆ น้ำาก็จะลดลงตามไปด้วย ต้นไม้ท่ีใช้น้ำาบาดาลระดับตื้นไม่มีน้ำาก็จะ

ยนืตน้ตาย มะมว่งหมิพานตผ์ลผลติลดลงจากเดมิปกตไิด้ 3 ตนั ปน้ีีกลวัจะเหลอื

ไม่ถึงครึ่งตัน ดอกมะม่วงมันไม่ค่อยดี ไม่มีน้ำามาเลี้ยง 

เรื่องน้ำาเสียจากการล้างเครื่อง ปกติชาวบ้านหากินตามหนองทั้งพืชและ

สัตว์ก็จะตาย ได้รับผลกระทบแน่นอน ถึงไม่เห็นทันตาแต่ระยะยาวก็จะเห็น

และสุดท้ายเรื่องน้ำาใต้ดินจะไม่มีใช้ และถ้าน้ำาเสียจากการล้างเครื่องซึม

ลงสู่ใต้ดิน น้ำาก็จะใช้ไม่ได้ ถ้าเทียบกับผลประโยชน์ท่ีโครงการจะให้ มันไม่คุ้มเลย”

4.2 น้ำาทิ้งจากพื้นที่โครงการ
โรงไฟฟ้ามีน้ำาทิ้งประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 

73,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งน้ำาทิ้งจากกระบวนการผลิตจะทำาการบำาบัดและ

เก็บไว้ในบ่อน้ำาทิ้ง โดยจะนำาไปใช้รดน้ำาต้นไม้และหญ้า ภายในโรงงาน โดยน้ำา

เสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการอาจจะเกิดจาก 

1. น้ำาท้ิงทีเ่กดิจากน้ำาฝนในพืน้ทีโ่รงไฟฟา้ ซึง่อาจจะมฝีุน่ละอองจากกอง

แกลบ และกองแกลบดำาไหลมากับน้ำาได้

2. น้ำาทิ้งจากการอุปโภคบริโภคภายในโรงงาน 

3. น้ำาทิ้งจากการทำาความสะอาดเครื่องจักร ซึ่งอาจจะมีสารเคมี หรือ

สารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น น้ำามัน ไหลมากับน้ำาได้ 

4. น้ำาทิ้งจากหอหล่อเย็น ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

5. น้ำาทิ้งจากหม้อน้ำา ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

6. น้ำาทิ้งจากโรงบำาบัดน้ำา 
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หากช่วงฤดูฝน ประมาณ 4 เดือน ท่ีปกติน้ำาจะมีอัตราการระเหยช้า รวมท้ัง

มนี้ำาฝนตกลงมาเพิม่ปรมิาณน้ำาในบอ่น้ำาทิง้ และการรดน้ำาตน้ไมแ้ละหญา้ภายใน

โรงงานอาจจะไม่จำาเป็น โครงการจะต้องมีขนาดบ่อน้ำาทิ้งอย่างน้อย 24,000 

ลูกบาศก์เมตร จึงจะเพียงพอที่จะทำาให้น้ำาทิ้งจากโครงการในช่วงเวลา 4 เดือน 

ไม่ล้นออกมาจากบ่อจนส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง  

ความห่วงกังวลจากชุมชน

แม่เพียง มาดาสิทธิ์

“ถ้ามีโรงไฟฟ้าผลกระทบคือโรงไฟฟ้าต้องใช้น้ำาในการผลิตไฟฟ้า จะมี 

ผลกระทบเพราะวา่โรงไฟฟา้ตัง้อยูท่ี่สงูกวา่ไรน่าของชาวบา้น น้ำาเสยีมนักจ็ะไหล

ลงมาในท่ีนาของชาวบ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าทางน้ำาไหลผ่านต้องมีผลกระทบ

อย่างมาก”

5. ด้านเสียงรบกวน

ชุมชนที่อยู่ใกล้มากที่สุดมีรั้วบ้านห่างจากรั้วของโครงการประมาณ 50 

เมตร ซึ่งเสียงรบกวนระหว่างการดำาเนินโครงการ เกิดได้จากเครื่องจักรชุดผลิต

พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงอยู่ในห้องเก็บเสียง ทำาให้จะได้ยินเสียงเคร่ืองจักรเพียงเล็กน้อย

นอกจากเสียงเครื่องจักรแล้ว ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะมีการปล่อย 

ไอน้ำาเพื่อลดแรงดัน ซึ่งจะมีเสียงคล้ายเครื่องบินไอพ่น แต่มีระยะเวลาไม่นาน 

โดยจะมเีสยีงดงักลา่วประมาณวนัละ 2 ครัง้ ซ่ึงเสยีงทีเ่กดิขึน้ถา้เกดิในเวลากลาง

คืน ก็จะเป็นการรบกวนการนอนหลับของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ 
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ความห่วงกังวลจากชุมชน

นางพัชรพร สิมาพันธ์

“ตอนนีเ้สยีงไดร้บัผลกระทบแลว้ จากการทีม่าขุดบอ่ ขุดดิน บา้นท่ีอยูต่ดิ

กับพื้นท่ีโครงการได้ยินเสียงตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน บางทีได้ยินไกลไป

จนถึงโรงเรียนห้วยนกเปล้าเลย แล้วถ้าเครื่องจักรเดินตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งปี  

25 ปี เสียงจะเป็นอย่างไร”

ไพศรี ศรีเฉลิม

“แหล่งน้ำา ที่ใช้ดื่มใช้กิน เป็นห่วงว่าโรงไฟฟ้าจะดึงน้ำาไป จนแห้ง ผลิตผล

ทางการเกษตรจากท่ีเราเคยได้ผลผลิตเยอะ พอมีฝุ่นละอองอาจมาทำาลายผลผลิต

เราได้ รายได้จะน้อยลง เสียงก็จะรบกวน ทั้งเสียงจากรถบรรทุกและเครื่องจักร 

เพราะเครื่องเดินตลอด จากที่เคยอยู่อย่างสงบจะมีเสียงรบกวน การจราจร  

ถนนแคบมีรถวิ่งวันละหลายร้อยเที่ยว จากที่เราอยู่อย่างสงบ เย็นมาก็มีเด็กปั่น

จกัรยานออกกำาลงักาย ผูเ้ฒา่ผูแ้กอ่อกมาเดนิเลน่ ทางเดนิกจ็ะไมม่ใีหเ้ดนิเพราะ

รถแกลบ หว่งจะเกดิอบุตัเิหต ุและความปลอดภยัของชาวบา้นท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีชมุชน

ที่ใกล้เคียงโรงฟ้า”

6. ด้านเศรษฐกิจในชุมชน

6.1 ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
หากโครงการโรงไฟฟา้เริม่ดำาเนนิการ ชมุชนจะได้รบัรายได้รวมประมาณ 

12 ล้านบาทต่อปี 

1. จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการร่างระเบียบ โดยกองทุน

นีพ้ฒันามาจากกองทนุพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ ซึง่มกีารคดิอตัราการ

เก็บเงินเข้ากองทุนอยู่ที่ 1 สตางค์ต่อหน่วย หากโครงการนี้ผลิตไฟฟ้าและขาย
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เต็มกำาลังคือ 9 เมกะวัตต์ จะคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 78,840,000 หน่วย

ต่อปี ดังนั้นจะมีเงินเข้ากองทุนประมาณ 788,400 บาทต่อปี 

2. บรษิทัจะแบง่รายไดจ้ากการขายไฟฟา้ 1% ใหก้บัชมุชน ถา้บรษิทัขาย

ไฟได้ประมาณ 5,000,000 บาทต่อเดือน จะแบ่งรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำานวน

เงิน 50,000 บาทต่อเดือน หรือ 600,000 บาทต่อปี

3. องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าช้างจะได้รับเงินจากภาษีโรงเรือน ที่ดิน 

และเครือ่งจกัร รอ้ยละ 12.5 ของเงินได ้ถา้บรษิทัขายไฟได้ประมาณ 5,000,000 

บาทต่อเดือน จะต้องเสียภาษีประมาณ 7,500,000 บาทต่อปี

4. บางคนในชมุชนอาจมรีายไดเ้พิม่จากการจา้งแรงงาน และการคา้ขาย

ภายในชุมชน โดยค่าแรงข้ันต่ำาท่ีกระทรวงแรงงาน ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 

2553 จ.อุบลราชธานี มีค่าแรงขั้นต่ำา 171 บาท ถ้ามีการจ้างงานตลอดทั้งปีจะมี

รายได้ 62,415 บาทต่อคนต่อปี ถ้ามีการจ้างงานประมาณ 50 คน จะมีรายได้

รวม 3,120,750 บาทต่อปี   

6.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบอาชีพ 
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันพื้นที่ชุมชนบ้านคำาสร้างไชย บ้านใหม่สารภี 

บ้านคำานกเปล้า บ้านโนนเจริญ บ้านหนองเลิงนา และบ้านทุ่งนาใน มีการ

ประกอบอาชีพหลากหลายโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งอาจจะ

ได้รับผลกระทบจากโครงการ ดังนี้ 

1. ด้านการเกษตรมีพืชที่เป็นหลัก ได้แก่ มะม่วงหิมพานต์ ข้าว ปอ 

และมันสำาปะหลัง อาจได้รับผลกระทบ เช่น 

– ถ้ามีฝุ่นละอองลอยไปตกท่ีเกสรของข้าวหรือมะม่วงพิมพานต์ จะทำาให้

การผสมเกสรดอกไม้ของพืชเป็นไปได้ยาก ทำาให้ผลผลิตลดลง

– หากปริมาณน้ำาบาดาลระดับตื้นของชุมชนลดลง เนื่องจากน้ำาไหลไป

รวมกันท่ีบ่อของโครงการ ทำาให้พืช เช่น มะม่วงหิมพานต์ มันสำาปะหลัง 
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และปอ ซึ่งอาศัยน้ำาบาดาลระดับตื้นหล่อเลี้ยงชีวิต มีน้ำาไม่เพียงพอ 

จนผลผลิตลดลง และอาจยืนต้นตายได้ในที่สุด

– หากคิดเป็นรายได้รวมจากพืชท้ัง 4 ชนิด ชุมชนจะมีรายได้รวม

ประมาณ 32 ลา้นบาทตอ่ป ีหากไดร้บัผลกระทบจากโครงการทัง้จาก

ฝุ่นละออง และการใช้น้ำา แล้วทำาให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 5 จะทำาให้

รายได้รวมลดลง 1.6 ล้านบาทต่อปี

2. ด้านการปศุสัตว์ ชุมชนมีการเลี้ยงไก่ไข่ วัว ควาย เป็นหลัก และมี

การจับสัตว์ตามธรรมชาติขายตลอดปี เช่น แมลง ไข่มดแดง ปู ปลา หอย กบ 

หนู เป็นต้น โดยโครงการอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ชนิดต่างๆ ดังนี้

– หากมีฝุ่นละอองปลิวมา ไก่ไข่ ซึ่งต้องการอากาศที่บริสุทธิ์อาจจะไม่

ออกไขไ่ด ้หรอืแมลงตา่งๆ ถา้มฝีุน่ละอองกอ็าจจะอพยพหนไีปทีอ่ืน่ 

ทำาให้จำานวนแมลงลดลง และหากฝุ่นละอองตกลงในแหล่งน้ำา สัตว์

น้ำาชนิดต่างๆก็จะได้รับผลกระทบ ทำาให้ปริมาณลดลง

– โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทำาสัญญากับบริษัทเอกชน เช่น 

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำาคัญกับสภาพ

แวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ ถ้าพื้นที่ใดมีสภาพแวดล้อมที่

ไม่ดีก็จะไม่ต่อสัญญากับเกษตรกร เช่น กรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ 

จ.สงขลา จากโรงไฟฟา้กา๊ซธรรมชาต ิซึง่ทำาใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้งไก ่โดน

ยกเลิกสัญญา และต้องประกอบอาชีพอื่นแทน

– หากน้ำาทิ้งจากโครงการที่อาจมีน้ำาอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ไหลลงใน 

แหล่งน้ำา พวกสัตว์น้ำาต่างๆ และพืชน้ำา ก็จะได้รับผลกระทบทำาให้

ปริมาณลดลง

หากคดิรายไดร้วมจากการปศสุตัว ์เกษตรกรจะมรีายไดร้วมประมาณ 260 

ลา้นบาทตอ่ป ีหากไดร้บัผลกระทบจากโครงการทัง้จากฝุน่ละออง การใชน้้ำา และ

เสียง แล้วทำาให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 5 จะทำาให้รายได้รวมลดลง 13 ล้านบาท

ต่อปี
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ตารางที่ 4.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชุมชนใกล้พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า

รายการ อัตรา
จำานวนเงิน 
(บาทต่อปี)

ผลประโยชน์

1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 1 สตางค์ต่อหน่วยที่ขายได้ 788,400

2. ส่วนแบ่งรายได้ ร้อยละ 1 ของรายได้ 600,000

3. ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และเครื่องจักร ร้อยละ 12.5 ของเงินได้ 7,500,000

4. รายได้จากการจ้างงาน 50 คน 171 บาทต่อวันต่อคน 3,120,750

รวม 12,009,150

ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

1. ด้านการเกษตร ลดลงร้อยละ 5 1,600,000

2. ด้านการปศุสัตว์ ลดลงร้อยละ 5 13,000,000

รวม 14,600,000

ความห่วงกังวลจากชุมชน

นายคูณมิ่ง อนุชาติ

“บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็มีความเป็นห่วงเพราะบริษัทลงทุนร่วมกับ

ชาวบ้าน โดยเกษตรกรซื้ออาหารจากบริษัท แล้วขายไข่ให้บริษัท ถ้าไข่ลดลง  

ไม่พอค่าอาหารไก่ ก็จะเป็นหน้ี เกษตรกรลงทุนโรงเรือนขนาด 5,000 ตัว ประมาณ 

2 ล้านบาท ไก่ไข่ ถ้าอากาศไม่ดี ไม่บริสุทธิ์ รังไข่จะฝ่อ ไข่ไม่แน่น แม้ฝุ่นละออง

ทีเ่กดิขึน้จากรถวิง่ผา่นตอนน้ียงัเข้ามาในโรงเรอืนได ้โอกาสทีฝุ่น่จากโรงไฟฟา้จะ

เขา้มาไดก้ม็ ีและน้ำาทีใ่ห้ไกก่นิตอ้งมกีารตรวจ ถา้น้ำาไมดี่ตอ้งใชเ้ครือ่งกรองกอ่น 

ตอนนี้ท่ีโรงเรือนไม่ต้องใช้ แต่ถ้ามีโรงไฟฟ้าแล้วมีฝุ่นตกลงน้ำา ก็คงจะต้องใช้  
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ถ้ามีโรงไฟฟ้าสัญญาที่เคยทำากับบริษัทก็คงจะไม่ได้ต่อ แล้วจะทำาอย่างไร หนี้ก็

ยังมีอยู่”

นายบุญโฮม วงศ์ศรีกุล

“เปน็หว่งสขุภาพของชมุชน กลวัวา่จะสง่ผลต่อเด็ก ผูใ้หญ ่ผูท้ีเ่ปน็ภมูแิพ ้

แม้หมอจะมาดูแลเดือนละครั้ง เพราะหมู่บ้านใหม่สารภีเป็นหมู่บ้านสายใยรัก

ของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ด้านการเกษตร กลัวสารพิษจากโรงไฟฟ้าซึมเข้าไป

ใต้ดินส่งผลต่อผลผลิต แตง มันสำาปะหลัง ฝุ่นละออง อาจทำาให้เกิดเชื้อราแป้ง 

ผลผลิตจะไม่ออก ยิ่งพริก มะเขือ แตง ยิ่งแล้วใหญ่ อาชีพเรามีอยู่แค่นั้น ไม่มี

งานที่อื่น อาศัยธรรมชาติทำามาหากิน อยู่อย่างเรียบง่ายมีความสุข ปลอดจาก

มลพิษ สัตว์ป่า อาหารป่า เห็ด แมลงจีนูน จีโป่ง ตั๊กแตน กะปอม นก ทุกอย่าง

ที่เราใช้เลี้ยงชีวิต โรงไฟฟ้ามันจะทำาให้สัตว์หนีไปจากพื้นที่นี้หมด”

7. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ต้ังแต่ชุมชน ต.ท่าช้าง และ ต.บุ่งมะแลง รับรู้เร่ืองราวของโครงการโรงไฟฟ้า 

ผ่านการจัดเวทีของบริษัท บัวสมหมาย ที่ศาลาประชาคม บ้านคำาสร้างไชย เมื่อ

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ชาวบ้านในชุมชนเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

จนเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชน จากเดิมที่หมู่บ้านนี้เป็นที่อิจฉาของบ้านอื่นๆ 

เพราะเป็นหมู่บ้านท่ีมีความสนุกสนาน อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

มีการจัดงานต่างๆ ได้รับรางวัลมากมาย เคยจัดค่ายเยาวชนทุกปี โดยงบประมาณ

สนับสนุนจากองค์กรเอกชน และคนในชุมชน จนผู้ใหญ่บ้านและหมู่บ้านได้รับ

รางวลัมากมาย แตต่อนนีเ้กดิการแบง่พกัแบง่พวก เกดิความหวาดระแวงระหวา่ง

คนในชุมชน เวลาจัดการประชุม ผู้เฒ่าอยากมาร่วมแต่ลูกหลานก็ห้ามเพราะ 

ไม่อยากให้เข้ามายุ่งเรื่องความขัดแย้ง เด็กๆ ไม่กล้าพูดกับครูที่มีความเห็นต่าง

จากพ่อแม่ เพราะกลัวพ่อแม่จะโกรธ ชาวบ้านไม่กล้าพูดคุยกัน ต่างคงต่างอยู่ 
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ต่างคนต่างหวาดระแวง เป็นหมู่บ้านที่สงบ เพราะปราศจากเสียงหัวเราะ 

ความห่วงกังวลจากชุมชน

นายรุ่งทวี คำาแข็ง

“เร่ืองทำามาหากิน ท่ีทำานา หรือมะม่วงหิมพานต์ท่ีปลูกไว้ ถ้าฝุ่นละอองไป

เกาะเกสรของข้าว หรือดอกมะม่วงหิมพานต์ จะทำาให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้

เรื่องน้ำาทิ้งจากโรงไฟฟ้า เวลาฝนตกน้ำาทิ้งจะไหลไปไหนถ้าไม่ลงห้วยลงหนอง 

บอ่ทีม่คีงไมพ่อเกบ็ น้ำาทิง้อาจทำาใหป้ลาหรอืพชืไดร้บัผลกระทบ การจราจร ถนน

แคบ อยูใ่นแหลง่ชมุชน สถานทีต่ัง้ไมเ่หมาะสม อยูห่า่งแหลง่วัตถุดิบ พืน้ท่ีน้ีไมม่ี

แหลง่เชือ้เพลงิ ชาวบา้นมผีลผลติข้าวนดิเดยีว อยู่หา่งไกลจากแมน่้ำามนู วถิชีวีติ

จะเปลี่ยนไป จากที่เคยเปิดหน้าต่างนอน เสื้อผ้าตากไว้ ถ้วยชามล้างตากไว้  

ก็จะทำาไม่ได้ อากาศที่ใช้หายใจ ใครจะรับรองความปลอดภัย เพราะมองฝุ่นก็ 

ไม่เห็น สิ่งหน่ึงที่เห็นแล้วคือ ความแตกแยกในชุมชน เมื่อก่อนมีความสามัคคี

ร่วมแรงร่วมใจกัน แต่ตอนน้ีแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทำาให้เดือดร้อนไม่สบายใจเป็นกังวล”

นางพัชรพร สิมาพันธ์

“ในกระบวนการตดัสนิใจกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ ตัง้แตเ่รือ่งเข้ามาท่ี อบต. ไมม่ี

การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ แม้แต่ตอนท่ีไปดูงานโรงไฟฟ้าของบัวสมหมาย 

จ.ร้อยเอ็ด ไม่มีใครรู้ มีแต่คณะกรรมการ พอเราไปกรุงเทพฯ บริษัทก็มาทำาเวที

ให้ความรู้และทำาประชาคมหมู่บ้านเรื่องโรงไฟฟ้า เพราะกลัวว่าเราจะมาค้าน  

มีคนบอกว่า ครูชอบทำากิจกรรมกับเด็ก ชอบจัดกีฬา ทางโรงไฟฟ้าจะสนับสนุน

งบประมาณ และจะสร้างวัดให้ด้วย เพราะเจ้าของเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัว 

พอไปหาปลดั อบต.  อบต.บอกวา่บรษิทัจะนำาความเจรญิมาใหห้มูบ่า้น ใหอ้บต.

ปลีะลา้น พอถงึวนัประชมุสภาตำาบล คอื 22 ต.ค. 51 ได้เข้าไปฟงัข้อมลูการสรา้ง

โรงไฟฟ้าบัวสมหมาย ประชุมไม่ถึง 5 นาที ที่ประชุมก็ให้ผ่าน 
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เรื่องการจราจร แต่ก่อนเด็กๆ ในชุมชนขี่จักรยาน เดินไปบ้านอื่นๆ ได้ 

แตพ่อมรีถจากโรงงานมา ทำาใหภ้าพเหลา่นีห้ายไป เคยมคีนมาตรวจนับปรมิาณ

รถท่ีวิง่ผา่นถนน มปีระมาณ 2,000 คนัตอ่วนั เรือ่งการจา้งงานทีบ่อกวา่ชาวบา้น

จะมีงานทำา เคยถามเพื่อนที่มีลูกหลานทำางานโรงไฟฟ้าอยู่ชลบุรี เค้าบอกว่า  

ถ้าที่จบมาไม่เกี่ยวกับโรงฟ้า จบ ป.สี่ ป.หก เค้าไม่มีงานให้ทำาหรอก”

..........
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 การวิเคราะห์ทางเลือก
กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล

บทที่ 5
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การวิเคราะห์ทางเลือก (Analysis of Alternatives) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มี

สำาคัญในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ 

ตั้งแต่ทางเลือกในการดำาเนินโครงการ จนถึงทางเลือกเชิงนโยบาย

สำาหรับกรณีโครงการโรงไฟฟ้าแกลบของบริษัท บัวสมหมาย ที่ อ.สว่าง-

วีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี สามารถวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ของโครงการได้ดังนี้

ทางเลือกในด้านพื้นที่ : สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบ 
ควรตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่มีโรงสีข้าว 

ในแต่ละวันโรงไฟฟ้ามีความต้องการแกลบสูงถึง 240-300 ตัน หรือปีละ

ประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งถ้ามีโรงสีข้าวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน จะช่วยลด

ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งได้หลายด้าน ได้แก่ ลดฝุ่นละออง 

การตกหลน่ของแกลบ ลดเสยีงดงั และลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัเิหต ุรวมทัง้

ยงัเปน็การนำาของเหลอืจากการสข้ีาวมาใชใ้ห้เกดิประโยชน ์และลดตน้ทนุในการ

ขนส่งอีกด้วย โดยในการขนส่งเชื้อเพลิงให้เพียงพอในแต่ละวัน จะต้องใช้รถ

บรรทุกขนาด 8 ตัน ประมาณ 30 คันต่อวัน หรือ 12,500 คันต่อปี นอกจากนี้

เร่ืองความม่ันคงในการจัดหาเช้ือเพลิงมาให้เพียงพอกับการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวัน 

เพราะถ้าต้องหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า แล้วเดินเครื่องใหม่อีกครั้งก็จะเป็นการ

เพิ่มต้นทุนและเสียโอกาสในทางธุรกิจ

ท้ังน้ีพ้ืนท่ีต้ังโรงไฟฟ้าชีวมวล ไม่ควรต้ังอยู่ใกล้หรือติดชิดกับบ้านเรือนของ

ประชาชน ชุมชน หรือสถานท่ีสำาคัญต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงและผลกระทบตา่งๆ 

โดยเฉพาะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน
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ทางเลือกในด้านกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจโครงการ : 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนการ
ซื้อที่ดินของบริษัท

ในการพัฒนาโครงการใดๆ ก็ตาม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจาก

ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เพื่อร่วมกันพิจารณาทั้งผลประโยชน์

และผลกระทบต่างๆ ร่วมกันแสวงหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมสำาหรับทุกฝ่าย 

รว่มกนัตดัสนิใจและรบัผดิชอบผลของการตดัสนิใจ โดยเง่ือนไขข้อแรกคือ ความ

โปรง่ใสและการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งรอบดา้นเกีย่วกบัโครงการ โดยยงัไมม่สีญัญา

หรือข้อผูกมัด เช่น การจัดซื้อที่ดิน เอาไว้ล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูล เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ หน่วยราชการ 

และหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ควรครอบคลมุทัง้ขอ้ด ีขอ้เสยี และความเสีย่ง

ตา่งๆ โดยจดัทำาเปน็เอกสารทีเ่ขา้ใจงา่ย มกีระบวนการใหข้้อมลูและรบัฟงัความ

คิดเห็นของประชาชน โดยไม่จำากัดอยู่เพียงการจัดเวทีหนึ่งครั้ง แต่ควรมีการจัด

เวทีหลายครั้ง ควบคู่กับช่องทางการสื่อสารหลายทางท่ีสามารถตั้งคำาถามและ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม อาจมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้น และการแสวงหา

ทางเลือกและทางออกร่วมกัน จนนำาไปสู่ความยอมรับและการตัดสินใจของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทางเลือกในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการพัฒนาโครงการ : 
ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติ

โรงไฟฟ้าชีวมวลเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทำาการ

วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักวิจัยจาก

บริษัท ซาตาเกะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 100 

กิโลวัตต์ ใช้เวลาพัฒนาเทคโนโลยี และทดสอบระบบนาน 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
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2546 ด้วยงบลงทุนกว่า 20 ล้านบาท เป็นโรงไฟฟ้าที่พร้อมรองรับชุมชนได้ถึง 

200 ครัวเรือน

โรงไฟฟ้าชีวมวลน้ีเป็นการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมีอยู่จำานวนมาก 

เช่น แกลบ เศษไม้ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด เหง้ามันสำาปะหลัง ฯลฯ มาเป็น

เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โดยในการวิจัยพบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบของ

ก๊าซชีวมวลที่ผลิตข้ึนมีค่าความร้อนเพียงพอท่ีจะนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่

เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน ซึง่เปน็ตน้กำาลงัขบัเคลือ่นเครือ่งกำาเนิดไฟฟา้ทดแทน

การใช้น้ำามันได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นี้เรียกว่า แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ซึ่งเป็น

เทคโนโลยทีีง่า่ยไมซ่บัซอ้น มคีวามปลอดภยั ลดมลพษิ และลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม

  โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและบริหารจัดการแบบ

พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยใชว้ตัถดุบิท่ีเหลอืท้ิงจากการเกษตรทีห่าได้ในทอ้ง

ถิ่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างน้อย 3 อย่าง ได้แก่ 1. ทำาให้ขยะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  

2. ได้ใช้ไฟฟ้า  และ 3. ความร้อนสามารถนำาไปใช้ในการเกษตร เช่น การอบ 

ผลไม้หรือผลิตผลทางการเกษตรอื่นได้  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำาเนินการร่วมกับกระทรวงพลังงาน 

และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำาเนินการโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงาน

ทดแทนจากขา้วครบวงจร ในบรเิวณพืน้ทีต่ำาบลลาดบวัหลวง อำาเภอลาดบวัหลวง 

จังหวดัพระนครศรอียธุยา โดยจะพฒันาพลงังานทดแทนจากข้าวครบวงจร เพือ่

ให้เกษตรกรเห็นแนวทางการรวมกลุ่มกันเพื่อดำาเนินกิจกรรมและบริหารจัดการ

ธุรกิจข้าว ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะปลูกข้าว การทำานาข้าว การ

เกบ็เกีย่วขา้ว การแปรรปูจากข้าวเปลอืกเปน็ข้าวสาร การบรหิารจดัการการตลาด 

รวมถึงการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบจากโรงสีข้าว ไปผลิตเป็น

พลงังานไฟฟา้ดว้ยเทคโนโลยเีครือ่งผลติกา๊ซจากชวีมวล เพือ่ปอ้นไฟฟา้กลบัไป

ใช้ยังโรงสี และเหลือใช้ภายในชุมชน 
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รูปที่ 5.1 และ 5.2 โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าว

ครบวงจร
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