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ด้วยกระแสคว�มขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่�งชุมชนกับโรงไฟฟ้�ชีวมวล

หล�ยๆ	 แห่ง	 ทำ�ให้ภ�พของโรงไฟฟ้�ชีวมวลท่ีได้ช่ือว่�เป็นพลังง�นท�งเลือก

และเปน็คว�มหวงัของอน�คตพลงัง�นของประเทศ	กล�ยเปน็โรงไฟฟ�้ทีร่งัแต่

จะสร้�ง	“ทุกขภาวะ”	ให้กับชุมชน

เพื่อร่วมกันค้นห�คำ�ตอบให้กับผลกระทบของโรงไฟฟ้�ชีวมวลที่มีต่อ

ชุมชน	 ก่อนที่ภ�พคว�มขัดแย้งจะยิ่งบ�นปล�ยม�กไปกว่�น้ี	 มูลนิธินโยบ�ย 

สขุภ�วะจงึไดจ้ดัทำ�เอกส�ร	“อดุรรูัว่...โรงไฟฟา้ชวีมวล”	ซ่ึงเปน็แนวท�งก�ร

ประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พสำ�หรับชุมชน	 กรณีโรงไฟฟ้�ชีวมวล	 โดยมี 

เป้�หม�ยเพ่ือสนับสนุนก�รเรียนรู้ให้กับประช�ชนและชุมชน	ในก�รห�ท�งออก

ร่วมกันต่อกรณีโครงก�รโรงไฟฟ้�ชีวมวล	 ท่ีเป็นม�กกว่�ก�รห�คำ�ตอบว่�จะ	

“สร้าง”	หรือ	“ไม่สร้าง”	โรงไฟฟ้�	ผ่�นก�รมองมิติต่�งๆ	อย�่งรอบคอบและ

รอบด้�น	360	องศ�	

คณะผูจ้ดัทำ�ยนิดน้ีอมรบัข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะต่�งๆ	อนัจะเปน็

หนท�งไปสู่ก�รเติมเต็ม	ให้เอกส�รฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	และหวังเป็นอย่�งยิ่ง

ว่�	 แนวท�งก�รค้นห�คำ�ตอบของโรงไฟฟ้�ชีวมวลในเอกส�รฉบับนี้จะเป็น 

สว่นหนึง่ในก�รขบัเคลือ่นอน�คตพลงัง�นประเทศไทย	ให้เดินไปสูท่ศิท�งแหง่

คว�มยั่งยืน	พร้อมๆ	กับก�รสร้�ง	“สุขภาวะ”	ให้เกิดขึ้นในสังคม

มูลนิธินโยบ�ยสุขภ�วะ

เกริ่นนำ�
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รู้จัก
โรงไฟฟ�้ชีวมวล

1

ชีวมวล	คืออะไร

ชีวมวล (biomass)	คือ	ส�รอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังง�นจ�กธรรมช�ติ

และส�ม�รถนำ�ม�ใช้ผลิตพลังง�นได้	 (ไม่นับรวมสารอินทรีย์ที่สะสมจนกลาย

เปน็เชือ้เพลงิฟอสซิล)	สว่นม�กม�จ�กก�กหรอืเศษวสัดเุหลอืใชจ้�กก�รเกษตร	

หรือ	ก�กจ�กกระบวนก�รผลติท�งอตุส�หกรรม	เชน่	แกลบ	ฟ�งข�้ว	ช�นออ้ย	

ใบและยอดอ้อย	เศษไม	้เส้นใยและกะล�ป�ล์ม	ก�กมันสำ�ปะหลัง	ซังข้�วโพด	

ก�บและกะล�มะพร�้ว	ส�่เหล�้	ขยะมลูฝอย	น้ำ�เสยีจ�กโรงง�น	หรือแมก้ระทัง่

มูลสัตว์ต่�งๆ	ฯลฯ

ชีวมวล
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	จ�กชีวมวลม�เป็นกระแสไฟฟ้�ได้อย่�งไร

โรงไฟฟ้�ชีวมวลมีหลักก�รผลิตไฟฟ้�เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้�พลังคว�มร้อน

โดยท่ัวไป	 มีท้ังระบบเผ�ไหม้โดยตรง	หรือผลิตคว�มร้อนร่วม	 (Cogeneration)	

เพยีงแตโ่รงไฟฟ�้ชวีมวลจะใชเ้ศษวสัดตุ�่งๆ	ท่ีเปน็ชวีมวล	(อ�จจะเปน็เศษวสัดุ

ชนิดเดียวหรือหล�ยชนิดรวมกัน)	 แทนก�รใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่�งน้ำ�มัน	 

ก๊�ซธรรมช�ต	ิหรือถ�่นหนิ	โดยชวีมวลจะถกูใชเ้ปน็เชือ้เพลงิสำ�หรบัหมอ้ไอน้ำ�	

(Boiler)	เพือ่ผลติไอน้ำ�	ซึง่ไอน้ำ�ทีร่อ้นจดัและมคีว�มดันสงู	จะไปปัน่กังหนัหรอื

เครื่องจักรไอน้ำ�ท่ีต่ออยู่กับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�	 ทำ�ให้เกิดกระแสไฟฟ้�ขึ้น	

นอกจ�กนี	้ เร�ยังส�ม�รถออกแบบให้ไอน้ำ�ที่ผ่�นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้�	 ม�ใช้

ประโยชน์ได้โดยดึงไอน้ำ�บ�งส่วนขณะผ่�นหรือหลังผ่�นกังหันไปใช้ประโยชน์

ในรปูคว�มรอ้นในโรงง�นอตุส�หกรรม	ซ่ึงถอืเปน็ระบบทีม่ปีระสทิธภิ�พในก�ร

ใช้เชื้อเพลิงสูง

เชื้อเพลิงชีวมวล

หม้อต้มไอน้ำ�
(Boiler)

กังหัน
(Turbine)

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�
(Generator)

กระแสไฟฟ้�

น้ำ�

ภ�พจ�ก	www.greenmountain.com
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	ทำ�ไมโรงไฟฟ�้ชีวมวลจึงได้รับก�รส่งเสริม

• เป็นพลังงานท่ีใช้แล้วไม่หมดไป	 ส�ม�รถหมุนเวียนกลับม�ใหม่ได้	

เพร�ะวงจรก�รผลิตชีวมวลคือวงจรของพืชท่ีมีระยะเวล�สั้น	 ไม่กี่เดือนหรือ 

ไม่ก่ีปี	ต่�งจ�กเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีต้องอ�ศัยก�รทับถมกันเป็นเวล�หล�ยล้�นปี

• เปน็เชือ้เพลงิท่ีผลติขึน้ไดภ้ายในประเทศ	ช่วยลดก�รนำ�เข้�พลังง�น

จ�กต่�งประเทศ

• ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	 จึงมีศักยภ�พสูงในด้�น

วัตถุดิบ	โดยในปี	2544/2545	มีวัสดุเหลือใช้จ�กก�รเกษตรทั้งสิ้น	48,293,260	

ตัน	มีศักยภ�พผลิตกระแสไฟฟ้�ได	้9,630	เมกะวัตต์1	ถือเป็นก�รใช้ทรัพย�กร

อย�่งมีประสิทธิภ�พ	

• สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร จ�กก�รข�ยวัสดุเหลือใช้

ท�งก�รเกษตร

• โรงไฟฟา้ชวีมวลจะมขีนาดไม่ใหญม่าก	(เนือ่งจ�กมขีอ้จำ�กดัในเรือ่ง

วตัถดุบิ)	จึงกอ่ใหเ้กดิมลพษิจ�กก�รเผ�ไหมเ้ชือ้เพลงิน้อยกว่�เมือ่เทยีบกับโรง

ไฟฟ้�เชื้อเพลิงฟอสซิล	 และก�รตั้งกระจ�ยศูนย์ไปในพื้นที่ต่�งๆ	 ช่วยสร้�ง

คว�มมั่นคงด้�นพลังง�น

• ไม่ทำาให้เกิดการสะสมของ CO2 ในบรรยากาศ2	จึงไม่ก่อให้เกิดปัญห�

ภ�วะโลกร้อน

1	 ในกรณีที่เร�มีก�รผลิตชีวมวลขึ้นม�เพื่อทดแทนชีวมวลท่ีได้ใช้ไป	 จะทำ�ให้ก๊�ซ
ค�รบ์อนไดออกไซดถ์กูหมนุเวยีนม�ใชใ้นชวีมวลทีผ่ลติใหมเ่ท�่กบัปรมิ�ณก�๊ซท่ีถกูผลติ
จ�กก�รเผ�ไหม้ชีวมวลนั้นๆ	 เนื่องจ�กพืชต้องห�ยใจเพื่อเอ�ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์
เข้�ไปใช้ในก�รเจริญเติบโต	จึงถือได้ว่�ก�รใช้ชีวมวลในก�รผลิตคว�มรอ้นหรอืไฟฟ�้จะไม่
เพิ่มปริม�ณสุทธิของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรย�ก�ศโลก
2	 กรมพัฒน�พลังง�นทดแทนและอนุรักษ์พลังง�น.	 “ศักยภ�พชีวมวลในประเทศไทย”.
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=437.	เข้�เมื่อวันที่	17	ธันว�คม	2552
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ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์จ�กโรงไฟฟ�้ชีวมวลจะถูกหมุนเวียน
ไปใช้ในก�รเจริญเติบโตของพืชจึงไม่ก่อให้เกิดภ�วะโลกร้อน

ภาพประกอบ :	www.renegy.com/biomass.html
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	โรงไฟฟ้�ชีวมวลมีข้อดีตั้งหล�ยข้อ
แล้วทำ�ไมถึงยังมีปัญห�กับชุมชนอยู่

ถึงแม้โรงไฟฟ้�ชีวมวลจะมีข้อดีอยู่หล�ยข้อเมื่อเปรียบเทียบกับ 

โรงไฟฟ้�เชื้อเพลิงฟอสซิล	 นิวเคลียร์	 หรือเขื่อน	 แต่ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�	 

โรงไฟฟ้�ประเภทน้ีจะไม่ก่อผลกระทบใดๆ	 เลย	 โรงไฟฟ้�ชีวมวลอ�จก่อให้เกิด

ผลกระทบ	เช่น	ฝุ่นละออง	อุบัติเหตุ	ทรัพย�กรน้ำ�	และก�รเปลี่ยนแปลงก�ร

ใช้ประโยชน์ที่ดิน	เป็นต้น	ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีก�รจัดก�รกับผลกระทบที่อ�จจะ

เกิดข้ึน	 รวมถึงก�รเปิดโอก�สให้ประช�ชนเข้�ไปมีส่วนร่วมในกระบวนก�ร 

ตัดสินใจและติดต�มตรวจสอบผลกระทบ	 เพร�ะจ�กบทเรียนที่ผ่�นม�	 ก็ได้

สะท้อนให้เร�เห็นแล้วว่�ถึงแม้เร�จะมีเทคโนโลยีที่ก้�วล้ำ�นำ�สมัยสักเพียงใด	

แต่ถ้�กิจกรรมหรือโครงก�รใดๆ	 มีกระบวนก�รตัดสินใจที่ข�ดก�รมีส่วนร่วม

ของประช�ชน	ก็มีแต่จะก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งในสังคมอยู่ร่ำ�ไป	

“ถ้�โรงไฟฟ้�ชีวมวล คือ ท�งเลือกของก�รสร้�งพลังง�น 
และมีผลกระทบน้อยกว�่โรงไฟฟ้�จ�กเชื้อเพลิงฟอสซิล 

แล้วทำ�ไมเร�ไม่จัดก�รผลกระทบเหล่�นั้นให้ดีหล่ะ!!!”
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2

ชีวมวล

รูรั่วโรงไฟฟ�้...
ส�เหตุคว�มขัดแย้ง

กว่�จะม�เป็นโรงไฟฟ้�ชีวมวล

ก่อนท่ีโรงไฟฟ้�ชีวมวลจะส�ม�รถดำ�เนินก�รก่อสร้�งและเดินระบบ

ผลิตไฟฟ้�ได้นั้น	 จะต้องผ่�นกระบวนก�รตัดสินใจอนุมัติโครงก�รซึ่งมีหล�ย 

ขัน้ตอนและมหีล�ยหนว่ยง�นเข�้ม�เกีย่วขอ้ง	เปรยีบไดก้บัตะแกรงทีท่ำ�หน�้ที่

กลั่นกรองพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของโรงไฟฟ้�	 เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นว่� 

โรงไฟฟ�้ชวีมวลท่ีจะเกดิขึน้น้ันผ�่นก�รใครค่รวญอย�่งรอบคอบจ�กหนว่ยง�น

ต�่งๆ	ต�มขั้นตอนท�งกฎหม�ยแล้ว

อุดรูรั่ว...โรงไฟฟ้าชีวมวล10



กลุ่มที่ 1 : โรงไฟฟ้�ชีวมวลขน�ด 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป1

สำ�หรบัโครงก�รโรงไฟฟ�้ชวีมวลทีม่กีำ�ลงัก�รผลติตัง้แต	่10	เมกะวัตต์

ขึ้นไป	จัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนขน�ดเล็ก	หรือเอสพีพี	 (Small	Power	

Producer,	 SPP)	 มีกระบวนก�รตัดสินใจที่สำ�คัญและมีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้

1	 สำ�หรับโรงไฟฟ้�ชีวมวลที่มีขน�ดตั้งแต	่150	 เมกะวัตต์ขึ้นไป	ถือเป็นโครงก�รหรือ
กจิก�รท่ีอ�จกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอย�่งรนุแรงต�มม�ตร�	67	รฐัธรรมนญู	2550	
ต�มประก�ศกระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม	เมือ่วนัที	่31	สงิห�คม	2553	
ไดก้ำ�หนดให	้ซึง่ตอ้งดำ�เนนิก�รต�มเงือ่นไขทีก่ำ�หนดไวใ้นรฐัธรรมนญูกอ่นจงึจะส�ม�รถ
ดำ�เนินโครงก�รได้	ได้แก่	 ศึกษ�ผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อมและสุขภ�พ	จัดรับฟังคว�มคิด
เห็นของประช�ชน	และให้องค์ก�รอิสระด�้นสิง่แวดลอ้มและสขุภ�พใหค้ว�มเหน็ประกอบ

จัดทำ�ร�ยง�นก�รศึกษ�ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

ขอคว�มเห็นชอบร�ยง�นฯ กับ
สนง. นโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติฯ

ก่อสร�้งโครงก�รและผลิตไฟฟ้�

ก�รขอ
อนุญ�ต
ข�ยไฟฟ้�
กับกฟผ.

ก�รขออนุญ�ต
โรงง�นกับกรม
โรงง�นฯ	ผ่�น
อุตส�หกรรม

จังหวัด

ก�รขออนุญ�ต
ก่อสร้�งโรงง�น
ในพื้นที่กับ
เทศบ�ล
หรือ	อบต.

ก�รขออนุญ�ต
ข�ยค�ร์บอนฯ
กับองค์ก�ร

บริห�รก๊�ซเรือน
กระจกฯ

ก�รขออนุญ�ต
ประกอบกิจก�ร
พลังง�นกับ
คกก.	กำ�กับ

กิจก�รพลังง�น

กระบวนการคัดกรองดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ตามขนาดของโครงการ	คือ

อุดรูรั่ว...โรงไฟฟ้าชีวมวล 11



ก�รพิจ�รณ�ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก�รกำ�หนดม�ตรก�รป้องกัน

และก�รติดต�มตรวจสอบผลกระทบ	 จะอยู่ในขั้นตอนก�รพิจ�รณ�เห็นชอบ

ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หรือ	 อีไอเอ	 (Environmental	

Impact	Assessment,	EIA)	กับสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติ

และส่ิงแวดล้อม	 (สผ.)	 ซ่ึงห�กได้รับคว�มเห็นชอบแล้วหน่วยง�นอื่นๆ	 จะ

พิจ�รณ�ว่�	ได้ดูแลผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมแล้ว	

ในขณะท่ี	 กฟผ.	 และกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	 จะเน้นก�รพิจ�รณ�

ด้�นเทคนิคก�รเช่ือมโยงไฟฟ้�และเทคนิคโรงง�นอุตส�หกรรมเป็นหลัก	 ส่วน

เทศบ�ล	หรือ	อบต.	ซ่ึงมักมีขีดคว�มส�ม�รถจำ�กัด	จึงมีแนวโน้มท่ีจะพิจ�รณ�

โดยภ�พรวม	ไมส่�ม�รถวเิคร�ะหเ์จ�ะลกึได	้และไดร้บัขอ้มลูสว่นใหญจ่�กท�ง

บริษัทเจ้�ของโครงก�ร	สำ�หรับก�รขออนุญ�ตข�ยค�ร์บอนเครดิตกับองค์ก�ร

บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก	จะเป็นร�ยได้อีกท�งหน่ึงสำ�หรบัโครงก�รโรงไฟฟ�้

ชีวมวล	จ�กก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

กลุ่มที่ 2 : โรงไฟฟ�้ชีวมวลที่มีขน�ดต่ำ�กว่� 10 เมกะวัตต์ 

สำ�หรับโครงก�รโรงไฟฟ้�ชีวมวลท่ีมีกำ�ลังก�รผลิตน้อยกว่�	10	เมกะวัตต์	

จะอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้�เอกชนขน�ดเล็กม�ก	 หรือวีเอสพีพี	 (Very	 Small	

Power	Producer,	VSPP)	โดยมีก�รตดัสนิใจทีส่ำ�คญัและหน่วยง�นทีเ่ก่ียวขอ้ง

ดังนี้
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บริษัทเอกชนพัฒน�โครงก�รและศึกษ�คว�มเป็นไปได้

ก�รขอ
อนุญ�ตข�ย
ไฟฟ้�กับ
ก�รไฟฟ้�ฯ
(กฟภ.	หรือ	

กฟน.)

ก�รขออนุญ�ต
ก่อสร้�งโรงง�น
ในพื้นที่กับ
เทศบ�ล
หรือ	อบต.

ก�รขออนุญ�ต
โรงง�นกับกรม
โรงง�นฯ	ผ่�น
อุตส�หกรรม

จังหวัด

ก�รขออนุญ�ต
ข�ยค�ร์บอนฯ	
กับองค์ก�ร

บริห�รก๊�ซเรือน
กระจกฯ

ก�รขออนุญ�ต
ประกอบกิจก�ร
พลังง�นกับ
คกก.	กำ�กับ

กิจก�รพลังง�น

ท�งก�รไฟฟ�้ฯ	จะเน้นก�รพจิ�รณ�ด�้นเทคนิคก�รเชือ่มโยงและก�ร

ซ้ือข�ยไฟฟ้�	 ในขณะที่ท�งอุตส�หกรรมจังหวัดและกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	

จะเน้นเทคนิคโรงง�น	 ส่วนในด�้นสิ่งแวดล้อม	 โครงก�รเหล่�นี	้ ไม่ต้องจัดทำ�

ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือร�ยง�นอีไอเอ	 เน่ืองจ�ก

กฎหม�ยสิ่งแวดล้อมบังคับขน�ด	 10	 เมกะวัตต์ขึ้นไป	 จึงเป็นบทบ�ทของ 

กรมโรงง�นอุตส�หกรรมที่จะพิจ�รณ�ก�รปล่อยของเสียท�งอ�ก�ศ	น้ำ�	และ

ก�กของเสียอันตร�ยภ�ยในขอบเขตของโรงง�น	 โดยล่�สุดมีประก�ศของ

กระทรวงอตุส�หกรรม	ทีก่รมโรงง�นอตุส�หกรรมจะพจิ�รณ�ด้�นสิง่แวดลอ้ม

ของโรงไฟฟ�้ที่มีขน�ดไม่เกิน	10	เมกะวัตต์แล้ว

ในด้�นขององค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก	 กำ�หนดให้ท�ง

โครงก�รโรงไฟฟ้�	จัดทำ�ร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	ประกอบก�ร

พจิ�รณ�ข�ยค�รบ์อนเครดติ	สว่นคณะกรรมก�รกำ�กบักจิก�รพลงัง�น	มกีรอบ

ก�รพิจ�รณ�ให้ใบอนุญ�ตโครงก�รพลังง�น	ต�ม	พ.ร.บ.	ก�รประกอบกิจก�ร

พลังง�น	พ.ศ.	 2550	ที่ครอบคลุมทั้งด้�นเทคนิค	 เศรษฐศ�สตร์	 สิ่งแวดล้อม	

และก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน	แตย่งัไมม่กี�รกำ�หนดหลกัเกณฑห์รอืแนวท�ง

ที่ชัดเจนสำ�หรับก�รพิจ�รณ�ให้ใบอนุญ�ตโครงก�รโรงไฟฟ้�ชีวมวล

ก่อสร้�งโครงก�รและผลิตไฟฟ้�
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ถึงแม้โรงไฟฟ้�ชีวมวลจะมีกระบวนก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองในก�ร

ตัดสินใจดำ�เนินโครงก�ร	 แต่ปร�กฏก�รณ์แห่งคว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่�ง

ชมุชนกบัโรงไฟฟ�้เหมอืนเปน็กระจกสะทอ้นทีบ่อกกบัเร�เปน็นยัว�่	อ�จมรีรูัว่

เกิดขึ้นในตะแกรงคัดกรองที่เร�ใช้อยู่ปัจจุบัน	 จ�กกลไกที่ถูกสร�้งเพื่อควบคุม

และป้องกันก�รเกิดปัญห�กลับกล�ยเป็นชนวนแห่งปัญห�ที่อ�จนำ�พ�ก�ร

พัฒน�พลังง�นท�งเลือกไปสู่ท�งตัน

รูร่ัวที่เกิดข้ึนในกระบวนการตัดสินใจโรงไฟฟ้าชีวมวลในปัจจุบัน 

สามารถสรุปได้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. กลไกก�รดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรณโีรงไฟฟา้ขนาดไมเ่กนิ 10 เมกะวตัต ์เน่ืองจ�กโครงก�รโรงไฟฟ�้

ชวีมวลเหล�่นีไ้มต่อ้งจดัทำ�ร�ยง�นอีไอเอ	ก�รพจิ�รณ�ด้�นสิง่แวดลอ้มจงึอยู่

ในบทบ�ทหน้�ที่ของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	 ซึ่งเน้นก�รพิจ�รณ�เฉพ�ะใน

ด้�นก�รจดัก�รของเสยีภ�ยในเขตโรงง�น	และไมค่รอบคลมุถึงผลกระทบอ่ืนๆ	

เช่น	ด้�นทรัพย�กร	ผลกระทบต่อชุมชน	สังคม	หรือก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	

เป็นต้น	

ก�รทำ�หน้�ที่ของกรมโรงง�นอุตส�หกรรมใน	2	บทบ�ท	ทั้งส่งเสริม

ก�รลงทนุ	ควบคูไ่ปกบัก�รควบคมุและลงโทษโรงง�นอตุส�หกรรม	อ�จมคีว�ม

ขัดแย้งกันเองค่อนข้�งสูง	ส่งผลให้กลไกก�รกำ�กับดูแลผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม

เกิดก�รเสียสมดุลหรือไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร

	รูรั่วโรงไฟฟ�้...ส�เหตุคว�มขัดแย้ง	

กว่�จะม�เป็นโรงไฟฟ้�ชีวมวล
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ในขณะท่ีกระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ขององค์ก�รบรหิ�รจดัก�รก�๊ซเรอืนกระจกฯ	ประช�ชนและชมุชนยงัไมส่�ม�รถ

เข�้ถึงข้อมูล	รวมทั้งยังไม่ส�ม�รถเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจได้

สำ�หรับบทบ�ทของคณะกรรมก�รกำ�กบักจิก�รพลงัง�นต�มกรอบของ	

พ.ร.บ.	ประกอบกจิก�รพลงัง�น	2550	ยังไมอ่อกม�บงัคบัใชใ้นขณะทีม่จีำ�นวน

โครงก�รในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วและมีปัญห�คว�มขัดแย้งเพิ่มขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่อง

กรณีโรงไฟฟ้าขนาด 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป	ซึ่งต้องมีก�รจัดทำ�ร�ยง�น

อีไอเอ	 แต่ด้วยระบบก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันยังมีปัญห�อยู่หล�ยส่วน	ได้แก่

•	 ก�รไม่ศึกษ�ประเด็นผลกระทบที่ชุมชนให้คว�มสำ�คัญและ 

ผลกระทบสะสมตลอดอ�ยุโรงไฟฟ้�	

•	 ประช�ชนไมม่สีว่นรว่มในก�รตรวจสอบขอ้มลูและผลก�รวเิคร�ะห์

ในร�่งร�ยง�น	

•	 ปญัห�ในก�รบงัคบัใชแ้ละตดิต�มตรวจสอบใหเ้ปน็ไปต�มม�ตรก�ร

ป้องกันและลดผลกระทบ	

2. แนวท�งก�รดำ�เนินก�รของโครงก�รโรงไฟฟ้�

มีก�รกำ�หนดร�ยละเอียดของโครงก�รไว้ล่วงหน้�	 ก่อนก�รเริ่มให้

ข้อมูลและเปิดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	หล�ยกรณีมีก�รทำ�สัญญ�ผูกพัน

ก�รซื้อที่ดิน	 หรือเริ่มต้นก่อสร้�งโครงก�รไปแล้ว	 รวมทั้งมีกรณีก�รแบ่งเป็น

หล�ยโครงก�รย่อยในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อหลบเลี่ยงกฎหม�ย 

สิ่งแวดล้อม	 ส่งผลให้แนวท�งก�รให้ข้อมูล	 มุ่งเน้นด้�นผลประโยชน์ของ
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โครงก�รเป็นหลัก	 ส่วนก�รดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นไปในลักษณะก�รโฆษณ�

ประช�สัมพันธ์และให้คว�มสำ�คัญกับก�รสงเคร�ะห์ชุมชน	 ม�กกว่�ก�ร 

ดำ�เนินก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งรอบด้�นและตรวจสอบได้	 มุ่งเน้นเฉพ�ะผู้นำ�

ชมุชนม�กกว�่ก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน	โดยหล�ยกรณมีปีญัห�ด้�นคว�ม

โปร่งใสและคว�มไว้ว�งใจในชุมชน	เช่น	ก�รพ�ไปศึกษ�ดูง�นโรงไฟฟ้�อ่ืน	เป็นต้น
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3
อุดรูรั่ว...

ล้อมรั้วก่อนวัวห�ย

ก�รนำ�พ�สงัคมออกจ�กคว�มขดัแยง้คงไมส่�ม�รถทำ�ใหส้ำ�เรจ็ไดด้ว้ย

ก�รลงมือแก้ไขปัญห�ของหน่วยง�นหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงลำ�พัง	ห�กแต่

ต้องก�รก�รระดมสรรพกำ�ลังจ�กหล�ยภ�คส่วนเข้�ม�ช่วยกันอุดรูร่ัวท่ีเกิดข้ึน	

และดูเหมือนว่�ปัญห�ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในกระบวนก�รตัดสินใจ 

จะเป็นรูร่ัวสำ�คัญของโครงก�รพัฒน�ต่�งๆ	รวมไปถึงโรงไฟฟ้�ชีวมวลด้วยเช่นกัน

เพร�ะไมว่�่โรงไฟฟ�้จะมขีน�ดเลก็หรอืใหญ	่หรอืใชเ้ชือ้เพลงิประเภท

ไหน	 ห�กไม่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

อย่�งแท้จริงแล้ว	 ปัญห�ย่อมเกิดขึ้นและบ�นปล�ยไปสู่คว�มขัดแย้งที่รุนแรง

จนย�กจะแก้ไข	

ส่วนร่วม	(ของประช�ชน)	นั้นสำ�คัญไฉน
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ท้ังน้ี	ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 ไม่ได้หม�ยคว�มถึง

เฉพ�ะก�รจดัเวทเีพือ่เปดิรบัฟงัคว�มคดิเหน็จ�กประช�ชน	ห�กแตย่งัตอ้งก�ร

ก�รหนุนเสริมในส่วนต่�งๆ	 ที่เอ้ือให้ก�รใช้สิทธิของชุมชนและก�รมีส่วนร่วม

ในก�รตัดสินใจโรงไฟฟ้�ชีวมวลให้เป็นไปอย่�งมีคว�มหม�ยและมีพลัง	 ผ่�น

กระบวนก�รเรียนรูแ้ละขบคดิรว่มกนัโดยใชป้ญัญ�	เพือ่รว่มกนักำ�หนดแนวท�ง

ก�รพัฒน�พลังง�นชีวมวลให้เป็นพลังง�นที่ยั่งยืนและนำ�ไปสู่สุขภ�วะของ

ชุมชนและสังคมไทย

	“เอชไอเอ”	ท�งเลือกของก�รอุดรูรั่ว

“การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพ”	หรอื	เอชไอเอ	(Health	Impact	

Assessment,	HIA)	คือ	เครื่องมือหนึ่งที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ที่เปิดโอกาส

ให้ทุกคน ทั้งชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิชาการ เจ้าของโครงการ หน่วย

ราชการ และประชาชนท่ัวไป ได้เข้ามาร่วมกันระดมความคิด ศึกษาแนวโน้มและ

โอกาสท่ีโครงการพัฒนา แผนงาน หรือนโยบายเหล่าน้ันจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน และร่วมกันหาวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง

หาทางออกทีด่กีวา่รว่มกนั โดยยดึถอืประโยชนใ์นการสรา้งเสรมิสขุภาวะใหแ้ก่

คนในสังคมเป็นสำาคัญ และมุ่งเน้น สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันในสังคม ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย

จ�กนิย�มข้�งต้น	เอชไอเอจึงน�่จะเป็นท�งเลือกหนึ่งที่จะเข้�ม�ช่วย

หนนุเสรมิกระบวนก�รมสีว่นรว่มของประช�ชนให้มคีว�มหม�ยและมพีลงัม�ก

ยิ่งขึ้น	เนื่องด้วยเป็นกระบวนก�รที่เปิดโอก�สให้ชุมชน	และภ�คส่วนต�่งๆ	ได้

เข�้ม�เรยีนรูร้ว่มกนั	และค�ดก�รณถ์งึผลกระทบทัง้ท�งบวกและท�งลบท่ีค�ด

ว่�จะเกิดข้ึน	เพือ่นำ�ไปสูก่�รคน้ห�ท�งออกทีด่กีว�่รว่มกนั	เพราะคำาตอบทีไ่ด้
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ถือเป็นกระบวนก�รท่ีหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน	ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ 

ท่ีข�ดก�รมีส่วนร่วมจ�กชุมชน	และ/หรือ	กระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

ที่ข�ดเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภ�พ	ย่อมไม่อ�จนำ�พ�เร�ข้�มพ้นจ�ก

วังวนของปัญห�เดิมๆ	ที่เร�เคยประสบม�ได้...

จากการทำาเอชไอเอนั้นคงไม่ได้มีแค่การ

สร้าง หรือ ไม่สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่เรา

จะหาทางออกร่วมกันว่าการสร้างโรงไฟฟ้า

ชีวมวลที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไร จึงจะเอื้อ

ต่อสุขภาวะของคนในสังคม...

เอชไอเอกับก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

ใช้เอชไอเอทำ�อะไรได้บ้�ง
1.	 ใช้ประเมินผลกระทบโครงก�รหรือกิจกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น	 ซึ่งอ�จก่อ 

ให้เกิดปัญห�สุขภ�พต่อประช�ชน	 โดยประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ

ร่วมกับด�้นสิ่งแวดล้อม	ต�มที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

2.	 ใชป้ระเมนิผลกระทบโครงก�รหรอืกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ไปแล้ว และส่งปญัหา

ต่อประชาชน	ซึ่งทุกคนมีสิทธิร้องขอให้ประเมินได้ต�มพระร�ชบัญญัติ

สขุภ�พแหง่ช�ต	ิเพือ่ใหโ้ครงก�รพฒัน�ทีเ่กดิขึน้แลว้มกี�รปรบัก�รผลติ	

เพ่ือลดปัญห�ด้�นสุขภ�พ	เพ่ือให้ก�รพัฒน�ส�ม�รถดำ�รงอยู่ในชุมชนได้	

โดยไม่เป็นพิษภัยกับสุขภ�พของคน 
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	กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันต้องเริ่มต้นจ�ก...

การตื่นตัวของประชาชน	 ที่ต้องตระหนักกับปัญห�สุขภ�พที่อ�จ 

กอ่ใหเ้กดิขึน้ไดจ้�กทกุนโยบ�ยและโครงก�รพฒัน�	รูจ้กัตัง้คำ�ถ�ม	และใชส้ทิธิ

ทีม่ตี�มกฎหม�ยในก�รขอเสนอ	และเข�้รว่มก�รทำ�ร�ยง�นผลกระทบสขุภ�พ	

ควบคู่ไปกับก�รแสวงห�คว�มรู้	

เจา้ของโครงการต้องตระหนัก	ว�่โครงก�รพฒัน�ของตนเอง	อ�จเปน็

ตัวก�รทำ�ล�ยสุขภ�พของประช�ชนได้โดยท่ีตนเองค�ดไม่ถึง	 เพร�ะอ�จไม่

เข�้ใจวถิชีวีติของช�วบ�้น	และไมรู่จ้กัสภ�พแวดลอ้มของพืน้ทีต่ัง้โครงก�รดเีท�่

ช�วบ้�น	 ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่น่ัน	 จึงต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และรับฟังข้อห่วงใยจ�ก

คนในพื้นที	่และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและรูปแบบโครงก�รเพื่อลด

และป้องกันคว�มเสียห�ยด้�นสุขภ�พที่อ�จเกิดขึ้น

หน่วยงานรัฐ ต้องสนับสนุนการใช้สิทธิของประชาชน และพร้อมเป็น

คนกลาง ที่จะทำ�ให้ทุกขั้นตอนของก�รจัดทำ�เอชไอเอ	ดำ�เนินไปอย�่งร�บรื่น	

ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจที่ไม่ผิดพล�ด

เมื่อทำ�ก�รศึกษ�เสร็จ	ประชาชนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

วิพากษ์วิจารณ์ร่างรายงานการประเมินผลกระทบ	 เพื่อให้ก�รตัดสินใจท�ง

เลือกที่จะเกิดขึ้นในขั้นถัดไป	เป็นไปอย่�งสมบูรณ์รอบด้�น	และเป็นธรรมม�ก

ที่สุดเพื่อให้ก�รใช้สิทธิเป็นไปอย�่งมีประสิทธิภ�พ
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ทุกคนมีสิทธิ มีทางออก...

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย พ.ศ. 2550	กำ�หนดไว้ว�่	

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือ

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติ หรอืสว่นไดเ้สยีสำาคัญอืน่ใดทีเ่ก่ียวขอ้งกับตนหรอื

ชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อนำาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว” 

(มาตรา 57 วรรคหนึ่ง)

“บคุคลซึง่รวมตวักนัเปน็ชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่ หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 

ยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟจูารตีประเพณ ีภมูปิญัญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม

อนัดขีองท้องถิน่และของชาต ิและมสีว่นรว่มในการจดัการ การบำารงุรกัษาและ

การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม รวมท้ังความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน”

(มาตรา 66)

 

“สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการรักษา ในการ

อนุรักษ์ บำารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะ 

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน 

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม”

(มาตรา 67 วรรคหนึ่ง)
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พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550	กำ�หนดไว้ว�่

“สขุภาพ” หมายความวา่ ภาวะของมนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้ทางกาย ทางจติ 

ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล

(มาตรา 3)

“บุคคลมีสิทธิในการดำารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อสุขภาพ 

บุคคลมีหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดำาเนินการให้เกิดส่ิงแวดล้อม

และสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง”

(มาตรา 5)

“บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมใน

กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คำาชี้แจง และเหตุผลจาก 

หน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอ่าจ

มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความคิดเห็นของตน 

ในเรื่องดังกล่าว”

(มาตรา 11)

อุดรูรั่ว...โรงไฟฟ้าชีวมวล22



4

ชีวมวล

ร่วมกันใช้ปัญญ�
วิเคร�ะห์โรงไฟฟ้�ด้วยเอชไอเอ

เมื่อสุขภ�พมีคว�มหม�ยม�กกว่�ภาวะความสมบูรณ์ทางกาย แต่

ยังครอบคลุมไปถึงจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ	ก�รประเมินผลกระทบท�ง

สขุภ�พจ�กโรงไฟฟ�้ชวีมวล	เร�จงึมองมติขิองผลกระทบม�กไปกว�่ก�รเจบ็

ไขไ้ดป้ว่ย	โดยแนวท�งก�รประเมนิผลกระทบท�งสขุภ�พทีอ่�จจะเกดิขึน้จ�ก

โรงไฟฟ�้ชีวมวล	ประกอบไปด้วยก�รพิจ�รณ�ใน	3	ประเด็นหลัก	ดังนี	้

1)	กิจกรรมโครงก�ร

2)	ที่ตั้งโรงไฟฟ้�

3)	ก�รจัดก�รผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้น

เอชไอเอกับ
โรงไฟฟ�้ชีวมวล
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	กิจกรรมโครงก�ร	ทั้งช่วงก่อสร�้งโครงก�ร
และช่วงดำ�เนินก�รผลิตไฟฟ้�

ในช่วงดำ�เนินก�รผลิตไฟฟ้�	กิจกรรมหลักของโครงก�รประกอบไปด้วย

ก�รขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล	ก�รเก็บกอง	ก�รปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�	ก�รเผ�ไหม้

เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไอน้ำ�	 ก�รผลิตกระแสไฟฟ้�	 และระบบหล่อเย็นเพื่อลด

อุณหภูมิของไอน้ำ�	โดยผลกระทบหลักที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมใน

แต่ละขั้นตอนดังแสดงในรูปที่	1	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ระบบนิเวศถูกรบกวน

แย่งชิงน้ำ�

อุบัติเหตุ
ฝุ่นละออง

ฝุ่นละออง

ฝุ่นละออง

เสียงดัง

กระแสไฟฟ้�
ฝุ่นละออง

NO2

แหล่งน้ำ�

ปรับปรุงคุณภ�พน้ำ� ระบบหล่อเย็น

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ�้
(Generator)

กังหันไอน้ำ�
(Stream	turbine)

หม้อไอน้ำ�
(Boiler)ล�นเก็บกอง

กองขี้เถ�้

เถ้า

ไอน้ำา

ไอน้ำาน้ำา

น้ำา

ขนส่งเชื้อเพลิง
(ชีวมวล)

รูปที่ 1	ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจ�กกิจกรรมของโครงก�ร
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1) มลพิษท�งอ�ก�ศ ได้แก่
• ฝุ่นละออง	จ�กขั้นตอนก�รขนส่งวัตถุดิบ	(เชื้อเพลิง)	ก�รเก็บกอง

เชื้อเพลิง	ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิง	และบริเวณเก็บกองขี้เถ�้แกลบดำ�

จ�กกระบวนก�รเผ�ไหม้	 โดยเฉพ�ะเชื้อเพลิงแกลบจะให้ปริม�ณ

เถ้�ถึงร้อยละ	16	 โดยน้ำ�หนัก	ซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบ

แต่เพียงชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้�	 แต่จะกระทบกับพื้นท่ีใดบ้�งน้ัน

จะต้องศึกษ�ทิศท�งและแรงของลมในแต่ละฤดูก�ลด้วย

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)	 จ�กกระบวนก�รเผ�ไหม้ของ

เชื้อเพลิง
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เมือ่โรงไฟฟ�้เริม่ตน้เดนิเครือ่งผลติไฟฟ�้ไดป้ระม�ณ	2-3	เดอืน	ปญัห�ฝุน่จงึ

เริ่มเกิด	 และรุนแรงขึ้น	 โดยมีฝุ่นกระจ�ยไปทั่วบริเวณ	 ส่งผลกระทบต่อชีวิต

ประจำ�วนัของช�วบ�้น	ทัง้ก�รต�กผ�้	ฝุน่ในบ�้น	ไปจนถงึก�รขบัขีม่อเตอรไ์ซค	์

ซ่ึงท�งโรงไฟฟ้�ยอมรับว่�	เคร่ืองดักฝุ่นระบบไซโคลนร่ัว	จนนำ�ไปสู่ก�รเรียกร้อง

ใหม้กี�รดำ�เนนิก�รแกไ้ข	โดยท�งโรงไฟฟ�้ไดห้ยดุก�รผลติไฟฟ�้และปดิซอ่ม

รวม	6	เดือน	และเปิดดำ�เนินก�รเมื่อประม�ณเดือนสิงห�คม	2545

เปรียบเทียบมลภาวะที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าชีวมวล

มลภาวะ หน่วย โรงไฟฟ้า
ชีวมวล1/

โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน2/

ค่า
มาตรฐาน3/

ฝุ่นละออง	(TSP) มคก./ลบ.ม. 0.23 85.64 100

ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(SO2) มคก./ลบ.ม. 7.23 430.3 780

ก๊�ซไนโตรเจนไดออกไซด์	(NO2) มคก./ลบ.ม. 24.10 235.9 320

ฝุ่นขน�ดเล็ก	(PM-10) มคก./ลบ.ม. 2 2 120

เสียง	 เดซิเบล 53-56 n/a 70

ที่มา : http://www2.dede.go.th/km_ber/inneract/s3-1.pdf	เข�้เมื่อวันที่	17	ธันว�คม	2552
หมายเหตุ : 1	 ผลก�รศกึษ�โครงก�รศกึษ�ออกแบบโรงไฟฟ�้ส�ธติจ�กเหง�้มันสำ�ปะหลงั	(ขน�ดกำ�ลงัก�รผลติ	 

	 9.9	MW)
	 2	 ข้อมูลจ�กร�ยง�นก�รศึกษ�	โครงก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมในก�รใช้เทคโนโลยีถ่�นหินสะอ�ด 

	 ในโรงง�นอุตส�หกรรม
	 3	 ค่�ม�ตรฐ�นอ้�งอิงจ�กประก�ศคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ต	ิฉบับที่	10	พ.ศ.	2538	และ 

	 ฉบับที	่24	พ.ศ.	2547

ปัญห�ฝุ่นละออง จ�กปล่องโรงไฟฟ�้แกลบขน�ด 6 เมกะวัตต์
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยน�ท

อุดรูรั่ว...โรงไฟฟ้าชีวมวล26



โรงไฟฟ้�ได้เลือกพื้นที่ตั้งอยู่กล�งชุมชน	โดยชุมชนส่วนใหญ่	ทั้งวัด	โรงเรียน	สถ�นี

อน�มัย	และบ้�นเรือนหล�ยหมู่บ้�นอยู่ในรัศมีประม�ณ	1	กิโลเมตร	โดยเฉพ�ะหมู่	6	ซึ่งมี

บ้�นเรือนทัง้หมด	119	หลงัค�เรอืนอยูต่ดิกบัพืน้ทีโ่รงไฟฟ�้	โดยมีระยะห�่งประม�ณ	10-500	

เมตร	

กิจกรรมของโรงไฟฟ�้มีก�รขนส่งแกลบ	45	เที่ยวต่อวัน	(ในช่วงฤดูก�รผลิตข้�ว	อ�จ

มีก�รขนส่งสูงถึงวันละ	80	เที่ยว)	โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประท�น	ซึ่งเป็นเส้นท�งที่คนใน

ชมุชนใชส้ญัจรไปม�	รวมถงึเดก็นกัเรยีน	ในชว่งกอ่สร�้งรถบรรทกุขน�ดใหญจ่ะเพิม่ขึน้เกอืบ

เท�่ตวั	และเพ่ิมขึน้เปน็เกอืบสองเท�่ตวั	ในระยะดำ�เนนิก�รตลอด	25	ป	ีและภ�ยในโรงไฟฟ�้

ยังมีกองแกลบพื้นที่ประม�ณ	40	ไร่	โดยมีบ�้นเรือน	4	หลัง	ตั้งอยู่ติดกับรั้วโรงไฟฟ้�ด้�นที่

ใกล้กับล�นกองแกลบ	และอีก	5	หลังอยู่ห่�งประม�ณ	10-20	เมตร	

ช�วบ้�นจึงมีคว�มห่วงกังวลเร่ืองอุบัติเหตุจ�กก�รขนส่งแกลบม�กกว่�ปัญห�จ�ก

ก�รจร�จรตดิขดัซึง่ไดม้กี�รศกึษ�ไวใ้นร�ยง�นก�รศกึษ�ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ปญัห�

ก�รฟุ้งกระจ�ยของแกลบจ�กกองแกลบและในระหว�่งก�รขนถ�่ยจ�กรถบรรทกุ	โดยเฉพ�ะ

บ้�นเรือนที่อยู่ตั้งอยู่ติดกับโรงไฟฟ�้

2) เสยีงดงัรบกวนจ�กก�รทำ�ง�น ของเคร่ืองจักรท้ังในช่วงก่อสร้�งและช่วง
ดำ�เนินก�รผลิตไฟฟ้�	และก�รระบ�ยไอน้ำ�เพ่ือลดแรงดันภ�ยในโรงไฟฟ�้

3) อุบัติเหตุจ�กก�รขนส่ง 
• ช่วงก่อสร้�งโครงก�รท่ีจะมีก�รขนส่ง

วัสดุอุปกรณ์ในก�รก่อสร้�ง

• ช่วงดำ�เนินก�รท่ีจะมีก�รขนส่งเช้ือเพลิง

ท่ีใช้ในกระบวนก�รผลิตไฟฟ้�เข้�พื้นที่โครงก�ร	

และขี้เถ้�หรือแกลบดำ�ที่เหลือจ�กกระบวนก�ร

ผลิตออกจ�กพื้นที่โครงก�ร

ปัญห�ฝุ่นละออง จ�กกองแกลบและอุบัติเหตุจ�กก�รขนส่ง
กรณีโรงไฟฟ�้แกลบ จ.สิงห์บุรี
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4) ก�รแย่งชิงทรัพย�กรน้ำ�
กบัคนในชมุชน	เนือ่งจ�กในก�รผลติไฟฟ�้จะตอ้งมี

ก�รใช้น้ำ�เพื่อระบ�ยคว�มร้อนของเครื่องจักร	และ

ก�รผลิตไอน้ำ�หมุนเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้�	 ห�ก

โรงไฟฟ้�ใช้แหล่งน้ำ�ร่วมกับชุมชน	ก็อ�จเกิดปัญห�

เรื่องคว�มไม่เพียงพอของแหล่งน้ำ�ได้

ปัญห�ก�รแย่งชิงน้ำ� กรณีโรงไฟฟ�้แกลบ บ�้นคำ�สร�้งไชย
อ.สว่�งวีระวงศ์ จ.อุบลร�ชธ�นี

โรงไฟฟ�้มีก�รใชน้้ำ�วนัละ	1,300	ลกูบ�ศกเ์มตร	โดยสญูเสียไปกบัก�รระเหย

ที่หอระบ�ยคว�มร้อนประม�ณ	600	ลูกบ�ศก์เมตร	ดังนั้นโรงไฟฟ้�จะมีก�รใช้น้ำ�

เพ่ิมอย่�งน้อยวันละ	600	ลูกบ�ศก์เมตร	โดยโครงก�รจะขุดบ่อเก็บน้ำ�ขน�ด	10,000	

ลูกบ�ศก์เมตร	และจะสูบน้ำ�จ�กน้ำ�ผิวดินขึ้นม�ใช้	โดยไม่สูบน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�อื่นๆ	

เพิ่มเติม

แต่ในชีวิตประจำ�วันของชุมชนบ้�นคำ�สร้�งไชยมีก�รใช้ประโยชน์จ�กน้ำ� 

ผวิดนิทัง้ก�รอปุโภคบรโิภค	ก�รทำ�ประป�หมูบ่�้น	และใช้ในก�รเกษตรและปศุสัตว	์

ซึง่โดยธรรมช�ตขิองน้ำ�ผวิดนิเมือ่ขดุดนิลกึประม�ณ	4-5	เมตร	กจ็ะมนี้ำ�ซมึออกม�

แล้ว	และที่ชุมชนแห่งนี้มีบ่อน้ำ�	หรือที่ช�วบ้�นเรียกว่�	คำ�	อยู่หล�ยแห่ง	ที่ขุดเพื่อ

ใช้ในก�รทำ�เกษตร	 รวมทั้งลำ�ห้วยต�มธรรมช�ติที่ต่�งก็อ�ศัยน้ำ�ผิวดินในก�ร 

หล่อเลี้ยงให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์

ดังนั้นก�รขุดบ่อขน�ดใหญ่เพ่ือกักเก็บน้ำ�สำ�หรับโรงไฟฟ้�จึงอ�จทำ�ให้เกิด

ก�รแย่งชิงน้ำ�ผิวดินจ�กช�วบ้�นได้	 ซ่ึงที่บ้�นคำ�สร้�งไชยได้เกิดผลกระทบขึ้นแล้ว	

แม้โครงก�รจะยังไม่เริ่มดำ�เนินก�ร	 เพียงแค่เริ่มขุดบ่อน้ำ�ขน�ดใหญ่	 ก็ทำ�ให้ประป�

หมู่บ้�นท่ีอ�ศัยน้ำ�ผิวดิน	ไหลช้�	และไหลค่อยลง	ซึ่งต�มปกติน้ำ�ประป�หมู่บ้�นจะ

ไหลอย�่งสม่ำ�เสมอ
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5) ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ�ถูกรบกวน
เนื่องจ�กน้ำ�ที่ออกจ�กระบบผลิตไฟฟ้�เป็นน้ำ�ที่มีอุณหภูมิสูง	 ห�กมี

ก�รปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ�โดยตรงโดยไม่มีระบบพักน้ำ�	 ก็อ�จทำ�ให้ส่ิงมีชีวิตใน 

แหล่งน้ำ�ทั้งพืชและสัตว์ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้	 ขน�ดกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�นับเป็นตัวบ่งชี้สำ�คัญถึงขน�ดของ 

ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้	(ในกรณทีีไ่มไ่ดพ้จิ�รณ�ม�ตรก�รลดผลกระทบประกอบ

รว่มดว้ย)	เพร�ะกำ�ลงัก�รผลติจะเกีย่วเนือ่งไปถึงปรมิ�ณเชือ้เพลงิทีใ่ช	้จำ�นวน

เที่ยวในก�รขนส่ง	 ปริม�ณน้ำ�ท่ีใช้	 ปริม�ณเถ้�ที่เกิดขึ้น	 อย่�งไรก็ดี	 ในก�ร

พิจ�รณ�ผลกระทบ	 เร�คงต้องพิจ�รณ�ปัจจัยทั้งในส่วนของลักษณะท่ีต้ัง

โครงก�ร	 และม�ตรก�รในก�รจัดก�รกับผลกระทบร่วมด้วยจึงจะส�ม�รถสรุป

ภ�พรวมได้

รู้ ไว้ใช่ว่�
ในก�รผลิตไฟฟ้�ต่อ	1	เมกะวัตต์	

จะมีปริม�ณก�รใช้เชื้อเพลิงโดยประม�ณดังนี้	

ในก�รผลิตไฟฟ�้ต่อ	1	เมกะวัตต	์

ปริม�ณน้ำ�ที่ต้องใช้	ประม�ณ

120 ลบ.ม./วัน หรือ 
43,800 ลบ.ม./ปี

แกลบ ก�กป�ล์ม ก�กอ้อย เศษไม้

9,800 ตัน/ปี 14,050 ตัน/ปี 14,100 ตัน/ปี 15,500 ตัน/ปี

ที่ม�	:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ	(สพช.).
คู่มือก�รพัฒน�ก่อสร้�งโรงไฟฟ้�ชีวมวลขน�ดเล็ก.	พฤศจิก�ยน	2543.	
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	ที่ตั้งโรงไฟฟ�้

ลักษณะท่ีต้ังโรงไฟฟ้�และสภ�พโดยรอบเป็นปัจจัยท่ีจะกำ�หนดลักษณะ

และระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กกิจกรรมของโรงไฟฟ�้ต่อชุมชน	ไม่ว่�จะ

เปน็ผลกระทบในด�้นมลพษิท�งอ�ก�ศ	เสยีงดงัรบกวน	อุบตัเิหต	ุรวมถึงปญัห�

ก�รระบ�ยน้ำ�และน้ำ�ท่วมขัง	

กรณีก�รกีดขว�งท�งน้ำ� โรงไฟฟ�้แกลบขน�ด 9.9 เมกะวัตต์ 
อ.เมือง จ.สุรินทร์

ชีวมวล

ก�รก่อสร้�งโรงไฟฟ้�	 มีก�รถมพ้ืนที่ให้เรียบและสูงขึ้นจ�กเดิม	 ซึ่งเมื่อถม

เสร็จแล้ว	 ปร�กฏว่�	 มีก�รถมท�งระบ�ยน้ำ�ต�มธรรมช�ติไปบ�งส่วนด้วย	

ซึง่ช�วบ�้นเกรงว�่	จะทำ�ใหเ้กดิปญัห�น้ำ�ทว่มขัง	แตจ่�กกระบวนก�รพดูคยุ

ระหว่�งท�งโรงไฟฟ้�กับช�วบ้�น	 จึงนำ�ม�สู่ข้อตกลงที่ท�งโรงไฟฟ้�จะขุด

ท�งระบ�ยน้ำ�เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันปัญห�ดังกล�่ว
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	ก�รจัดก�รผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้น

ก�รบริห�รจัดก�รเพื่อป้องกันและลดผลกระทบนับเป็นสิ่งสำ�คัญ 

ทีจ่ะเข�้ไปชว่ยลดผลกระทบในด�้นต�่งๆ	ทีอ่�จจะเกิดข้ึน	เพร�ะถึงแม้โรงไฟฟ�้

ชีวมวลจะเป็นโรงไฟฟ�้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อย	แต่ห�กมีก�รบริห�รจัดก�ร

กบัผลกระทบไดไ้มด่หีรอืไมม่ปีระสทิธภิ�พเพยีงพอ	อ�ท	ิกองเชือ้เพลงิชวีมวล

หรอืขีเ้ถ�้ไวใ้นทีโ่ลง่โดยไมม่วีสัดคุลมุ	มพีืน้ทีส่ำ�หรบัเกบ็กองวตัถดุบิหรอืรองรบั

ข้ีเถ�้ไมเ่พยีงพอ	ไมม่กี�รบำ�รงุรกัษ�อปุกรณห์รอืเครือ่งจกัร	ก็อ�จเปน็ก�รเพิม่

ระดับของผลกระทบให้สูงขึ้นไปอีก

ท้ังนี	้ประเดน็คว�มบกพรอ่งด�้นก�รบรหิ�รจดัก�รกบัผลกระทบทีเ่กดิ

ขึ้นจนนำ�ไปสู่ปัญห�ต่�งๆ	 ต�มม�	 อ�จมีส�เหตุจ�กคว�มไม่มีประสิทธิภ�พ

ของม�ตรก�รท่ีใช้จัดก�รกับผลกระทบท่ีอ�จจะเกิดขึ้น	 หรืออ�จเกิดจ�ก 

ตัวบุคคลที่มีคว�มบกพร่องหรือละเลยในก�รปฏิบัติต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้

มองให้รอบ 
มองให้ลึก...

ชีวมวล แกลบ
แกลบ

ก�รจัดก�รผลกระทบทีเ่กดิขึน้	ไม่ไดห้ม�ยถงึเฉพ�ะตวัโรงไฟฟ�้

เพยีงอย�่งเดยีว	แตจ่ะตอ้งมองใหค้รบวงจรของโรงไฟฟ�้	ตัง้ตน้กำ�เนดิ

ของวัตถุดิบจนถึงปล�ยท�งของของเสียที่เกิดขึ้นจ�กโรงไฟฟ้�

ดังกรณีของกองแกลบ	ถึงแม้โรงไฟฟ้�จะมีวัสดุคลุมมิดชิด	แต่

พ้ืนทีร่องรบักลบัไมเ่พยีงพอ	จนกองแกลบลน้ออกม�ภ�ยนอก	และถงึแมจ้ะมี

ม�ตรก�รที่ดีในก�รจัดก�ร กับปัญห�ฝุ่นละอองภ�ยในโรงไฟฟ้�	 แต่

ปัญห�ฝุ่นละอองจ�กกองแกลบที่

ว�งกองไวใ้นโรงสขี�้วกลบัถกูละเลย	

ก�รจัดก�รที่ไม่ครบวงจรเช่นนี้	ก็คง

ไม่ใช่คำ�ตอบที่ดีนักในก�รดูแลเรื่อง

ผลกระทบจ�กโรงไฟฟ้�ชีวมวล
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ที่เก็บขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาวัตถุดิบ
ขน�ดของที่เก็บเพียงพอกับปริม�ณขี้เถ�้ที่เกิดขึ้นหรือไม่

(โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีใครมารับขี้เถ้าไปทำาประโยชน์อื่นๆ ต่อไป)

การลำาเลียงขี้เถ้าจากกระบวนการเผา
ไปยังที่เก็บเป็นระบบปิด 
การดูแลเก็บรักษาขี้เถ้าที่เกิดขึ้นเป็นระบบปิดด้วยหรือไม่
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การดูแลรักษาที่เก็บให้อยู่ใน

สภาพที่ดี ไม่มีรอยรั่ว/แตก

รอยแตกรั่ว

ขี้เถ้าล้นออกมาตรงรอยแตก

หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีพอในทุกๆ ขั้นตอนของการดำาเนินงาน 
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลก็อาจเกิดขึ้นได้

ข้างล่างที่เก็บขี้เถ้า มีรถบรรทุกมารอรับ
เมื่อเต็มแล้วจะไปที่ไหน	มีสถ�นที่รองรับที่แน่นอนหรือไม่
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ส่วนที่เอาดินกลบ

กองขี้เถ้า โรงไฟฟ้า
และบางส่วนที่
กลบไม่มิดชิด

มีการพรมน้ำาตลอดเวลา
เพื่อป้องกันลมพัดหรือไม่

ภูเขาขี้เถ้า

นำามากองไว้ให้ห่าง
จากโรงงาน

ขี้เถ้าเกิดขึ้นทุกวัน นำามากองเรื่อยๆ จนเกิดเป็น...

ปัญห�ก�รจัดก�รกองเถ�้ กรณีโรงไฟฟ�้แกลบ จ.สุรินทร์

โรงไฟฟ�้มีพืน้ทีก่องแกลบไมเ่พยีงพอ	จงึนำ�แกลบทีเ่กดิขึน้ม�กองไวด้�้นนอก	

ใช้ดินกลบและน้ำ�พรมบ�งเวล�	ซึ่งต่อม�กล�ยสภ�พเป็นภูเข�ขี้เถ้�
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ตารางสรุปแนวทางการพิจารณาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

กิจกรรมของ
โรงไฟฟ้าที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน

ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ผลกระทบและระดับ/

ความรุนแรงของผลกระทบ

•	พื้นที่ตั้งโครงก�ร •	ปัญห�น้ำ�ท่วมขัง
และก�รระบ�ยน้ำ�

•	ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งโครงก�ร	>>	 
เป็นพื้นที่ลุ่ม	หรือเป็นพื้นที่รองรับน้ำ�หรือไม่

•	ก�รกีดขว�งท�งระบ�ยน้ำ�	>>	โรงไฟฟ้�ไป
กีดขว�งท�งระบ�ยน้ำ�หรือไม่

•	ก�รขนส่งเชื้อเพลิง •	อุบัติเหตุจ�ก
ก�รขนส่ง

•	 ลักษณะเส้นท�งท่ีใช้ขนส่ง	>>	ผ่�นพ้ืนท่ีชุมชน/
โรงเรียนหรือไม	่ลักษณะเส้นท�งแคบ/กว้�ง

•	คว�มถี่ในก�รขนส่ง/วัน	>>	แปรผันต�มปริม�ณ
เชื้อเพลิงที่ใช้

•	ช่วงเวล�ในก�รขนส่ง

•	ก�รฟุ้งกระจ�ย 
ของฝุ่นละออง 
จ�กเชื้อเพลิง 
ขณะขนส่ง

•	ลักษณะของเส้นท�งที่ใช้ขนส่ง	>>	ผ่�นพื้นที่
ชุมชนหรือไม่	

•	คว�มถี่ในก�รขนส่ง/วัน	>>	แปรผันต�มปริม�ณ
เชื้อเพลิงที่ใช้

•	ก�รปิดคลุมวัสดุ

•	ก�รเก็บกอง
	 เชื้อเพลิง

•	ก�รแพร่กระจ�ย
ของฝุ่นละออง

•	ที่ตั้งโครงก�ร	>>	ใกล้/ไกลชุมชน	ทิศท�งลม
•	ลักษณะพื้นที่เก็บกอง	>>	กองในที่โล่ง	หรือมี
วัสดุปิดคลุม

•	ก�รเผ�ไหม้เชื้อ
เพลิง

•	ก�รแพร่กระจ�ย
ของฝุ่นละอองจ�ก
ปล่อง

•	ปริม�ณของเถ้�ท่ีเกิดข้ึน	>>	ม�ก/น้อยเพียงใด	
(แปรผันต�มปริม�ณเชื้อเพลิงที่ใช้)

•	ประสิทธิภ�พของอุปกรณ์ดักจับฝุ่นละออง
•	ที่ตั้งโครงก�ร	>>	ใกล้/ไกลชุมชน	ทิศท�งลม

•	ก�รแพร่กระจ�ย
ของฝุ่นละอองจ�ก
กองเถ�้

•	ปริม�ณของเถ้�ท่ีเกิดข้ึน	>>	ม�ก/น้อยเพียงใด	
(แปรผันต�มปริม�ณเชื้อเพลิง)

•	ลักษณะพื้นที่เก็บกอง	>>	กองในที่โล่ง	หรือมี
วัสดุปิดคลุม

•	คว�มเพียงพอของพื้นที่ในก�รรองรับขี้เถ�้
•	ที่ตั้งโครงก�ร	>>	ใกล้/ไกลชุมชน	และชุมชนอยู่
ในทิศใต้ลมหรือเหนือลม
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กิจกรรมของ
โรงไฟฟ้าที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชน

ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ผลกระทบและระดับ/

ความรุนแรงของผลกระทบ

•	ก�รใช้น้ำ�เพื่อผลิต 
ไอน้ำ�

•	ก�รแย่งชิง 
แหล่งน้ำ� 
กับชุมชน

• แหล่งน้ำ�ที่ใช้	>>	ถ้�ใช้แหล่งน้ำ�ร่วมกับชุมชน 
ก็อ�จมีผลกระทบได้

• คว�มเพียงพอของแหล่งน้ำ�
• ปริม�ณน้ำ�ที่ใช้	>>	ม�ก/น้อยแปรผันต�มขน�ด
กำ�ลังผลิตไฟฟ�้

•	ผลกระทบต่อระบบ
นิเวศจ�กก�รปล่อย
น้ำ�อุณหภูมิสูงลงสู่
แหล่งน้ำ�

• อุณหภูมิของน้ำ�ที่ปล่อยออกม�
• ปริม�ณน้ำ�ที่ปล่อย
• คว�มอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

•	ก�รทำ�ง�นของ
เครื่องจักร

•	 เสียงดังรบกวน	 • คุณภ�พของเครื่องจักร
• ที่ตั้งโครงก�ร	>>	ใกล้/ไกลชุมชน	

•	ก�รมีส่วนร่วมของ
ประช�ชน

•	คว�มขัดแย้ง 
ในชุมชน

• ช่องท�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน
• ก�รให้ข้อมูลต่อชุมชน	>>	รอบด้�นและเพียงพอ
หรือไม	่มีรูปแบบก�รสื่อส�รกับชุมชนอย�่งไร	

หมายเหตุ	 ท�่นส�ม�รถดตูวัอย�่งก�รเกบ็และวเิคร�ะหข์อ้มลูโครงก�รโรงไฟฟ�้ชวีมวล 
	 ได้ในภ�คผนวก	

ตารางสรุปแนวทางการพิจารณาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
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	แล้วชุมชนจะประยุกต์ใช้เอชไอเอได้อย่�งไร?
ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถประยุกต์

ใชเ้อชไอเอตามแนวทางขา้งตน้ ซึง่จะชว่ยใหเ้ข้ามามสีว่นรว่มในกระบวนการ

ตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) ทำาความเข้าใจในรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	 โดยก�รขอหรือรวบรวม

ข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับโครงก�รโรงไฟฟ้�	 เช่น	พื้นที่ตั้ง	 เทคโนโลยีก�รผลิตไฟฟ้�	ก�ร 

ใช้น้ำ�	 ก�รดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ฯลฯ	 ต�มประเด็นที่ยกตัวอย่�งไว้ในต�ร�งสรุป

แนวท�งก�รพิจ�รณ�ผลกระทบจ�กโรงไฟฟ�้ชีวมวล	(น. 35)

2) กำาหนดประเดน็ผลกระทบสำาคญัของโครงการโรงไฟฟา้ทีอ่าจเกดิขึน้ในชุมชนของ

เรา	โดยเป็นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รพิจ�รณ�ก�รออกแบบและกจิกรรม

ของโครงก�รร่วมกับสภ�พพ้ืนท่ี	ส่ิงแวดล้อม	และสภ�พของชุมชนว่�	มีประเด็นผลกระทบ

ที่สำ�คัญอย่�งไรบ้�ง	อ�จแบ่งเป็นด�้นสิ่งแวดล้อม	ด้�นทรัพย�กร	ด�้นเศรษฐกิจ	ด�้น

สังคมและวิถีชีวิตของชุมชน	 เป็นต้น	 และควรมีแนวท�งก�รพิจ�รณ�และประเมิน 

ผลกระทบในแต่ละประเด็นหรือในภ�พรวมอย่�งไรบ้�ง	 ทั้งนี้	 ก�รใช้แผนที่ของชุมชน	

จะช่วยสนับสนุนก�รทำ�คว�มเข้�ใจและก�รคิดวิเคร�ะห์ได้เป็นอย่�งดี

3) ประเมินผลกระทบและทางเลือกต่างๆ	ต�มประเด็นผลกระทบและแนวท�งท่ีร่วมกัน

กำ�หนดไว้	 โดยรวบรวมข้อมูลในชุมชนและข้อมูลจ�กภ�ยนอก	 เช่น	 หน่วยร�ชก�ร	 

นักวิช�ก�ร	องค์กรพัฒน�เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น	เพื่อให้ส�ม�รถ

อธิบ�ยสภ�พสิ่งแวดล้อม	 สภ�พชุมชน	 คุณค่�คว�มสำ�คัญในเรื่องต่�งๆ	 และก�ร

เปลี่ยนแปลงที่อ�จเกิดข้ึนห�กมีโครงก�รโรงไฟฟ้�	 รวมท้ังผลต่อเนื่องต่�งๆ	 ที่อ�จ 

เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทรัพย�กร	เศรษฐกิจ	หรือวิถีชีวิตของชุมชน
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โดยควรใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รพจิ�รณ�วเิคร�ะหท์�งเลอืกต�่งๆ	ควบคู่กบัก�รวเิคร�ะห์

ผลกระทบไปด้วย	เพื่อก�รพัฒน�ข้อเสนอที่รอบด้�นของชุมชนเกี่ยวกับโครงก�รได้	ซึ่ง

ส�ม�รถพิจ�รณ�ท�งเลือกต่�งๆ	 ของพื้นที่ต้ังโครงก�รที่มีคว�มเหม�ะสมแตกต่�งกัน	

ท�งเลือกโรงไฟฟ�้ที่มีขน�ดเล็กลง	ท�งเลือกก�รป้องกันและดูแลผลกระทบที่ดีม�กขึ้น	

หรอืท�งเลอืกก�รไมมี่โครงก�รในพืน้ที	่ไปจนถึงท�งเลอืกก�รพฒัน�โรงไฟฟ�้ของชมุชน

เอง	เป็นต้น

4) สรปุประเดน็ผลกระทบและขอ้เสนอของชมุชน	โดยอ�จพจิ�รณ�จดัทำ�เปน็เอกส�ร

ที่เหม�ะสมกับชุมชน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มน้ำ�หนักในก�รส่งเรื่องไปยังหน่วยง�นที่ตัดสินใจให้

อนุญ�ตต่�งๆ	และน้ำ�หนักในก�รมีส่วนร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจ	 เช่น	ก�รเข้�ร่วม

เวทีแสดงคว�มคิดเห็น	หรือก�รประชุมในระดับต�่งๆ	เกี่ยวกับโครงก�ร

5) ส่ือสารเพ่ือผลักดันการตัดสินใจ	นำ�เสนอข้อมูลท่ีได้จ�กกระบวนเอชไอเอ	โดยควร

มีก�รส่ือส�รหล�ยช่องท�งและหล�ยรูปแบบต�มระดับของก�รส่ือส�รและกลุ่มเป้�หม�ย	

ตัวอย่�งเช่น	วิทยุชุมชนหรือก�รจัดเวทีช�วบ้�น	เพ่ือส่ือส�รกับคนในชุมชนหรือในจังหวัด	

ก�รเลือกประส�นง�นกับบ�งหน่วยร�ชก�รในพ้ืนท่ีหรือในจังหวัด	ก�รให้ข่�วกับส่ือมวลชน

ในจังหวัดหรือสื่อส่วนกล�ง	 หรือก�รเข้�ร่วมเวทีส�ธ�รณะในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สื่อส�รกับรัฐบ�ลและคนในเมือง	เป็นต้น

	แล้วชุมชนจะประยุกต์ใช้เอชไอเอได้อย่�งไร?
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5
อุดรูรั่วให้ครบ
จุดจบคว�มขัดแย้ง

นอกจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่มีรูรั่วแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็น

สาเหตุที่สำาคัญของปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน ไม่ว่า

โรงไฟฟา้จะมขีนาดเลก็หรอืใหญ ่หรอืใชเ้ชือ้เพลงิประเภทไหน หากไมใ่ห้

ความสำาคญักบัการสือ่สารและสรา้งความเข้าใจระหวา่งผู้ประกอบการและ

ชุมชนแล้ว ปัญหาย่อมเกิดข้ึนและบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง 

จนยากจะแก้ไข
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ท้ังน้ี การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะ

การจัดเวทีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หากแต่ยังต้องการ

การหนุนเสริมในส่วนต่างๆ ท่ีเอ้ือให้การใช้สิทธิของชุมชนและการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจโรงไฟฟ้าชีวมวลให้เป็นไปอย่างมีความหมายและมีพลัง 

เพ่ือร่วมกันกำาหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานชีวมวลให้เป็นพลังงานที่

ยั่งยืนและนำาไปสู่สุขภาวะของชุมชนและสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น

1. ก�รเปิดเผยข้อมูลที่รอบด�้นและครบถ้วน

ให้ช�วบ้�นรับทร�บและเข้�ใจ	 ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รที่ประช�ชน

ส�ม�รถเข้�ถึงได้	 โดยคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น	 ซึ่งมีกรอบอำ�น�จ

หน้�ที่ต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รให้ใบอนุญ�ตและก�รกำ�กับดูแลโครงก�ร

พลังง�น	รวมทั้งกำ�ลังดำ�เนินก�รพัฒน�แนวท�งในเรื่องนี	้ควรมีบทบ�ทหลัก	 

โดยส�ม�รถประส�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพ�ะสำ�นักง�นนโยบ�ย

และแผนพลังง�น	 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค	 กรมโรงง�นอุตส�หกรรม	 องค์ก�ร

บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก	 ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	 เพื่อให้ท้องถ่ิน

และชุมชนส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลก�รพัฒน�
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2. ก�รเสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถของชุมชนและองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ส�ม�รถเสนอแนะหรือแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ต�มสิทธิขั้นพื้นฐ�นของชุมชน	โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	ซ่ึง

มีหน้�ท่ีรับผิดชอบก�รใช้สิทธิของประช�ชนเกี่ยวกับก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พ	ควรประส�นง�นกับคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	และหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้อง	 ในก�รสนับสนุนก�รเรียนรู้และก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมิน

ผลกระทบและก�รตัดสินใจ

3. ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�โครงก�ร และหลักเกณฑ์ 
 ก�รพิจ�รณ�ให้ใบอนุญ�ต

เพื่อรังสรรค์แนวท�งก�รพัฒน�โครงก�รโรงไฟฟ้�ชีวมวล	 รวมท้ัง

โครงก�รพลังง�นหมุนเวียนอื่นๆ	 ทั้งขน�ดใหญ่และขน�ดเล็ก	 ในก�รป้องกัน

และดแูลผลกระทบอย�่งรอบด�้น	สนบัสนนุก�รมสีว่นรว่มของประช�ชน	และ

เอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่�งแท้จริง	โดยหน่วยง�นที่มีบทบ�ทหลัก

คือ	คณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น	และกรมโรงง�นอุตส�หกรรม	รวมท้ัง

หน่วยง�นอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง
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ศุภกิจ	นันทะวรก�ร.	2549.	รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการพัฒนา

พลงังานทางเลอืก กรณศีกึษาโรงไฟฟา้แกลบขนาด 22 เมกกะวตัต ์

ของบริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำากัด ที่จังหวัดนครสวรรค์ และ

สิงห์บุรี.	สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข

ศุภกิจ	 นันทะวรก�ร.	 2546.	 การประมวลข้อคิดเห็นและข้อห่วงใยของ

ประชาชนเก่ียวกับผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการโรงไฟฟ้า

แกลบ กรณีศึกษา โครงการโรงไฟฟ้าแกลบขนาด 22 เมกกะวัตต์

ของบริษัท เอ.ที. ไบโอเพาเวอร์ จำากัด จังหวัดสิงห์บุรี.	สถ�บันวิจัย

ระบบส�ธ�รณสุข

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ต.ิ	2551.	รูจั้กและเข้าใจการประเมนิ

ผลกระทบทางสุขภาพ.

เอกส�รอ้�งอิง
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ภ�คผนวก

ในก�รเก็บข้อมูลเพื่อนำ�ม�ประเมินผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้น	 เร�ควรจะต้อง

เก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและรอบด้�น	 ดังคำ�กล่�วที่ว่�	 “รู้เขา รู้เรา”	 แล้วจึง

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคร�ะห์ผลกระทบต�มข้อมูลที่เป็นจริง	 และ

พิจ�รณ�คว�มเปลี่ยนแปลงทั้งผลประโยชน์	 และคว�มเสี่ยงต่�งๆ	 ท่ีอ�จจะ 

เกิดขึ้นกับชุมชน	แล้วจึงร่วมกันตัดสินใจต่อไป

1. รู้เข�
				ก่อนที่เร�จะพิจ�รณ�สิ่งใดๆ	ก็ต�ม	เร�ควรจะห�ข้อมูลของสิ่งนั้น

ให้รู้ลึกรู้จริง	 ละเอียดรอบคอบในทุกๆ	 ด้�น	 เพื่อใช้ในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจ	

โครงก�รโรงไฟฟ�้กเ็ชน่กนั	เร�ควรจะศกึษ�ข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงก�รนัน้ๆ	

ก่อน	ซึ่งข้อมูลสำ�คัญที่เร�จะนำ�ม�พิจ�รณ�	เช่น

ตารางเก็บข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

กิจกรรม ปริมาณ/รายละเอียด

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ดำ�เนินโครงก�ร ......................................................................

ที่ตั้งโครงก�ร ที่อยู่ของโครงก�ร.............................................

กำ�ลังก�รผลิตของโรงไฟฟ้� ……….......................................….	เมกะวัตต์

ปริม�ณเสนอข�ยไฟฟ้� …...................................................	เมกะวัตต์

พื้นที่โครงก�ร .................................................................	ไร่

ระยะท�งจ�กพื้นที่โครงก�รถึงแหล่งวัตถุดิบ ........................................................	กิโลเมตร

ก�รเก็บข้อมูลโครงก�ร
โรงไฟฟ้�จ�กเชื้อเพลิงชีวมวลคู่มือ
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ตารางเก็บข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

กิจกรรม ปริมาณ/รายละเอียด

ระยะท�งจ�กพื้นที่โครงก�รถึงแหล่งน้ำ�ต�่งๆ ........................................................	กิโลเมตร	

เส้นท�ง	(ถนน)	ที่ใช้สัญจรเข�้ออกโครงก�ร กี่เส้นท�ง,	ชื่อถนน	.........................................

2. กระบวนการผลิต

2.1 วัตถุดิบ และการขนส่ง

ปริม�ณวัตถุดิบที่ใช้ ..................	ตันต่อวัน ..................	ตันต่อปี

ปริม�ณก�รบรรจุของรถบรรทุก .......................................................	ตันต่อคัน

ช่วงระยะเวล�ในก�รวิ่งรถบรรทุก ....(กี่โมงถึงกี่โมง)....	น. ..............	ชั่วโมงต่อวัน

ปริม�ณรถบรรทุกที่ขนส่งวัตถุดิบ .......................คนัตอ่วนั .............	คันต่อชั่วโมง

แหล่งที่ม�ของวัตถุดิบ ...............................	(กี่แห่ง	ชื่ออะไร	อยู่ที่ไหน)	
.............................................	เช่น	ชื่อโรงสีข�้ว	

ม�ตรก�รป้องกันฝุ่นละอองจ�กรถบรรทุก …....................................	เช่น	มีผ้�คลุมมิดชิด

ขน�ดโรงเก็บวัตถุดิบ กว�้ง.........	เมตร/ย�ว	........เมตร/สูง.......	เมตร

ก�รลำ�เลียงวัตถุดิบสู่ห้องเผ� …......................	เช่น	ระบบส�ยพ�น	ปิดมิดชิด

ม�ตรก�รป้องกันฝุ่นละอองจ�กวัตถุดิบ …..............................	เช่น	แนวต้นไม้,	ม่�นน้ำ�

2.2 แหล่งน้ำาที่ใช้

แหล่งน้ำ� ...........................................(กี่แหล่ง	อยู่ที่ไหน)
.......................	เช่น	แม่น้ำ�	น้ำ�ผิวดิน	น้ำ�ใต้ดิน	

แหล่งน้ำ�ในแต่ละฤดูก�ล …...	เช่น	ฤดูฝนจ�กแม่น้ำ�	ฤดูร้อนจ�กน้ำ�ใต้ดิน

ขน�ดของบ่อพักน้ำ�	 .........	ลูกบ�ศก์เมตร	(กว้�ง/ย�ว/ลึก.......	เมตร)

จำ�นวนบ่อพักน้ำ� ................................................................	บ่อ

ปริม�ณน้ำ�ที่ใช้ .......................................	ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน

ปริม�ณน้ำ�ที่ระเหยจ�กหอระบ�ยคว�มร้อน .......................................	ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน

ปริม�ณน้ำ�ทิ้ง .......................................	ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน

ม�ตรก�รก�รบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง …............................................	เช่น	บ่อบำ�บัด

ขน�ดของบ่อบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง	 ….....	ลูกบ�ศก์เมตร	(กว้�ง/ย�ว/ลึก......	เมตร)	

จำ�นวนบ่อบำ�บัดน้ำ�ทิ้ง ...............................................................	บ่อ
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ตารางเก็บข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

กิจกรรม ปริมาณ/รายละเอียด

ก�รจัดก�รน้ำ�ทิ้ง …................	เช่น	รดน้ำ�ต้นไม้,	ปล่อยให้ระเหย

2.3 ของเสียจากกระบวนการผลิต

ปริม�ณขี้เถ้�หนัก	(แกลบดำ�)	ที่เกิดขึ้น .....	กิโลกรัมต่อชั่วโมง ...................	ตันต่อวัน

ปริม�ณขี้เถ้�เบ�	(ฝุ่นละออง)	ที่เกิดขึ้น .....	กิโลกรัมต่อชั่วโมง ...................	ตันต่อวัน

ระบบก�รกำ�จัดฝุ่นละออง ....................	เช่น	เครื่องดักฝุ่นระบบไฟฟ้�สถิต

ปริม�ณฝุ่นละอองห�กเครื่องดักฝุ่นไฟฟ้�สถิต
มีประสิทธิภ�พ	99.8%

......	กิโลกรัมต่อชั่วโมง ...........	กิโลกรัมต่อวัน

ปริม�ณฝุ่นละอองห�กเครื่องดักฝุ่นไฟฟ้�สถิต
มีประสิทธิภ�พ	99.5%

......	กิโลกรัมต่อชั่วโมง ............	กิโลกรัมต่อวัน

ปริม�ณฝุ่นละอองห�กเครื่องดักฝุ่นไฟฟ้�สถิต
มีประสิทธิภ�พ	95.0%

......	กิโลกรัมต่อชั่วโมง ............	กิโลกรัมต่อวัน

2.4 เสียง

ม�ตรก�รก�รป้องกัน ...................	เช่น	เครื่องจักรอยู่ในห้องเก็บเสียง

ก�รระบ�ยไอน้ำ�ของโรงไฟฟ้� .......................................................	ครั้งต่อวัน

2.5 ผลประโยชน์ที่จะให้กับชุมชน

กองทุนพัฒน�ไฟฟ้� .........	สต�งค์ต่อหน่วย ...................	บ�ทต่อปี

ภ�ษี .................	เช่น	โรงเรือน,	ที่ดิน	และเครื่องจักร	

ก�รจ�้งง�น .................	(กี่อัตร�,	วุฒิก�รศึกษ�,	เงินค่�จ้�ง)

อื่นๆ …......................	เช่น	สนับสนุนกิจกรรมชุมชน

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจดำาเนินโครงการ

ก�รประช�สัมพันธ์โครงก�รตั้งแต่เริ่มต้น …................	เช่น	ติดประก�ศ,	หอกระจ�ยข่�ว

ก�รจัดเวทีประช�คมหมู่บ้�น ….............	(วันที่,	ที่จัดเวที,	ก�รประช�สัมพันธ์,	 
ผู้เข้�ร่วมเวที)

กิจกรรมอื่นๆ …..........................................	เช่น	ศึกษ�ดูง�น

แนวท�งก�รตรวจสอบ	ควบคุมโรงไฟฟ�้
โดยชุมชน

..........................	เช่น	คณะกรรมก�รจ�กชุมชน
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2. รู้เร�
	 เมือ่ไดศ้กึษ�ข้อมลูของโครงก�รแลว้	เร�ควรจะมกี�รเกบ็ขอ้มลูของ

ชุมชน	 เพื่อนำ�ม�พิจ�รณ�ร่วมกับข้อมูลของโครงก�รว่�	 มีคว�มเหม�ะสม	

พอเหม�ะพอดีกับชุมชนของเร�หรือไม่

2.1 แผนที่ชุมชน	 เพื่อแสดงสภ�พสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 ให้คนใน

ชมุชนและคนจ�กภ�ยนอกเข้�ใจชมุชนไดช้ดัเจน	ควรจะมกี�รว�ดแผนทีแ่สดง

ที่ตั้งชุมชน	แหล่งน้ำ�	พื้นที่ก�รเกษตรและปศุสัตว์	สถ�นที่สำ�คัญ	เช่น	โรงเรียน	

สถ�นท่ีร�ชก�ร	วัด	เป็นต้น	และท่ีต้ังพ้ืนท่ีโครงก�รโรงไฟฟ้�	เช่น	กรณีโรงไฟฟ้า

เชื้อเพลิงแกลบที่ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ศูนย์กล�งชุมชน
วัด
โรงเรียน
เล้�ไก่
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2.2 ทรัพยากรในชุมชน	 เพื่อให้ทร�บถึงวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของ

ชุมชนตลอดทั้งปี	และนำ�ไปสู่ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่อ�จจะเกิดกับวิถีคว�ม

เป็นอยู่ของชุมชน	เช่น	

•	ประชากร	แต่ละวัย,
	 กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรค
	 อยู่แล้ว

•	 อาชีพ	เช่น	เกษตรกร,	ค้�ข�ย,	ปศุสัตว์
•	 รายได้ต่อปีของแต่ละอาชีพที่สำาคัญ

•	 แหล่งน้ำาต�มธรรมช�ติ
•	ปริมาณน้ำาแต่ละฤดูกาล
	 ช่วงน้ำ�เยอะ	น้ำ�แล้ง
•	 การใช้น้ำาของชุมชน

•	 สถานทีท่ีมี่ความสำาคญัทาง 
 จติใจ	เชน่	วดั,	โบร�ณสถ�น,	 
	 ป่�ชุมชน
•	 สถานที่ราชการ, อนามัย, 
 โรงเรียน

•	 ต้นไม้ตามธรรมชาติ
•	พืชพื้นบ้านที่ชุมชนใช้ในก�ร
	 ทำ�อ�ห�รหรือย�	เช่น	ผักติ้ว

•	 สัตว์ตามธรรมชาติ
•	 สัตว์พื้นบ้านที่ชุมชน
	 ใช้ทำ�อ�ห�ร	หรือข�ย
	 เช่น	กบ,	ปล�หมอ ทรัพยากร

ในชุมชน

น้ำา

สถานที่
สำาคัญ

พืช
ป่าไม้

คน

สัตว์

ก�รทำ�แผนที่ชุมชน	นอกจ�กจะเห็นภ�พรวมของชุมชนแล้ว	ยังทำ�ให้

ทร�บถึงระยะท�งจ�กสถ�นที่ต่�งๆ	ในชุมชน	กับพื้นที่โครงก�รโรงไฟฟ้�	โดย

อ�จจะทำ�แผนที่อื่นๆ	ร่วมด้วย	 เช่น	แผนที่เส้นท�งน้ำ�ของชุมชน	หรือแผนที่

แสดงทิศท�งลมในแต่ละฤดูก�ล	 เป็นต้น	 เพื่อให้เข้�ใจสภ�พทั่วไปของชุมชน

ม�กขึ้น
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