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การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ  
 ๑. พลังงานหมุนเวียน เปนทางเลือกพลังงานที่สำคัญ ซึ่งประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มุงใหความสำคัญเพิ่มมาก

ขึ้น เนื่องจากมีประโยชนทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (International Energy Agency, 

2011, World Energy Outlook 2010 และ Intergovernmental Panel on Climate Change, 2012, 

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation) โดยประเทศตาง ๆ 

พยายามสรางความสมดุลในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนประเภทตาง ๆ ไดแก ชีวมวล กาซชีวภาพ แสงอาทิตย 

ลม พลังน้ำขนาดเล็ก และน้ำมันชีวภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม 

 ๒. พืชชีวมวลเปนแหลงพลังงานทางเลือกที่สำคัญของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม มีเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเปนจำนวน

มาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๒๕๕๒)  รายงานวาประเทศไทยมีชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

ทั้งหมด ๕๙,๕๓๙,๙๐๕.๒๐ ตัน ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) กำหนด

เปาประสงคใหเพิ่มการใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ ๒๕ ของพลังงานที่ใชภายในประเทศภายในป ๒๕๖๔ โดย

กำหนดเปาหมายพลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟาใหได ๓,๖๓๐ เมกะวัตต (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน, ๒๕๕๕)  

 ๓. ถึงแมจะมีเปาหมายและความพยายามที่จะสงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวล แตจากขอมูลของ สำนัก

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีนาคม ๒๕๕๕ พบวามีโรงไฟฟาชีวมวลสามารถผลิตและขายไฟฟา

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดเพยีง ๘๘ แหง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 

๑,๔๖๕.๖๘  เมกะวัตต ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ ๔.๓ ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดเทานั้น โดยในจำนวนนี้ ๒๒ 

แหง (๖๑๔ เมกะวัตต) อยูในกลุมโรงไฟฟาขนาดเล็ก และ ๖๖ แหงอยูในกลุมโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก (๘๕๑.๖๘ 

เมกะวัตต)  และจากขอมูลของกระทรวงพลังงานในปจจุบันมีโรงไฟฟาขนาดเล็กและเล็กมากอีก ๒๘๔ โครงการ 

(กำลังการผลิต ๒,๖๗๐.๗ เมกะวัตต) ที่อยูในระหวางยื่นขออนุมัติโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก แตกรอบ

นโยบาย และหลกัเกณฑการสงเสรมิไมชดัเจน หากไมมกีารจดัการทีด่ปีลอยใหมกีารดำเนนิการเหมือนเชนในปจจุบัน  

ก็จะสรางผลกระทบและความเดือดรอนตอประชาชน 

 ๔. การประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลท่ีขาดการจัดการและควบคุมที่ดี  ไดทำใหเกิดปญหาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งมลพิษจากสารและฝุนละอองท่ีกอใหเกิดโรคและเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ฝุนจากกองข้ีเถาที่เกิดจากการเผาชีวมวลและฝุนจากกองเชื้อเพลิงยังทำใหบานเรือน เสื้อผา และส่ิงของเครื่องใช

ของประชาชนที่อยูรอบโรงไฟฟาสกปรก  มีปญหาน้ำเสียและแยงการใชน้ำของชุมชนเนื่องจากการประกอบกิจการ

โรงไฟฟาตองใชน้ำเปนจำนวนมาก การศึกษาผลกระทบตอสขุภาพจากโรงไฟฟาชวีมวลในจังหวัดสรุนิทรโดยประชาชน

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๖ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๖   
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และกลุมเครือขาย๑ พบปญหาชาวบานขาดแคลนน้ำใชหลังจากมีโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่  มีปญหาการจราจร

หนาแนนและมีรถบรรทุกวิ่งมากขึ้น และทำใหเกิดปญหาถนนชำรุดเสียหาย และยังมีปญหาความเดือดรอนรำคาญ

จากปญหากลิ่นเหม็น และเสียงดัง  

 ๕. จากขอมลูการเจบ็ปวยของประชาชนทีอ่ยูใกลโรงไฟฟาจำนวนสองแหง ในกลุมตวัอยางจำนวน ๓๙๒ คน 

พบวาโรคประจำตัวที่ประชาชนเปนมากที่สุดคือ โรคภูมิแพ รองลงมาคือโรคหอบหืด และโรคหัวใจ ซ่ึงจำนวนผูปวย

ดวยโรคภูมิแพ มีความสัมพันธกับการอยูใกล และยังพบวาผูที่อยูใกลโรงไฟฟามีอาการไอ เจ็บคอ ระคายเคืองจมูก

และลำคอ หายใจขัด/หายใจไมสะดวก แสบตา/ตาอักเสบ/ตาแดง และมีผื่นคัน ในชวง ๑ สัปดาหที่ผานมา 

มากกวาประชาชนท่ีอยูหางออกไป๒  

 

ปญหาหลักและทางออกของการจัดการปญหา 
 (ก) ขาดการวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพ และไมมีการควบคุมผลกระทบตอสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล

ขนาดต่ำกวา ๑๕๐ เมกะวัตต  

 ๖. ชีวมวลเปนเชื้อเพลิงที่เผาไดยากเนื่องจากเชื้อเพลิงอยูในสถานะของแข็ง  การเผามักจะมีสารท่ีถูกเผา

ไมหมดอยูระหวางรอยละ ๑๐ ถงึ ๓๘ และสารเหลานีค้อืสวนทีเ่ปนมลพษิซึง่อาจอยูในรปูของฝุนละออง (Particulate)  

มีการประมาณการณวาการเผาชวีมวลจะทำใหเกดิฝุนละอองประมาณ ๓๐ - ๘๐ มลิลกิรัมตอกโิลวตัตไฟฟาที่ผลิตได 

สวนใหญมีขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ประมาณ ๒๙๐ – ๘๒๐ มิลลิกรัม

ตอกิโลวัตต และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ยงัพบวาในควันจากการเผาชวีมวลยงัประกอบไปดวยสารไฮโดรคารบอน

กวา ๖๐ ชนิด และสารอัลดีไฮดและคีโตน ๑๗ ชนิด สารในกลุมนี้โดยเฉพาะสารกลุมพีเอเอช (PAH, Polycyclic 

aromatic hydrocarbons) เปนสารที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง ไดแก เบนซีน ฟอรมาดีไฮด ๑,๓ บิวตะไดอีน  

และสไตรีน๓ มีรายงานการศึกษาพบวา การรับสัมผัสควันไฟที่เกิดจากการเผาชีวมวลเพื่อการทำอาหารและการให

ความอบอุนจะทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหลายชนิด ไดแก การระคายเคืองตอตาและระบบทางเดินหายใจ 

ลดการทำงานของปอด ทำใหเกดิโรคติดเช้ือเฉยีบพลนัในระบบทางเดนิหายใจสวนลาง โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง (COPD) 

โรคหอบหืด วัณโรค และทำใหเกิดโรคมะเร็งปอด๔  

 ๗. ฝุนละอองขนาดเล็กสามารถผานเขาไปถึงปอดและถุงลมปอดได ผลการศึกษาท่ัวโลกยืนยันวาการรับ

สัมผัสมีผลตอการเจ็บปวยดวยโรคในระบบหายใจ โรคหัวใจ  ทำใหประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง และเพ่ิม

อัตราการเสียชีวิตดวยโรคปอดและหัวใจ๕ ออกไซดของไนโตรเจนเปนกาซที่สามารถรวมตัวกับไอน้ำแลวทำใหเกิด

กรดไนตริก  ซ่ึงมีฤทธิ์ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ  การรับสัมผัสจะระคายเคืองตอทางเดินหายใจ  อาจ

ทำใหมีอาการหายใจลำบาก ไอ แนนหนาอก และหลอดลมตีบ ทำใหผูที่เปนโรคหอบหืดอยูแลวจับหืดบอยขึ้น 

ทำใหเกิดโรคหลอดลม และโรคปอดบวม๕ กาซคารบอนมอนอกไซดจะทำใหรางกายขาดออกซิเจน  เพ่ิมความเสี่ยง

ตอการเปนโรคหัวใจ และการเกิดอาการหัวใจวาย การรับสัมผัสในระดับความเขมขนสูงจะทำใหเสียชีวิตไดอยาง

รวดเร็ว๖ จากขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสลักได และตำบลราม ซึ่งเปนพื้นที่รอบโรงไฟฟามุงเจริญ 

พบวา ผูมารับการรักษาจำนวน ๗,๐๔๐ คน เปนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจมากที่สุดคือ ๒,๒๘๕ คน คิดเปน 

รอยละ ๓๒.๔๖ ของผูมารับการรักษา สอดคลองกับขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลราม พบวาผูมารับ

การรักษา ๙,๘๔๐ คน เปนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจมากท่ีสุด คือ ๓,๓๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๓๗ 

 ๘. นอกจากนี้โรงไฟฟาชีวมวลยังมีสวนทำใหเกิดกาซโอโซน (O๓) ซึ่งเกิดการทำปฏิกิริยาของกาซออกไซด

ของไนโตรเจนท่ีเกิดขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลกับสารประกอบไฮโดรคารบอนในอากาศ อันตรายของ
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กาซโอโซนที่สำคัญคือ ทำใหเกิดความผิดปกติของโลหิต ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ เพิ่มอัตราปวยดวย

โรคทางเดินหายใจ และลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด มีสวนทำใหเกิดโรคหอบหืด และโรคมะเร็งปอด 

รวมถึงเพ่ิมอัตราการเสียชีวิตในกลุมผูสัมผัส๖  

 

 (ข) ปญหาการหลีกเลีย่งการทำอีไอเอของโรงไฟฟาขนาดตำ่กวา ๑๐ เมกะวตัตและการสรางหลายโครงการ

ในบรเิวณเดยีวกนัเพือ่หลกีเลีย่งกฎหมาย 

 ๙. ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให  โรงไฟฟา

ชีวมวลที่มีขนาดตั้งแต ๑๕๐ เมกะวัตตขึ้นไปตองทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ  (EHIA-Environmental Health Impact Assessment) สวนโรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกำลังผลิต

ไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตตขึ้นไปทำเฉพาะรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงทำใหมีผูประกอบการจำนวน

มากอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาว ดังจะเห็นไดจากขอมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพบวาในป 

๒๕๕๓ มีโครงการชีวมวลเสนอขายไฟฟา เปนโครงการที่มีขนาด ๙.๐ - ๙.๙  เมกะวัตต ถึง ๒๐๕ โรง จากทั้งหมด 

๒๘๑ โรง และมีผูประกอบการจำนวน ๔๑ รายจากท้ังหมด ๑๑๐ ราย ที่เคยยื่นขอประกอบกิจการในกลุมโรงไฟฟา

ขนาดเล็ก (SPP) ขอเปลี่ยนเปนกลุมขนาดเล็กมาก (VSPP) (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

๒๕๕๔) 

 

 (ค)  ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๑๐. ในประเทศไทยโรงไฟฟาเกือบทั้งหมดใชเทคโนโลยีชนิดที่เรียกวา แบบเผาตรง (directed burning)  

ซึ่งจะใชความรอนที่ไดจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลไปผลิตไอน้ำเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา ขอจำกัดของระบบนี้คือ

มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาต่ำ และทำใหเกิดมลพิษเนื่องจากเผาเปนจำนวนมาก จึงจำเปนตองมีระบบการ

ควบคุมมลพิษที่ดี ซึ่งอาจทำไดหลายอยาง ตั้งแตการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิง การเลือกใชเตาเผา การบำรุง

รักษาระบบ และท่ีสำคญัคอืตองใชอปุกรณสำหรบัดกัมลพษิทีจ่ะปลอยออกจากปลองระบายควันที่ดี ซึ่งในทางปฏิบัติ 

อาจมีตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานและการบำรงุรกัษาระบบท่ีสงูจงึอาจไมเหมาะกบัการนำมาใชกับโรงไฟฟา

ขนาดเล็ก (ชัชวาลย จันทรวิจิตร และยุวยงค จันทรวิจิตร ๒๕๕๕) 

 ๑๑. ในขณะที่เทคโนโลยีแกสซิฟเคชันซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สะอาดกวา โดยนำเชื้อเพลิงชีวมวลไปเปล่ียนรูป

จากเชื้อเพลิงทีเ่ปนของแขง็ใหเปนกาซโดยกระบวนการทีเ่รยีกวาแกสซฟิเคชันกอน จากน้ันจงึนำกาซที่ไดมาปรับปรุง

คุณภาพจนสะอาดกอนนำไปใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนตเพื่อผลิตไฟฟา ระบบนี้นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูง

กวาแลวยังทำใหเกิดมลพิษนอยมาก เทียบเทากับมลพิษที่ปลอยจากเครื่องยนตขนาดใหญเทานั้น แตในปจจุบันพบ

วาในประเทศไทยมีโรงไฟฟาประเภทนี้เพียงไมกี่แหงเทานั้นที่สามารถผลิตและจายไฟเขาระบบได ทั้งนี้อาจเกิดจาก

ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และไมมกีระบวนการสนบัสนนุจากหนวยงานท่ีเกีย่วของอยางจริงจัง ทำให

มีขอจำกัดทั้งการลงทุนและกำลังการผลิต๗ 

 

 (ง) ชุมชนขาดการมีสวนรวมกับรัฐในการตัดสินใจเลือก และติดตาม ตรวจสอบ รวมถึง ไมมีกลไกการ

ชดเชย ฟนฟู และเยียวยา ผูที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล 

 ๑๒. ในปจจุบันการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน มีกระบวนการขั้นตอนตั้งแต การขออนุญาต
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กอสรางอาคารในพื้นที่ ซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการใหความเห็นประกอบ สวนการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการพลังงาน เปนอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน ซึง่กระบวนการขออนุญาตดังกลาว 

สวนใหญขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน  บางโครงการจะประชาสัมพันธวาสรางงานใหกับชุมชน สรางความ

มั่นคงดานพลงังานใหกบัทองถิน่ แตไมมกีารนำเสนอขอมลูผลกระทบดานลบตอประชาชน มกีารจูงใจองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดานภาษโีรงเรือนทีท่องถิน่จะไดรบั  ทำใหละเลยขอมลูทีเ่ปนผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนกับประชาชน  ถึงแม

จะเปนโรงไฟฟาที่มีขนาด ๑๐ เมกกะวัตตขึ้นไป ที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แต

กระบวนการกำหนดขอบเขตการศึกษาขอมูล ประชาชนไมไดมีสวนรวมอยางจริงจัง เปนเพียงผูใหขอมูล แลว

บริษัทก็ทำมาตรการปองกันแกไข จากนั้นก็ไดรับการพิจารณาอนุญาต  กระบวนการที่ทองถิ่นจะตัดสินใจวากิจการ

นี้เหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ มีผลกระทบอยางไรกับชุมชน ประชาชนมีสวนรวมนอยมาก หรือหากประชาชนมี

สวนรวมจริง เชนตดัสินใจวาชุมชนไมตองการใหสรางโรงไฟฟา มกีารทำประชาคม มปีระชาชนคดัคานไมใหกอสราง 

แตสุดทายคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก็อนุญาต เพราะพิจารณาวาผูประกอบการไดดำเนินการครบถวน

ถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของแลว  ความสำคัญที่ควรพิจารณาคือ การใชขอมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจ

ตองเปนไปอยางเปนธรรม มิฉะนั้นเสียงประชาชนจะไมมีความหมายอยางไรเลย ถึงแมจะบอกวาใหประชาชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจก็ตาม  เม่ือเกิดเหตุซ้ำซาก กลไกและกระบวนการปจจุบันไมสามารถนำไปสูการส่ังใหยุติ

ดำเนินการโรงไฟฟาได 

  ๑๓. สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟาของชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟา มีวัตถุประสงคในการฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับ

ผลกระทบจากโรงไฟฟา สงเสริมพลังงานหมุนเวียน และสงเสริมความรูและการมีสวนรวมทางดานไฟฟา 

(พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)  แตไมมีกลไกในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิด

ขึ้นจากโรงไฟฟาอยางตอเนื่อง รวมถึง กลไก และมาตรการที่ชัดเจนในการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ 

 ๑๔. ในระดับจังหวดั ยงัไมมแีผนพฒันาพลงังานชีวมวล เพือ่ประมวลศกัยภาพ และเปนกรอบการพิจารณา

โครงการวาแตละจังหวัดควรรองรับใหมีการสรางโรงไฟฟาไดมากนอยเพียงใด ประชาชนยังไมมีโอกาสในการเรียนรู

และทำความเขาใจทางเลือกตาง ๆ ในการผลิตไฟฟา ทางเลือกในดานเทคโนโลยีหรือพื้นที่สำหรับกอสรางโรงไฟฟา 

และไมมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 

 (จ)  ขาดการกระจายประโยชนจากการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลไปสูชุมชนและเกษตรกร 

 ๑๕. ปจจุบันยังไมมีโรงไฟฟาของชุมชน การพัฒนาชีวมวลในการผลิตไฟฟา เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับ

ทรัพยากร ตัวอยางเชน ราคาแกลบจากเดิมประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาทตอตัน เพิ่มสูงขึ้นมากกวา ๑,๐๐๐ บาท

ตอตันในปจจุบัน แตผลประโยชนจากแกลบดังกลาว ซ่ึงโครงการโรงไฟฟาชีวมวลสวนใหญในปจจุบันเลือกใชเปน

เชื้อเพลิงหลักจะตกอยูกับโรงสีขาวไมไดกระจายไปสูเกษตรกร ในขณะที่ชีวมวลอื่น ๆ เชน ซังขาวโพด ฟางขาว 

หรือชีวมวลอื่น ๆ กำลังเริ่มพัฒนา ยังไมมีระบบหรือกลไกที่ชัดเจนในการแบงปนประโยชนจากทรัพยากรชีวมวลไป

สูเกษตรกร ในสวนของโครงการโรงไฟฟาชีวมวลเอง ก็เปนบริษัทเอกชน โดยยังไมมีการเปดใหชุมชนเขาไปรวมเปน

เจาของหรือถือหุนแตอยางใด 

 ๑๖. ดังนั้นผลประโยชนจากการพัฒนาชีวมวลเปนพลังงานไฟฟา ยังไมมีระบบหรือกลไกในการกระจาย

ประโยชนไปสูชุมชนและเกษตรกร   
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 (ฉ)  ขาดการกำหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน ดานการกำหนดพื้นที่ 

 ๑๗. การวางผังเมืองและจัดทำขอกำหนดควบคุมการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมยังไมมีมาตรฐานใน

การกำหนดการใชประโยชนพื้นที่สำหรับกิจการโรงไฟฟาชีวมวล   

 ๑๘.  การจัดประเภทอุตสาหกรรม ที่จะพิจารณากำหนดวาให หรือหาม ในบริเวณใดนั้น  โรงไฟฟาชีวมวล 

ถูกจัดไวตามการแบงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานผลิต สง หรือจำหนายพลังงานไฟฟา ซึ่งรวม

กิจการโรงไฟฟาทุกประเภทไวในหมวดเดียวกัน แตในลักษณะการผลิตและผลกระทบ ตลอดจนการใชพื้นที่  การใช

ทรัพยากรและวัตถุดิบของโรงไฟฟาแตละประเภทมีความตางกัน การถูกจัดไวในกลุมเดียวกันตามการพิจารณา

อนุญาตโรงงานจงึอาจจะกวาง และไมชดัเจนเพยีงพอตอการพจิารณากำหนดการใชประโยชนพืน้ทีท่ีจ่ะไมกอผลกระทบ    

นโยบาย กฎหมาย และมาตรการ ที่เกี่ยวของ 

 ๑๙. แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน กำหนดเปาประสงคใหเพิ่ม

การใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ ๒๕ ของพลังงานที่ใชภายในประเทศภายในป ๒๕๖๕ โดยกำหนดเปาหมาย

พลังงานชีวมวลในการผลติไฟฟาใหได ๓,๖๓๐ เมกะวตัต (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๕)  

 ๒๐. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  เรื่องสิทธิชุมชนในการ

บำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสิทธิใน

การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่

จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และตามมาตรา ๒๘๗ ที่กำหนดให

ในกรณีที่การกระทำขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใน

สาระสำคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทำการเปนเวลา

พอสมควร 

 ๒๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบัพระราชบญัญตักิำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  กำหนดใหองคการบรหิารสวนตำบลมหีนาทีใ่นการคุมครองดแูล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จัดใหมีการสาธารณสุข การควบคุมอาคาร  การผังเมือง รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน ในกรณีองคการบริหารสวนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม 

หรือองคการหรอืหนวยงานของรฐั นำความเหน็ขององคการบรหิารสวนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการ

นั้นดวย 

 ๒๒.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี

หมวดที่วาดวย ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน และการหามตั้งโรงงานจำพวก

ที่ ๓ แตในกฎกระทรวงนี้ไมไดมีการกำหนดระยะหางระหวางโครงการกับชุมชน มีเพียงบานจัดสรร อาคารชุด และ

บานแถว   

 ๒๓. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงไฟฟาชีวมวลถูกกำหนดไวในบัญชีแนบทาย

ประกาศฯ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) สำหรับโรงงาน ผลิต สง หรือ

จำหนายพลังงานไฟฟา (ลำดับที่ ๘๘) เพื่อใชประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือคำขอรับ

ใบอนุญาตขยายโรงงาน   
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 ๒๔. สำนักงานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน  เปนหนวยงานหลักทีท่ำหนาทีอ่อกใบอนุญาตประกอบ

กิจการพลังงาน  ปจจุบันอยูในระหวางการประกาศบังคับใช ระเบียบ กกพ. และประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการ

ปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับผูไดรับการยกเวนไมตองจัดทำรายงาน EIA ตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม สำหรับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภท

เชื้อเพลิงแข็ง) ปจจุบันอยูในข้ันตอนเตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงใชกำหนดมาตรการปองกัน ติดตาม

ตรวจสอบและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒๕.  ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดใหโรงไฟฟาชีวมวล

ที่มีขนาดตั้งแต ๑๕๐ เมกะวัตตขึ้นไปตองทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการหรือ

กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ  (EHIA-Environmental Health Impact Assessment) และใหโรงไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตตขึ้นไป

ทำเฉพาะรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จึงทำใหมีผูประกอบการจำนวนมากอาศัยชองวางของกฎหมาย

ดังกลาว โดยการจัดทำโครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาด ๙.๐ – ๙.๙ เมกะวัตต 

 ๒๖. โดยสรุป ชีวมวลเปนแหลงพลังงานทางเลือกที่สำคัญของประเทศไทย แตยังมีปญหาท่ีกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ซ่ึงจำเปนจะตองมีมาตรการและแนวทางปองกันและควบคุม

ผลกระทบตอสุขภาพที่ดี   แนวทางและพัฒนาเกณฑมาตรฐานการกำหนดพื้นที่   การจัดการผลกระทบโดยเฉพาะ

จากโรงไฟฟาขนาดกำลังการผลิตต่ำกวา ๑๐ เมกะวัตต การสงเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีมลพิษต่ำ   

การกระจายอำนาจในการควบคุมโรงไฟฟา มาตรการและกลไกที่ใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และควบคุมการดำเนินงานของโรงไฟฟา  ตลอดจนการมีคูมือและแนวทางศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากโรงไฟฟา

ชีวมวล 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
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