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1.1 ความเปนมาและความจําเปนของโครงการ 
  
 ตามที่ บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ซึ่งเร่ิมเปดดําเนินการผลิต
และจําหนายไฟฟาและไอน้ํามาต้ังแตป พ.ศ. 2542 ต้ังอยูบริเวณถนนไอ 5 ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปจจุบันมีหนวยผลิตไฟฟาจํานวน 11 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม 647 
เมกะวัตต แบงตามผูรับผิดชอบในการดําเนินการเปน 2 สวน ไดแก หนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 8 ชุด ที่รับผิดชอบในการดําเนินการโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตไฟฟารวม 287 เมกะวัตต และหนวยผลิตไฟฟาแบบ Circulating Fluidized Bed Boiler (CFB Boiler) ที่ใช
ถานหินเปนเช้ือเพลิง 3 ชุดที่รับผิดชอบในการดําเนินการโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด ซึ่งมีกําลังการผลิต
ไฟฟารวม 360 เมกะวัตต สําหรับลักษณะโรงไฟฟาเดิมเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กหรือเอสพีพี (Small Power 
Producer : SPP) แบบพลังความรอนและไอน้ํา โดยมีสัญญาสงไฟฟาสวนหนึ่งเขาโครงขายของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และมีการจําหนายไฟฟาและไอน้ําอีกบางสวนใหกับโรงงานที่อยูในพื้นที่มาบตา
พุด อยางไรก็ตาม เนื่องจากหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซเดิม จํานวน 4 ชุด ของโรงไฟฟาเดิมที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด กําลังจะหมดสัญญาสงไฟฟาใหกับ กฟผ. ภายในป พ.ศ. 
2567 ดังนั้น บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด จึงมีแผนจะหยุดการเดินเคร่ืองของหนวยผลิตไฟฟาเดิมขางตนทั้ง 4 
ชุด และมีแผนจะติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชุดใหมที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนหนวยผลิตไฟฟาเดิม 
จํานวน 4 ชุด ภายใต “โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
เพื่อทดแทนสัญญาเดิม” ซึ่งมีกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม (Gross Power) 240 เมกะวัตต และมีกําลังการ
ผลิตไฟฟาสุทธิ (Net Power) 235 เมกะวัตต รวมทั้งสามารถจําหนายไอน้ําแรงดันสูงใหกับโรงงานภายในพื้นที่
มาบตาพุดไดโดยรวมประมาณ 460 ตันตอช่ัวโมง โดยที่โครงการต้ังอยูบนพื้นที่ใหมที่อยูติดกับโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) จํากัด ดานทิศเหนือ อีกทั้งโครงการจะใชโครงสราง
พื้นฐานหรือระบบเสริมการผลิตรวมกับโรงไฟฟาเดิม เชน มีการใชระบบทอลําเลียงกาซธรรมชาติและสถานี
ควบคุมความดันและปริมาณกาซธรรมชาติเดิมรวมกับโรงไฟฟาเดิมเพื่อรับกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิง         
มีการใชระบบสายสงไฟฟาที่มีอยูเดิมเพื่อสงไฟฟาใหกับ กฟผ. และโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่มาบตาพุด
รวมกับโรงไฟฟาเดิม มีการใชทอลําเลียงไอน้ําเดิมเพื่อจําหนายไอน้ําใหกับโรงงานอยูในพื้นทีม่าบตาพดุรวมกบั
โรงไฟฟาเดิม เปนตน ทั้งนี้การดําเนินโครงการเปนการเพ่ิมความมั่นคงของระบบไฟฟาของพื้นที่และเปนการ
รองรับความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของประเทศภายใตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ตามแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 อีกทั้งมีการปรับลดอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศ (กาซออกไซดของไนโตรเจนและกาซซัลเฟอรไดออกไซด) ของกลุมโรงไฟฟาเดิมของ
บริษัทในเครือ ซึ่งทําใหปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศในภาพรวมของพื้นที่ลดลง 
 
  

1. บทนํา 
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1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาโครงการ 
 

1) มีสวนสรางรายไดใหกับทองถิ่นโดยการจางงาน จัดซื้อ/จัดจาง และภาษีตางๆ 
2) มีการสมทบเงินเขากองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟาทั้งระยะกอสรางและเปดดําเนินการ 
3) มีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมขององคกร ซึ่งมีสวนสงเสริมทําให

ชุมชนมีความเขมแข็ง 
4) โรงไฟฟาใหมทดแทนโรงเดิมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน อีกทั้งมีการลดอัตราการระบายมลพิษของ

โรงไฟฟาเดิมของกลุมบริษัทฯ เชน โรงไฟฟาใหมมีมลพิษ 80 กรัม ตองลดมลพิษจากโรงไฟฟาเดิม 100 กรัม 
ทําใหปริมาณการระบายมลพิษในภาพรวมของพื้นที่ลดลง 

5) มีการติดต้ังเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ แตไมมีการติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันไอนํ้า ทําให
สามารถลดการใชน้ําดิบของพื้นที่ไดสวนหนึ่ง 

6) มีสวนเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟาและไอน้าํของพืน้ที่ หรือทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพมากข้ึน  
7) รองรับความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของประเทศภายใตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor: EEC) ตามแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 
 
1.3 การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบของโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน 

 
1.3.1 ความเปนมาในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

 
 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2562) กําหนดให “โรงไฟฟาพลัง
ความรอนทุกประเภทที่มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาต้ังแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป ยกเวนโรงไฟฟาพลัง
ความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง” ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กอนดําเนินการใน
ข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้น บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด จึงมอบหมายใหบริษัท เอ็นไว เวิรค 
จํากัด (บริษัทที่ปรึกษาดานส่ิงแวดลอมและเปนนิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม) เปนผูจัดทํารายงานฯ เพื่อเสนอตอ สผ. ตอไป 
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     จัดเตรียมโดย บริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

 

1.3.2 วัตถุประสงคการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม” หมายความวา กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดข้ึน
จากการดําเนินโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหมีการดําเนินการที่อาจมี
ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว ผลการศึกษาเรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (อางถึงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) 
และเมื่ออางถึงระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของประเทศไทยที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือ สผ. (พฤษภาคม 2563) ระบุวาประโยชนของการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมมีดังตอไปนี้  
 

1) เปนเคร่ืองมือที่ชวยพิจารณาวาโครงการที่กําลังจะเกิดข้ึนอาจกอใหเกิดผลเสียหายตอ
คุณภาพส่ิงแวดลอมหรือไม ในระดับมากนอยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ผูพัฒนา
โครงการจะตองมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสมกอนดําเนินการ 

 
2) เปนเคร่ืองมือที่ใชในการคาดการณประเด็นปญหาสําคัญดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนตาม

หลักวิชาการ ซึ่งจะไดเตรียมปองกันและแกไขไวกอนต้ังแตข้ันเตรียมโครงการ รวมทั้งเปนแนวทางในการ
กําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ ทั้งที่เกิดข้ึนภายหลังจากไดมีการกอสรางและดําเนินการ 
 

3) เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงานแผนการ
เงินในการจัดการส่ิงแวดลอม รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในข้ันตอนการอนุมัติ/อนุญาตของ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 

4) ผลของการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลแกสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจและลดความขัดแยงของการใชทรัพยากรที่อาจเกิดข้ึนได 
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                                                                                                           เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ครั้งที่ 2  
 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

     จัดเตรียมโดย บริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

 

1.3.3 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 ข้ันตอนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการแสดงดังรูปที่ 1 
เร่ิมจากการกล่ันกรองโครงการเพื่อเปนการพิจารณาวาโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือไม รวมถึงเปนการศึกษารายละเอียดของโครงการเพ่ือบงช้ีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
มลพิษหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรของโครงการ ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดขอบเขตและ
แนวทางที่จะทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการ ลําดับตอมาจะมีการประเมิน 
ผลกระทบตามขอบเขตและแนวทางท่ีกําหนดไว โดยมีการศึกษาขอมูลสภาพส่ิงแวดลอมและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในปจจุบันของพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการ รวมถึงการสุมสํารวจความคิดเห็นจากตัวแทนครัวเรือน
บริเวณพื้นที่ศึกษารอบที่ต้ังโครงการ พรอมทั้งคาดการณสภาพส่ิงแวดลอมและคุณภาพส่ิงแวดลอมของพื้นที่ 
ที่อาจเปล่ียนแปลงไปจากการดําเนินโครงการ รวมถึงจัดระดับผลกระทบส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดข้ึนโดยอางอิง
ดัชนีชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ ทั้งนี้หากผลการศึกษาบงช้ีวาการดําเนินโครงการอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมในประเด็นใดอยางมีนัยสําคัญ จะตองกําหนดมาตรการปองกันที่เหมาะสม                
ซึ่งเปนการควบคุมโดยไมยอมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือบรรเทาผลกระทบใหเหลือนอยที่สุดจนอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ นอกจากนี้หมายความรวมถึงการกําหนดมาตรการ
ตางๆ ที่สงเสริมใหผลกระทบทางบวกที่เกิดจากการดําเนินโครงการสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ 
จะตองกําหนดมาตรการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องเม่ือมีการดําเนิน
โครงการ 
 
 ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2562 ไดระบุหลักเกณฑ
การจัดการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มี
วัตถุประสงคในการดําเนินการในแตละข้ันตอนดังนี้ 
  
 1) การเตรียมการกอนการรับฟงความคิดเห็น (Preparation Process)  
 
 (1)  การเตรียมความพรอมของชุมชนโดยการเขาพื้นที่เพื่อใหขอมูลกับประชาชน (Public 
Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการและกติกาการรับฟงความคิดเห็นของโครงการ โดยเนนการ
ส่ือสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย เชน แผนพับ ปายประชาสัมพันธ ส่ือมัลติมีเดีย (Power 
Point) เปนตน เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและเพียงพอตอการแสดงความเห็น 
 
 (2) การวิเคราะหและจําแนกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) สําหรับกิจกรรมการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
 
 (3)  การปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟงความคิดเห็นที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
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การรับฟงความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 1
 เปนการรับฟงความคิดเห็น
ตอขอบเขตการศึกษา 

(ดําเนินการในวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2563)

การกาํหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

(มีการรางขอบเขตและแนวทางท่ีจะประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
การกาํหนดมาตรการปองกันฯ

 (การคาดการณสภาพส่ิงแวดลอมและคุณภาพส่ิงแวดลอมของพื้นที่
ที่อาจเปล่ียนแปลงไปพรอมทั้งประเมินระดับผลกระทบโดยอางอิง
จากดัชนีชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ หากพบวาโครงการ
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพส่ิงแวดลอมในประเด็นใดอยางมี
นัยสําคัญ จะมีการจัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ) 

 

การจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

(นําเสนอขอมูลผลการศึกษาและมาตรการปองกัน แกไข 
และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ) 

 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการ
การปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเม่ือมีการดําเนินโครงการ

การกลั่นกรองโครงการ
(พิจารณาวาโครงการตองจัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
หรือไม รวมถึงพิจารณาและบงชี้กิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดมลพิษ
หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใชทรัพยากรภายในพ้ืนที่) 

 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการศกึษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
รวมถึงการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดทํารายงานฯ

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ีศึกษา

(ดําเนินการในชวงเดือนกันยายน
ถึงตุลาคม 2563

การรับฟงความคิดเห็นฯ คร้ังท่ี 2 
 เปนการรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษา

และรางมาตรการปองกันผลกระทบฯ
(ดําเนินการในวันท่ี 8-9 มีนาคม 2564)
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2) การดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 2 ครั้ง

(1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 : เปนการรับฟงความคิดเห็นตอ
รางขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดข้ึนและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ อีก
ทั้งยังเปนการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษาและการจัดทํา
รายงานฯ ใหครบถวน 

(2) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 : เปนการรับฟงความคิดเห็นตอการ
จัดทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีความม่ันใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และ
จะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานฯ สําหรับโครงการขนาดใหญและซับซอนอาจจะตองมีการรับฟงความ
คิดเห็นในวงกวาง โดยพิจารณาใชเทคนิคการมีสวนรวมอ่ืนๆ ที่เหมาะสมดวย 

1.4 สถานภาพของโครงการ  

ปจจุบันยังไมมีการขออนุญาตประกอบกิจการและยังไมมีการขออนุญาตกอสรางของโครงการ 
แตอยางใด ทั้งนี้ระหวางการจัดทํารายงานฯ มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และมีการสุมสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือน ผูนําชุมชน และ
ตัวแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ไดนําประเด็นขอวิตกกังวล
และขอเสนอแนะจากการดําเนินงานขางตนมากําหนดขอบเขตการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ซึ่งปจจุบันมีการดําเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตามขอบเขตการศึกษาดังกลาวแลวเสร็จและ 
อยูระหวางการจัดทํารางรายงานฯ จึงมีแผนจะจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 วันที่ 8-9 
มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อนําเสนอผลการศึกษา รวมถึงนําเสนอรางมาตรการปองกัน แกไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ  พรอมทั้ง รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก 
ผูมีสวนไดเสียและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงมาตรการฯ  
ใหมีความครบถวนและสอดคลองกับขอวิตกกังวลของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

1.5 วัตถุประสงคของเอกสาร 

การจัดทําเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลรายละเอียดของโครงการ รวมถึงผล
การศึกษาและรางมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ เพื่อให
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลกอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 
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                                                                                                                             เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 2  
 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอนํ้าท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดเตรียมโดย บรษิัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

 
 
2.1 ช่ือโครงการ 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพือ่ทดแทนสัญญาเดิม 
 

2.2 ผูดําเนินโครงการ 
 
 บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 
 
2.3 ลักษณะของโครงการ 
 
 ลักษณะโครงการเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กหรือเรียกวา “เอสพีพี” (Small Power Producer; SPP) 
ซึ่งเปนการพัฒนาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดยมีสัญญาสง
ไฟฟาสวนหนึ่งเขาโครงขายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และมีการจําหนายไฟฟาและ 
ไอน้ําอีกบางสวนใหกับโรงงานที่อยูในพื้นที่มาบตาพุด สําหรับการพัฒนาโครงการโดยมีการติดต้ังหนวย
ผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชุดใหม จํานวน 4 ชุด มีวัตถุประสงคเพื่อทดแทนสัญญาเดิมที่จําหนายไฟฟา
ใหกับกฟผ. เนื่องจากหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ จํานวน 4 ชุด ของโรงไฟฟาเดิม (โครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต) ที่เปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 กําลังจะหมดสัญญาสงไฟฟา
ใหกับ กฟผ. และมีแผนจะหยุดการดําเนินการภายในป พ.ศ. 2567  
 
2.4 สถานท่ีดําเนินการของโครงการ 
 

1) ที่ต้ังโครงการและการใชประโยชนพื้นที่โดยรอบ 
 โครงการมีขนาดพื้นที่โดยรวม 6.50 ไร ต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง (ที่ต้ังโครงการแสดงดังรูปที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากที่ต้ังของโครงการอยูติดกับพื้นที่ของ
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ดานทิศเหนือ อีกทั้งเนื่องจากลักษณะ
ของโครงการเปนการติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาชุดใหมทดแทนหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ําเดิมที่หยุดการ
เดินเคร่ืองของบริษัทฯ ที่ต้ังอยูในโรงไฟฟาเดิมเพื่อทดแทนสัญญาเดิมในการจายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงมีการใชโครงสรางพื้นฐานและระบบเสริมการผลิตรวมกับโรงไฟฟาเดิม เชน มี
การใชสถานีควบคุมและระบบทอลําเลียงกาซธรรมชาติรวมกับโรงไฟฟาเดิม มีการใชระบบสายสงไฟฟาที่มี
อยูเดิมเพื่อสงไฟฟาใหกับ กฟผ. และโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่มาบตาพุด รับน้ําใสและน้ําปราศจากแรธาตุ
มาจากระบบผลิตน้ําใชของโรงไฟฟาเดิม เปนตน สําหรับภาพถายดาวเทียมแสดงลักษณะการใชประโยชน
โดยรอบอาณาเขตพื้นที่โครงการในปจจุบันแสดงดังรูปที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้  
  

2. รายละเอียดและสาระสําคัญของโครงการ 
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         เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 2  
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอนํ้าท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดเตรียมโดย บรษิัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

ทิศเหนือ  ติดกับพื้นที่โรงงานผลิตแผนเหล็กเคลือบดีบุกและเคลือบโครเมียมที่ดําเนินการ
โดยบริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จํากัด 

ทิศใต   ติดกับพื้นที่รางระบายน้ําของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และถัดไปเปน 
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ที่รับผิดชอบโดย
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด และพ้ืนที่วางภายในนิคมฯ 

ทิศตะวันออก ติดกับถนนไอ-6 และแนวทอขนสงของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และถัดไป
เปนพื้นที่ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

ทิศตะวันตก ติดกับถนนไอ-5 ถัดไปเปนพื้นที่จัดการระบบสาธารณูปโภคที่ดําเนินการโดย
บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ีเซอรวิส จํากัด 

2) การพิจารณาทางเลือกท่ีต้ังโครงการ
เนื่องจากเงื่อนไขของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในการรับซ้ือไฟฟาจาก

โครงการที่เปนการกอสรางโรงไฟฟาทดแทนสัญญาเดิมไดกําหนดใหกอสรางโรงไฟฟาใหมใหแลวเสร็จและ
สามารถจายไฟฟาเขาระบบในวันถัดจากที่โรงไฟฟาเดิมหมดสัญญา รวมถึงมีเงื่อนไขใหใชจุดเช่ือมกับ
โครงขายสายสงไฟฟาเดิม ดังนั้น บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด จึงจําเปนตองหาสถานที่ต้ังโครงการที่อยู
ใกลกับโรงไฟฟาเดิมใหมากที่สุดเพื่อใหสอดคลองตามเงื่อนไขของสัญญาและทําใหสามารถใชโครงสราง
พื้นฐานที่มีอยูเดิมบางสวนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ เชน สถานีควบคุมและระบบทอลําเลียงกาซ
ธรรมชาติเดิม เปนตน โดยในเบ้ืองตนมีทางเลือกของสถานท่ีต้ังโครงการอยู 2 ทางเลือก กลาวคือ ทางเลือกที่ 
1 ต้ังอยูภายในพ้ืนที่โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) และทางเลือกที่ 2 
ต้ังอยูภายในพ้ืนที่ใหมที่อยูใกลกับพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิม สําหรับการพิจารณาขอดีและขอดอยของแตละ
ทางเลือกดังกลาวบริษัทฯ ซึ่งตัดสินใจที่จะต้ังโครงการตามทางเลือกที่ 2 โดยมีเหตุผลหรือที่มาดังนี้ 

(1) การเลือกท่ีต้ังตามทางเลือกท่ี 1 (ต้ังอยูในพื้นที่โรงไฟฟาเดิม)
พบวามีขอจํากัดในแงของความเพียงพอของพ้ืนที่โรงไฟฟาเดิมในปจจุบัน

กลาวคือ ปจจุบันภายในพื้นที่โรงไฟฟาเดิม มีการจัดสรรการใชประโยชนภายในแตละกิจกรรมเกือบเต็ม
พื้นที่ทั้งหมดแลว ทําใหตองมีการร้ือถอนอาคารสํานักงานและยกเลิกพื้นที่สีเขียวเดิม ทําใหมีความยุงยาก
ของงานออกแบบในการจัดวางระบบการผลิตและระบบเสริมการผลิตไดตามตองการ รวมทั้งมีความเส่ียง
ในแงของความปลอดภัยในการดําเนินโครงการ 

(2) การเลือกท่ีต้ังตามทางเลือกท่ี 2 (พื้นที่ใหม)
พบวาการพัฒนาท่ีต้ังตามแนวทางนี้มีขอดีหลายประการ กลาวคือ เปนพื้นที่ที่อยู

ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและอยูติดกับโรงไฟฟาเดิมทําใหสามารถใชระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของโรงไฟฟาเดิมเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการได เชน ระบบผลิตน้ําใสและน้ําปราศจากแรธาตุ สถานี
ควบคุมและระบบทอขนสงกาซธรรมชาติ ระบบทอจายไอน้ําที่มีอยูเดิมที่จายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม
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ภายในพื้นที่มาบตาพุด ระบบสายสงไฟฟาเดิมเพื่อเช่ือมกับโครงขายสายสงไฟฟาของ กฟผ. และจําหนาย
ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่มาบตาพุด อีกทั้งสามารถใชบุคลากรหรือพนักงานรวมกับโรงไฟฟา
เดิมที่มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในการควบคุมการผลิตและการจัดการส่ิงแวดลอม/ความ
ปลอดภัย สําหรับประเด็นสําคัญที่สุดในการพัฒนาพื้นที่โครงการบนพื้นที่วางแหงใหมนี้ทําใหสามารถ
จัดสรรพื้นที่สําหรับติดต้ังอุปกรณ/เคร่ืองจักรสําหรับกระบวนการผลิตไดอยางเพียงพอและงายตอการ
จัดเตรียมพื้นที่ซอมบํารุงในโรงไฟฟา 

3) การใชประโยชนที่ดินและผังองคประกอบโครงการ
แปลงที่ดินที่บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด นํามาพัฒนาโครงการเปนพื้นที่เชาจากการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งต้ังอยูในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยที่โครงการมี
ขนาดพื้นที่ 6.5 ไร สําหรับผังการใชประโยชนพื้นที่หรือผังองคประกอบของโครงการแสดงดังรูปที่ 4 

2.5 กําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําของโครงการ 

ลักษณะโครงการเปนผูผลิตไฟฟารายเล็กหรือเรียกวา “เอสพีพี” (Small Power Producer; SPP) 
ซึ่งเปนการพัฒนาโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญา
ของโรงไฟฟาเดิมในการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้โครงการจะมี
การสงหรือจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดสวนหนึ่งใหกับ กฟผ. และมีการสงหรือจําหนายไฟฟาและไอน้ําอีกสวน
หนึ่งใหกับโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่มาบตาพุดหรือพื้นที่ใกลเคียง สําหรับผลิตภัณฑของโครงการมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) กระแสไฟฟา
โครงการมีกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม (Gross Power) 240 เมกะวัตต ซึ่งมีการนําไฟฟา

สวนหนึ่งที่ผลิตไดมาใชกับเคร่ืองจักรและกิจกรรมตางๆ ของโครงการ ทําใหมีกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ (Net 
Power) ประมาณ 235 เมกะวัตต โดยมีขอตกลงเพื่อสงไฟฟาที่ผลิตไดเขาโครงขายสายสงของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 60 เมกะวัตต และมีการจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือ (ประมาณ 175 เมกะ
วัตต) ใหกับโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่มาบตาพุดหรือพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของโครงการเปน
การดําเนินการเพื่อทดแทนสัญญาเดิม จึงมีการเช่ือมตอสายสงไฟฟาและหมอแปลงไฟฟาและโครงขายสาย
สงไฟฟาของโรงไฟฟาเดิม กลาวคือ โครงขายสายสงไฟฟาของโรงไฟฟาเดิมที่จายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ. 
เปนระบบสายสงไฟฟาขนาด 230 กิโลโวลท ซึ่งเช่ือมโยงกับโครงขายสายสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. บริเวณ
สถานีไฟฟาระยอง 2 ในขณะที่กระแสไฟฟาอีกสวนหนึ่งที่จําหนายใหโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่มาบตาพุด
จะใชโครงขายของสายไฟฟารวมกับของโรงไฟฟาเดิมเชนเดียวกัน  
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รูปที� 4 ผังการใช้ประโยชนพ์ื�นที�ของโครงการ

สัญลักษณ์

ขอบเขตพื�นที�ของโครงการ

พื�นที�ส่วนการผลิต

พื�นที�ระบบเสริมการผลิตและ
ระบบสาธารณูปโภค

พื�นที�สีเขียว

พื�นที�ถนนและพื�นที�ว่าง
ที�มา: บรษัิท โกลว ์เอสพีพี 2 จาํกดั, 2564

เครื�องผลิตไฟฟ้าแบบกงัหนัก๊าซ
ถงัแยกนํ�ามนั
หอ้งควบคมุไฟฟ้า
หอ้งควบคมุ
เครื�องผลิตไอนํ�าโดยการนาํความรอ้นที�
เหลือกลบัมาใชใ้หม่
ปลอ่งระบายของเครื�องผลิตไอนํ�าโดย
การนาํความรอ้นที�เหลือกลบัมาใชใ้หม่

อุปกรณเ์ครื�องจักรหรือกจิกรรมของโครงการ

1

2

3

4

5

ถงัพกันํ�าทิ �งจากเครื�องผลิตไอนํ�า
ระบบหลอ่เย็นดว้ยอากาศ
หมอ้แปลงไฟฟ้า
บอ่พกันํ�าทิ �ง
บอ่พกันํ�าทิ �งฉกุเฉิน
อาคารเตรยีมสารเคมี
อาคารเก็บพกันํ�ามนัหลอ่ลื�นที�เสื�อมสภาพ

7

8

9

10

11

12

13

โรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดบุีกและเคลือบโครเมียม
ของบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จาํกัด

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 640 
เมกะวัตต ์บริษัท โกลว ์เอสพพี ี3 

จาํกัด (โรงไฟฟ้าเดมิ) 

ถนนไอ-6 

พ
ื� นท

ี� ว่า
งร

อก
าร

พ
ัฒ

นา
บริ

ษัท
 โก

ลว
 ์เอ

สพ
พี

 ี2
 จ

าํก
ัด

  0 8      16 

  มาตราส่วน    เมตร

รางระบายนํ�า/แนวท่อลาํเลยีงสาธารณูปโภคของนิคมฯ

1

2

3

4
5

67

8

9

10

11

12

1

2

3

4
5

67

8

10

11

12

1

2

3

4
5

67

1

2

3

4
5

67

13

6

2
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2) ไอน้ํา 
โครงการออกแบบใหนําไอน้ําที่ผลิตไดจากเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือ

กลับมาใชใหม (Heat Recovery Steam Generators; HRSGs) เพื่อสงจําหนายในรูปของพลังงานความ
รอนใหกับโรงงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่มาบตาพุด โดยออกแบบใหสามารถจําหนายไอน้ําแรงดันสูง (ความดัน 
60 บาร และอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส) ใหกับโรงงานใกลเคียงไดโดยรวม 460 ตันตอชั่วโมง โดยที่
โครงการจะใชระบบทอสงไอน้ํารวมกับโรงไฟฟาเดิมเพื่อสงจําหนายใหกับโรงงานใกลเคียง  
 
2.6 แผนการพัฒนาโครงการ 
 

ปจจุบันยังไมมีการขออนุญาตประกอบกิจการและยังไมมีการขออนุญาตกอสรางของโครงการ    
แตอยางใด ทั้งนี้การดําเนินโครงการอยูระหวางการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ทั้งนี้หาก
รายงานฯ ไดรับความเห็นชอบจาก สผ. จะมีการดําเนินการในข้ันตอนขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
และกอสรางโครงการในลําดับตอไป และคาดวาสามารถเปดดําเนินการโครงการไดภายในชวงไตรมาสที่ 1 
ป พ.ศ. 2567 (ใชเวลากอสรางโครงการประมาณ 28 เดือน) สําหรับชวงกอสรางโครงการคาดวามีจํานวน
คนงานกอสรางสูงสุด (บางชวงเวลา) ประมาณ 230 คน สวนชวงเปดดําเนินการโครงการมีการใชพนักงาน
รวมกับหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ที่รับผิดชอบในการดําเนินการโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด โดย 
ไมทําใหมีจํานวนพนักงานเพิ่มข้ึนจากเดิมแตอยางใด 

 
2.7 งบประมาณการพัฒนาโครงการ  
 

เบ้ืองตนคาดวาการพัฒนาหรือการกอสรางโครงการใชงบประมาณโดยรวมประมาณ 6,000 ลานบาท 
(งบประมาณการลงทุนดังกลาวเปนคาประมาณการเทานั้น เนื่องจากโครงการอยูระหวางการศึกษา
ออกแบบทางวิศวกรรม) 
 
2.8 แหลงเช้ือเพลิง 
 
 โครงการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอน้ําของโครงการ โดยรับกาซ
ธรรมชาติมาจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งมีการใชสถานีควบคุมแรงดันและปริมาณกาซ
ธรรมชาติ (Gas Metering Station; MRS) และทอลําเลียงกาซธรรมชาติขนาด 16 นิ้ว รวมกับของโรงไฟฟา
เดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้โครงการมีความตองการใชกาซธรรมชาติประมาณ 1.97 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือ 
1,344 ตันตอวัน 
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2.9 กระบวนการผลิตไอน้ําและไฟฟา 

2.9.1  การพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตของโครงการ 

 การดําเนินโครงการเปนการพัฒนาโรงไฟฟาใหมเพื่อทดแทนสัญญาเดิมที่จะสงกระแสไฟฟาให 
กับการไฟฟาฝายการผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยที่สัญญาขางตนมีการระบุใหใชเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟาชนิดเดิมคือกาซธรรมชาติ ดังนั้น โครงการจึงมีความจําเปนตองใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง สําหรับ
เทคโนโลยีของเคร่ืองผลิตไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงและเปนที่นิยมใชกันโดยทั่วไปในปจจุบัน
ประกอบดวย 2 เทคโนโลยี กลาวคือ  

1) เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบเคร่ืองยนตกาซ (Gas Engine Generator; GEG) ซึ่งเปนเทคโนโลยี
เคร่ืองยนตกาซที่เปนชนิดสันดาปภายใน โดยภายในเคร่ืองยนตจะประกอบดวยลูกสูบและเพลาขอเหวี่ยง 
ซึ่งจะเช่ือมตอกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และเมื่อมีการปอนอากาศและกาซธรรมชาติเขาไปยังหองเผาไหมของ
เคร่ืองยนตก็จะมีการจุดระเบิดและทําใหเกิดการเผาไหมสวนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ ซึ่งจะทําใหเกิด
เปนพลังงานกลโดยไปผลักดันใหลูกสูบและเพลาใหเคลื่อนที่ โดยเพลาดังกลาวจะมีการเช่ือมตอกับเคร่ือง
กําเนิดไฟฟาทําใหเกิดกระแสไฟฟาเปนผลิตภัณฑ  

2) เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas Turbine Generator; GTG) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มี
การทํางานเร่ิมตนจากการดึงอากาศเขาเคร่ืองอัดอากาศเพื่อเพิ่มความดันของอากาศกอนสงเขาหองเผา
ไหมเพื่อผสมกับเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ เมื่อเกิดการเผาไหมภายในหองเผาไหมจะเกิดพลังงานความรอน 
ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานกลและนําไปขับเคลื่อนเคร่ืองกังหันกาซที่ตอเชื่อมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาทําให
เกิดกระแสไฟฟาเปนผลิตภัณฑ  

 การดําเนินการศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของเทคโนโลยีเคร่ืองผลิตไฟฟาของ
โครงการ พบวามีขอสรุปในการเลือกใชเทคโนโลยีเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas Turbine 
Generator; GTG) ทั้งนี้ถึงแมวาเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบเคร่ืองยนตกาซ (GEG) จะสามารถผลิตไฟฟาไดมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) แตเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบเคร่ืองยนตกาซ 
มีขอจํากัดในแงของขนาดเคร่ืองผลิตไฟฟาที่มีขนาดเล็กกวา (โดยทั่วไปแตละเคร่ืองมีกําลังการผลิตไมเกิน  
10 เมกะวัตต) และมีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาบอยกวาเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ และเปน
เคร่ืองยนตที่สงเสียงรบกวนสูง รวมถึงมีขอจํากัดในแงของการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชประโยชนได
นอยกวา ในขณะที่กาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมของเครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซจะมีอุณหภูมิสูง
ประมาณ 560-600 องศาเซลเซียส จึงสามารถนํากลับมาใชในการผลิตไอน้ําแรงดันสูงไดมากกวาเมื่อเทียบ
ที่การผลิตไฟฟาที่เทากัน และเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซมีหลายขนาดต้ังแต 10 - 250 เมกะวัตต  
ซึ่งเหมาะกับขนาดกําลังการผลิตที่โครงการตองการ อีกทั้งเนื่องจากหัวเผาของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบ 
กังหันกาซที่โครงการเลือกใชเปนชนิดที่กอใหเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ตํ่า หรือเรียกวา Dry 
Low NOx Burner จึงทําใหกาซรอนที่ เกิดจากการเผาไหมมีกาซออกไซดของไนโตรเจนในระดับตํ่า 
นอกจากนี้ เนื่องจากปจจุบันมีกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ํามากข้ึน ดังนั้น 
โครงการจึงออกแบบกระบวนการผลิตโดยเนนการนํากาซรอนที่เหลือจากการผลิตไฟฟากลับไปผลิตไอน้ํา
เพื่อจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก จึงไมมีการติดต้ังเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันไอน้ําแตอยางใด 
อยางไรก็ตาม เมื่อโครงการไมมีการนําไอน้ําไปผลิตไฟฟาดวยเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันไอน้ํา ทําให 
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ไมจําเปนตองติดต้ังระบบควบแนนไอน้ําและไมตองติดต้ังระบบน้ําหลอเย็นเพื่อใชกับระบบควบแนนไอน้ํา 
รวมทั้งโครงการออกแบบเทคโนโลยีระบบหลอเย็นของเคร่ืองกังหันกาซที่เปนแบบใชอากาศแทนการใช
ระบบน้ําหลอเย็น ดังนั้น จึงทําใหโครงการสามารถลดความตองการใชน้ําไดในปริมาณมาก อีกทั้งโครงการ
มีแนวคิดที่จะรับน้ําเย็นจากจากบริษัทเอกชนภายนอกที่ต้ังอยูใกลเคียงเพื่อนํามาแลกเปล่ียนความรอนหรือ 
ลดอุณหภูมิของอากาศที่ปอนเขาเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ ซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาดวย
เคร่ืองกังหันกาซสูงข้ึนหรือทําใหสามารถผลิตไฟฟามากกวาเดิมอยางนอยรอยละ 5 

2.9.2  ขั้นตอนการผลิตไอน้ําและไฟฟาของโครงการ 

โครงการมีการติดต้ังหนวยผลิตไอน้ําและไฟฟาที่ใชเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas Turbine 
Generator; GTG) จํานวน 4 ชุด โดยที่ผังข้ันตอนทํางานของหนวยผลิตไอน้ําและไฟฟาแตละชุดแสดงดัง 
รูปที่ 5 สําหรับหลักการทํางานของอุปกรณในกระบวนการผลิตไฟฟาและไอน้ําของโครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) เครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas Turbine Generators; GTGs)
เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ เปนการนําความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงไปขับเคร่ือง

กังหันกาซใหหมุนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา สําหรับเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ 
เคร่ืองอัดอากาศ (Compressor) หองเผาไหม (Combustion chamber) เคร่ืองกังหันกาซ (Gas turbine) 
และเคร่ืองผลิตไฟฟา (Generator) สําหรับการทํางานเร่ิมจากการดึงอากาศจากบรรยากาศและมีการลด
อุณหภูมิของอากาศดวยระบบแลกเปล่ียนความรอนกับน้ําเย็นใหเหลือประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
หลังจากนั้นจะดึงอากาศที่ผานการลดอุณหภูมิแลวเขาเคร่ืองอัดอากาศเพื่อเพิ่มความดันของอากาศกอน
ปอนเขาหองเผาไหมเพื่อนําไปผสมกับกาซธรรมชาติ เมื่อเกิดการเผาไหมเช้ือเพลิง (สวนผสมระหวางกาซ
ธรรมชาติและอากาศ) ภายในหองเผาไหมจะเกิดเปนพลังงานความรอน ทั้งนี้พลังความรอนที่เกิดข้ึนจะถูก
เปล่ียนเปนพลังงานกลเพื่อนําไปขับเคล่ือนเคร่ืองกังหันกาซที่ตอเช่ือมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (Generator) 
ดังนั้น เม่ือเคร่ืองกังหันกาซหมุนก็จะทําใหแกนเพลาขับเคล่ือนแมเหล็กใหเคล่ือนที่ตัดกับขดลวดของเคร่ือง
ผลิตไฟฟาซึ่งจะทําใหเกิดกระแสไฟฟาที่มีแรงดันประมาณ 11 กิโลโวลต สําหรับกระแสไฟฟาที่ผลิตได
บางสวนจะถูกนํามาใชภายในกิจกรรมของโครงการ ขณะที่กระแสไฟฟาสวนใหญจะถูกยกระดับแรงดัน 
ดวยหมอแปลงไฟฟาใหเปนแรงดัน 115 กิโลโวลต กอนสงเขาระบบสายสงของโรงไฟฟาเดิมเพื่อจาย
กระแสไฟฟาใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในมาบตาพุด และมีการแปลงแรงดันไฟฟาบางสวนใหสูงข้ึนเปน 
230 กิโลโวลตเพื่อจายกระแสไฟฟาเขาโครงขายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานี
ไฟฟาระยอง 2 อยางไรก็ตาม โดยปกติการเผาไหมในหองเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูงโดยประมาณ 1,300 
องศาเซลเซียส ซึ่งสงผลใหกาซไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศทีป่อนเขาไปในหองเผาไหมทาํปฏิกิริยากนั
และกอใหเกิดเปนกาซออกไซดของไนโตรเจนปนเปอนอยูในกาซรอน (Exhaust Gas) ซึ่งถือวาเปนมลพิษ
หลักของโครงการ ดังนั้น โครงการจึงเลือกใชเทคโนโลยีหัวเผาของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซเปนชนิด
ที่กอใหเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ตํ่าหรือเรียกวา Dry Low NOx Burner จึงทําใหกาซรอน 
(Exhaust Gas) ที่เกิดจากการเผาไหมมีกาซออกไซดของไนโตรเจนในระดับที่ตํ่ากวาแบบปกติ สําหรับกาซ
รอนที่ถูกระบายออกจาก GTG ยังคงมีอุณหภูมิสูง (ประมาณ 560-600 องศาเซลเซียส) ซึ่งจะนําไปใช
ประโยชนตอไปโดยใชเปนแหลงพลังงานความรอนเพ่ือผลิตไอน้ําที่หนวยผลิตไอน้ําที่เรียกวาเคร่ืองผลิต 
ไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (Heat Recovery Steam Generator; HRSG) ตอไป 
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2) เครื่องผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนท่ีเหลือกลับมาใชใหม (Heat Recovery
Steam Generators; HRSGs)  
  หลักการทํางานคือการนํากาซรอนที่เหลือจากการผลิตไฟฟาจากเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบ
กังหันกาซมาใชประโยชนเพื่อเปนแหลงพลังงานความรอนในการผลิตไอน้ําตอไป โดยการทํางานเร่ิมจาก 
นํากาซรอน (Exhaust gas) ที่เหลือจากเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซซึ่งยังคงมีอุณหภูมิประมาณ 560-
600 องศาเซลเซียส เขาอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนของเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือ
กลับมาใชใหม (HRSGs) ซึ่งมีหนาที่เปนตัวกลางเพื่อถายเทความรอนจากกาซรอนไปยังน้ําปราศจาก 
แรธาตุโดยการควบคุมความดันที่เหมาะสม ซึ่งสงผลทําใหน้ําปราศจากแรธาตุมีอุณหภูมิสูงจนกลายเปน 
ไอน้ําที่มีแรงดันสูง (High Pressure Steam: HP) ที่มีแรงดันประมาณ 60 บาร มีอุณหภูมิประมาณ 480 
องศาเซลเซียส โดยไอน้ําที่ผลิตไดจาก HRSGs จะสงไปจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตอไป สําหรับ
กาซรอนที่ผานการใชแลกเปลี่ยนความรอนที่เคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม
แลวจะถูกระบายออกที่ปลองระบายอากาศตอไป   

2.10 สารเคมี 

การดําเนินโครงการเปนการติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง  
จํานวน 4 ชุด เพื่อทดแทนสัญญาเดิมในการสงไฟฟาเขาโครงขายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ที่เปดดําเนินการมาต้ังแตป 
พ.ศ.2542 และกําลังหมดสัญญาในป พ.ศ.2567 โดยที่บริษัทฯ จะพัฒนาโครงการบนพื้นที่ใหมที่อยูติดกับ
โครงการโรงไฟฟาเดิม จึงทําใหสามารถใชระบบสาธารณูปโภครวมกับโรงไฟฟาเดิม เชน ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ําใช (ระบบผลิตน้ําใสและระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ) เปนตน ดังนั้น จึงทําใหโครงการมีความ
ตองการใชสารเคมีเฉพาะในข้ันตอนการผลิตไอน้ําเทานั้นและมีการใชสารเคมีเพียงชนิดเดียว ไดแก 
สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (ความเขมขนรอยละ 25-27) เปนสารที่ใชสําหรับควบคุมความเปน
กรด-ดางของน้ําที่ปอนเขาเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหมเพื่อผลิตไอนํ้า  
มีลักษณะเปนของเหลว ไมมีสี มีกล่ินเล็กนอย โดยที่โครงการมีความตองการใชสารละลายแอมโมเนีย 
ไฮดรอกไซดประมาณ 10 ตันตอป โดยรับมาจากผูผลิตภายในประเทศที่มีบรรจุภัณฑในรูปแบบถัง 
ขนาด 18 กิโลกรัม ซึ่งจะขนสงดวยรถบรรทุกและนํามาเก็บไวในอาคารเก็บพักสารเคมีของโรงไฟฟาเดิม 
สําหรับการนําไปใชงานจะมีการใช Fork Lift ในการขนยายถังสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจาก
อาคารเก็บพักสารเคมีไปยังพื้นที่อาคารเตรียมสารเคมี ซึ่งกอนมีการขนถายดวยปมและระบบทอลงสูถัง
เตรียมสารหรือปรับความเขมขนกอนใชปมสูบและลําเลียงสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดดวยระบบ
ทอเพื่อนําไปใชงานที่เคร่ืองผลิตไอน้ําตอไป สําหรับขอมูลชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีที่มีการใชใน
โครงการมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 
ขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีทีเ่กี่ยวของกับโครงการ 

สารเคมี ลักษณะทางกายภาพ 
ขอมูลดานความเปนพิษ 

และผลกระทบ 
ผลกระทบตอสุขภาพ การปฐมพยาบาล 

อุปกรณปองกัน 
สวนบุคคล 

1. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด
(ความเขมขนรอยละ 25-27 )

- ของเหลว
- ไมมีสี
- มีกลิ่นเล็กนอย
- จุดเดือด

36 องศาเซลเซียส
- จุดหลอมเหลว :

-77 องศาเซลเซียส
- ความดันไอ  : 115 มม. ปรอท
ที่ 20 องศาเซลเซียส

- มาตรฐาน NFPA1/

* สุขภาพ ระดับ 3
* ความไวไฟ ระดับ 1
* การเกิดปฏิกิริยา ระดับ 0

- LD50 (ปาก, หนู)2/: 350 mg/kg

- สูดดม : กอใหเกิดอาการระคายเคืองตอ
เนื้อเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจ
สวนบนถูกทําลายอยางรุนแรง

- สัมผัสทางผิวหนัง : กอใหเกิดการระคาย
เคืองตอผิวหนัง และอาจเกิดผิวหนังไหม

- สัมผัสทางตา : กอใหเกิดอาการระคายเคือง
ทําใหน้ําตาไหล

- สัมผัสทางการหายใจ : เคลื่อนยายผูที่ไดรับ
สารไปยังบริเวณที่มีอากาศถายเท และนําสง
แพทย

- กินหรือกลืนเขาไป : ลางปากดวยน้ํา หามทํา
ใหผูปวยอาเจียน นําสงแพทย

- สัมผัสผิวหนัง : ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู
นําสงแพทย

- สัมผัสทางตา : ลางตาดวยน้ําสะอาดเปน
เวลาอยางนอย 15 นาที โดยเปดเปลือกตาให
เปลือกตาอยูหางจากลูกตาเพื่อมั่นใจวาลาง
น้ําอยางทั่วถึง

- หนากากหรือแวนตาปองกัน
สารเคมี

- ถุงมือปองกันสารเคมี
- สวมชุดปองกันสารเคมี
- หนากากปองกันการหายใจ

หมายเหตุ : 1/ สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติ (National Fire Protection Association) ของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดดัชนีบงชี้อันตรายจากสารเคมี ประกอบดวย 
* สุขภาพอนามัย (สีน้ําเงิน) มีระดับผลกระทบ 0-4 โดย 0 = ปลอดภัย, 1 = อันตรายนอย, 2 = อันตรายปานกลาง, 3 = อันตรายสูง และ 4 = อันตรายถึงตาย
* ความไวไฟ (สีแดง) มีระดับผลกระทบ 0-4 โดย 0 = ไมติดไฟ, 1 = จุดวาบไฟมากกวา 93 องศาเซลเซียส, 2 = จุดวาบไฟนอยกวา 93 องศาเซลเซียส, 3 = จุดวาบไฟนอยกวา 38 องศาเซลเซียส, 4 = จุดวาบไฟนอยกวา 23 องศาเซลเซียส
* การเกิดปฏิกิริยา (สีเหลือง) มีระดับผลกระทบ 0-4 โดย 0 = เสถียร, 1 = ไมเสถียรถาถูกความรอน, 2 = ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง, 3 = ความรอนและการกระแทกอาจเกิดการระเบิด, 4 = ระเบิดได

 2/ LD50 หรือ Lethal Dose คือ ปริมาณของสารที่ทําใหสัตวทดลองเสียชีวิตเปนจํานวน 50% ของจํานวนสัตวทดลองทั้งหมด
ที่มา : บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด, 2564 
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         เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 2  
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอนํ้าท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดเตรียมโดย บรษิัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

2.11 การจัดการน้ําใชและแหลงที่มา 

การดําเนินการโครงการมีความจําเปนตองมีการใชน้ําสําหรับกิจกรรมตางๆ ทั้งในระยะกอสราง
โครงการและระยะเปดดําเนินโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชวงกอสราง
กิจกรรมการกอสรางโครงการคาดวามีความตองการใชน้ําประมาณ 26.1 ลูกบาศกเมตรตอวัน

โดยแบงกิจกรรมที่มีความตองการใชน้ําออกเปน 2 สวน ไดแก การใชน้ําเพื่อการอุปโภคของคนงานกอสราง 
และการใชน้ําสําหรับกิจกรรมการกอสราง สําหรับความตองการใชน้ําของคนงานกอสรางจะข้ึนอยูกับ
จํานวนของคนงานกอสรางเปนหลักซึ่งมีจํานวนแปรผันตามลักษณะหรือกิจกรรมการกอสรางในแตละชวง 
โดยคาดวาจะมีจํานวนคนงานสูงสุด (ในบางชวง) 230 คน อีกทั้งโครงการมีนโยบายใหคนงานกอสราง 
พักอาศัยภายนอกพื้นที่โครงการหรือโรงไฟฟาเดิม จึงกําหนดอัตราการใชน้ําของคนงานกอสรางเทากับ 
70 ลิตรตอคน-วัน (อางถึงเกรียงศักด์ิ อุดมสิทโรจน, วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ; 2539) ดังนั้น คนงานกอสราง         
มีความตองการใชน้ําสูงสุดประมาณ 16.1 ลูกบาศกเมตรตอวัน สวนน้ําใชในกิจกรรมกอสรางคาดวามีความ
ตองการใชน้ําสูงสุดประมาณ 10 ลูกบาศกเมตรตอวัน สําหรับแหลงน้ําใชในชวงกอสรางจะกําหนดใหบริษทั
รับเหมารับน้ําใชมาจากระบบผลิตน้ําใสของโรงไฟฟาเดิม  

2) ชวงดําเนินการ
รายละเอียดปริมาณการใชน้ําในแตละกิจกรรมของโครงการแสดงดังตารางที่ 2 โดย

โครงการมีความตองการใชน้ําโดยรวมประมาณ 11,442 ลูกบาศกเมตรตอวันโครงการสามารถหมุนเวียน
น้ําคอนเดนเสทที่เกิดจากการจําหนายไอน้ําใหกับกลุมลูกคาอุตสาหกรรมกลับมาใชใหมดวยปริมาณ 8,417 
ลูกบาศกเมตรตอวัน จึงทําใหโครงการมีความตองการใชน้าํเพิม่ข้ึน 3,025 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือ 1,058,750 
ลูกบาศกเมตรตอป (เปดดําเนินการผลิตไฟฟาประมาณ 350 วันตอป) 

2.12 การจัดการน้ําทิ้ง 

1)  ชวงกอสราง
น้ําเสียที่เกิดข้ึนในชวงกอสรางโครงการสวนใหญเกิดจากการใชน้ําของคนงานกอสรางเปนหลัก

โดยที่ปริมาณน้ําเสียที่เกิดข้ึนจะแปรผันไปตามจํานวนคนงานกอสรางซ่ึงข้ึนอยูกับกิจกรรมการกอสราง 
ในแตละชวง เม่ืออางอิงขอมูลปริมาณน้ําใชที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคนงานกอสรางดังที่กลาวแลวใน 
หัวขอ 2.8.1 พบวามีความตองการใชน้ําสําหรับกิจกรรมของคนงานกอสรางโดยรวมสูงสุด 16.1 ลูกบาศกเมตร 
ตอวัน โดยทั่วไปจะมีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช จึงคาดวาจะมีปริมาณ 
น้ําเสียจากกิจกรรมของคนงานกอสรางเกิดข้ึนสูงสุด 12.9 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยางไรก็ตาม โครงการมี
มาตรการจัดการน้ําเสียขางตนโดยกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดเตรียมหองน้ํา-หองสวมแบบเคล่ือนที่ให
เพียงพอกับจํานวนคนงานกอสรางโดยอางอิงตามขอกําหนดของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ โดยจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานกอสรางในอัตราสวนไมนอยกวา  
1 หองตอคนงาน 20 คน และกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อประสานงานเพื่อติดตอให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขามารับส่ิงปฏิกูลที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปกําจัดตาม
หลักสุขาภิบาลตอไป ดังนั้น การดําเนินการชวงกอสรางจะไมมีการระบายน้ําเสียหรือน้ําทิ้งลงแหลงน้ํา
สาธารณะแตอยางใด 
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                                                                                                                             เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 2  
 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอนํ้าท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 
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2) ชวงดําเนินการ 
แหลงกําเนิด ปริมาณ และการจัดการน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโครงการสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3 

กลาวคือ เมื่อเปดดําเนินการมีแหลงกําเนิดน้ําทิ้ง 2 สวน คือ น้ําทิ้งจากเคร่ืองผลิตไอน้ํา และน้ําทิ้งจาก 
การลางทําความสะอาดอุปกรณ/เคร่ืองจักร ซึ่งมีปริมาณน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโครงการโดยรวม 402 
ลูกบาศกเมตรตอวัน ทั้งนี้โครงการจัดใหมีบอพักน้ําทิ้งขนาด 410 ลูกบาศกเมตร เพื่อรวบรวมน้ําทิ้งที่เกิดข้ึน
ในแตละแหลงกําเนิดของโครงการ รวมทั้งโครงการออกแบบใหมีการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งที่
บอพักน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ (ตรวจสอบวัดความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ และการนําไฟฟา) และกําหนดให
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งโดยหนวยงานกลางที่ข้ึนทะเบียนกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทุกเดือน (ตรวจวัด
ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ ของแข็งละลายทั้งหมด บีโอดี ของแข็งแขวนลอย และคาน้ํามันและไขมัน) 
โดยควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหมีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 5.5-9.0 คาอุณหภูมิไมเกิน 40 องศา
เซลเซียส คาของแข็งละลายไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดีไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็ง
แขวนลอยไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร รวมถึงคาน้ํามันและไขมันไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร โดยอางอิง
ตามเกณฑกําหนดของนิคมฯ หากตรวจพบวาคุณภาพน้ําทิ้งไมสอดคลองกับคาควบคุมหรือไมสอดคลอง
ตามมาตรฐาน โครงการจะมีการรวบรวมน้ําทิ้งเขาบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน ขนาด 410 ลูกบาศกเมตร เพื่อ
หมุนเวียนกลับไปบําบัดใหมที่บอปรับเสถียรและควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหสอดคลองตามคาควบคุม 
อยางไรก็ตาม หากโครงการไมสามารถควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหสอดคลองตามคาควบคุมก็จะสงน้ําทิ้งให
หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการเขามารับกําจัดตอไป 
 
2.13 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 

1)  ชวงกอสราง  
 แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางโครงการแบงออกเปน 2 สวน 

ไดแก มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการปรับสภาพพ้ืนที่เพื่อจัดทําฐานรากสําหรับอาคารสวนการผลิต  
และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงซึ่งถูกระบายออกจากทอไอเสียของเคร่ืองจักรที่ใช
กอสราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(1) มลพิษทางอากาศจากการปรับสภาพพื้นที่ มลพิษหลักที่เกิดจากกิจกรรมการ

ปรับพื้นที่โครงการคือฝุนละออง สําหรับการคาดการณปริมาณฝุนละอองที่เกิดข้ึนจากพื้นที่กอสรางจะ
อางอิงขอมูลของ United States Environmental Protection Agency (US.EPA) ซึ่งมีการศึกษา Emission 
Factor ของการเกิดฝุนละอองที่ฟุงกระจายจากงานกอสราง โดยผลการศึกษาระบุวาจะกอใหเกิดฝุนละออง
รวมจากงานกอสรางเทากับ 1.2 ตันตอพื้นที่กอสราง 1 เอเคอรตอเดือน อยางไรก็ตาม โครงการมีมาตรการ
ปองกันเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบโดยกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองฉีดพรมน้ําบริเวณถนนและพื้นที่กอสราง
อยางนอยวันละ 2 คร้ัง ซึ่งทําใหสามารถลดการเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองไดรอยละ 50 (อางอิงจาก
เอกสาร  Final Environmental Impact Statement for the Reach 11 Recreation Master Plan; United 
States. Bureau of Reclamation. Phoenix Area Office, 2002)  
  

-21-



ตา
รา
งท

ี่ 3 
ปร

ิมา
ณแ

ละ
กา

รจั
ดก

าร
น้าํ

เส
ีย/น

้ําท
ิ้งข

อง
โค
รง
กา

ร 
กิจ

กร
รม

 
ที่ก

อใ
หเ
กิด

น้าํ
เส
ีย/น

้ําท
ิ้ง 

ปร
ิมา

ณ 
(ล
ูกบ

าศ
กเ
มต

ร/ว
ัน)

 
กา

รจ
ัดก

าร
น้ํา

เส
ีย/น

้ําท
ิ้ง 

1. 
น้ํา
ทิ้ง
จา
กร
ะบ
บผ
ลิต
ไอ
น้ํา

 
40

0 
- ร
วบ
รว
มเ
ขา
บอ
ปรั
บเ
สถ
ียร
แล
ะบ
อพ
ักน
้ําท
ิ้งข
อง
โค
รง
กา
รก
อน
สง
เขา

ระ
บบ

บํา
บัด
น้ํา
เสี
ยส
วน
กล
าง
ขอ
งนิ
คม
ฯ ต

อไ
ป 

(น
ิคม

ฯ ม
อบ
หม

าย
ให
 G

us
co

 เป
นผู

บริ
หา
รจ
ัดก

าร
แล
ะค
วบ
คุม

ระ
บบ

บํา
บัด

น้ํา
เสี
ย

สว
นก
ลา
ง) 

2. 
น้ํา
ทิ้ง
จา
กก
าร
ลา
งท
ําค
วา
มส
ะอ
าด
อุป
กร
ณ
/เค
รื่อ
งจ
ักร

 
2 

- ร
วบ
รว
มเ
ขา
บอ
ปรั
บเ
สถ
ียร
แล
ะบ
อพ
ักน
้ําท
ิ้งข
อง
โค
รง
กา
รก
อน
สง
เขา

ระ
บบ

บํา
บัด

น้ํา
เสี
ยส
วน
กล
าง
ขอ
งนิ
คม
ฯ ต

อไ
ป 

(น
ิคม

ฯ ม
อบ
หม

าย
ให
 G

us
co

 เป
นผู

บริ
หา
รจั
ดก

าร
แล
ะค
วบ
คุม

ระ
บบ

บํา
บัด

น้ํา
เสี
ย

สว
นก
ลา
ง) 

รว
ม 

40
2 

 
ที่ม

า :
 บ
ริษ
ัท 
โก
ลว
 เอ
สพ
พีี 

2 จ
ําก
ัด,

 25
64

 
 

-22-



                                                                                                                             เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 2  
 โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอนํ้าท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดเตรียมโดย บรษิัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

(2) มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากเครื่องจักรท่ีใชในการกอสราง มลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากเคร่ืองจักรที่ใชในการกอสรางเปนการพิจารณากาซที่ถูกระบายออกจากทอไอเสียของ
เคร่ืองจักรกลในขณะปฏิบัติงานกอสรางที่มีการใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง ซึ่งคาดการณวามีเคร่ืองจักรที่มี
การทํางานพรอมกัน ไดแก รถขุดดิน (Backhoe) จํานวน 2 คัน รถผสมคอนกรีต (Concrete Mixer Truck) 
จํานวน 1 คัน รถเครน (Crane) จํานวน 2 คัน รถขนบรรทุกดินหรือวัสดุ (Truck) จํานวน 2 คัน รถบดอัดดิน 
(Vibratory Roller) จํานวน 1 คัน และเคร่ืองตอกเสาเข็ม (Hydraulic Hammer Rig) จํานวน 1 เคร่ือง 
สําหรับมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดข้ึนจากทอไอเสียของเคร่ืองจักรที่ใชในการกอสราง ไดแก กาซออกไซด
ของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมคอน (PM-10) 
อยางไรก็ตาม โครงการมีมาตรการปองกันผลกระทบจากกิจกรรมดังกลาว เชน จํากัดและควบคุมความเร็ว
ยานพาหนะที่ผานเขาออกพื้นที่กอสรางของโครงการ โดยควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไมใหเกิน 
30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง กําหนดใหเคร่ืองจักรและอุปกรณที่นํามาใชในโครงการตองมีการตรวจสอบสภาพและ
บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอตามแบบแผนการซอมบํารุง เปนตน 

 
2)  ชวงดําเนินการ 
 แนวคิดการควบคุมปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการจะยึดถือตาม

หลักการ 80/20 อางอิงตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ กลาวคือ มีการปรับลดอัตราการระบาย
กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ของกลุมโรงไฟฟาที่เปดดําเนินการแลว
และต้ังอยูภายในพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิมเพื่อนําปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศดังกลาวใหกับโครงการ
และโครงการใหมที่จะติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิมในการจําหนายไฟฟาใหกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการควบคุมปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศของ
โครงการใหมไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษทางอากาศที่ปรับลดลงจากโรงไฟฟาเดิม จึงทําใหยอดรวม
ปริมาณการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในภาพรวมของ
พื้นที่ลดลงจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับกอนมีโครงการ 

 
  (1)  การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศตามหลัก 80/20 
    ตามที่โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต เร่ิมเปดดําเนินการ 

มาต้ังแตป พ.ศ. 2542 ต้ังอยูบริเวณถนนไอ 5 ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง ซึ่งบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของโครงการ โดยที่ปจจุบันโรงไฟฟาเดิมมีหนวยผลิตไอน้ําและไฟฟาโดยรวม 11 ชุด แบงเปน
หนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Combustion Turbine Generator; CTG) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
จํานวน 8 ชุด ที่บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และหนวยผลิตไอน้ําและ
ไฟฟาแบบ Circulating Fluidized Bed Boiler (CFB Boiler) ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง จํานวน 3 ชุด 
(CFB1, CFB2 และ CFB3) ที่บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ รวมถึง
โรงไฟฟาเดิมมีการติดต้ังระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบผลิตน้ําใสหรือน้ําประปา ระบบผลิตน้ําปราศจากแร
ธาตุ ระบบระบายน้ํา เปนตน เพื่อรองรับการดําเนินการของโรงไฟฟาเดิมและโรงไฟฟาของบริษัทในเครือที่
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ต้ังอยูในพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิมอีก 2 โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน (ใชถานหินเปน
เชื้อเพลิง) ของบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ซึ่งเปดดําเนินการหนวยผลิตไฟฟาแบบ Pulverized Coal-Fired 
Boiler ที่มีกําลังการผลิตโดยรวม (Gross Power) 700 เมกะวัตต มาต้ังแตป พ.ศ. 2555 และโครงการ
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ํา ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปดดําเนินการหนวย
ผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Combustion Turbine Generator; CTG) ที่มีกําลังการผลิตโดยรวม (Gross 
Power) 401 เมกะวัตต และเร่ิมเปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เนื่องจากหนวยผลิตไฟฟาแบบ
กังหันกาซที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงจํานวน 4 ชุด และหนวยผลิตไฟฟาแบบ CFB Boiler ที่ใชถานหิน
เปนเชื้อเพลิงจํานวน 2 ชุด (CFB 1 และ CFB 2) ของโรงไฟฟาเดิมมีสัญญาจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 25 ป ซึ่งกําลังจะหมดสัญญาภายในป พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 ตามลําดับ 
อยางไรก็ตาม บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด มีแผนจะใชหนวยผลิตไฟฟาแบบ CFB Boiler จํานวน 2 ชุด
ขางตน (CFB 1 และ CFB 2) ตอไปอีกประมาณ 15 ป เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับโรงงานตางๆ ภายในพื้นที่
มาบตาพุด (เนื่องจากหนวยผลิตไฟฟาแบบ CFB ของโรงไฟฟาเดิมมีอายุการใชงานประมาณ 40 ป) และมีแผนจะ
ติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาแบบ CFB Boiler ชุดใหมจํานวน 2 ชุด (CFB 4 และ CFB 5) ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ
ทดแทนสัญญาเดิมภายใต “โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนและไอน้ําที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงเพือ่
ทดแทนสัญญาเดิม” มีกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม (Gross Power) 140 เมกะวัตต ต้ังอยูบนพื้นที่ลานกอง
ถานหินเดิมของโรงไฟฟาเดิม และโรงไฟฟาเดิมจะกอสรางไซโลเก็บพักถานหินที่เปนระบบปด (ปจจุบันอยูใน
ระหวางจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) นอกจากนี้ บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด จะหยุดดําเนินการหนวยผลิต
ไฟฟาแบบกังหันกาซที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงจํานวน 4 ชุด เมื่อหมดสัญญาจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. 
และบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด มีแผนติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชุดใหมจํานวน 4 ชุด ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทดแทนสัญญาเดิมภายใต “โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม” (โครงการน้ี) ซึ่งมีกําลังการผลิตไฟฟาโดยรวม (Gross 
Power) 240 เมกะวัตต โดยต้ังอยูบนพื้นที่ใหมที่อยูติดกับพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิม (บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด) 
ดานทิศเหนือ  

 
 ทั้งนี้กลุมบริษัทโกลวมีแนวคิดดําเนินการตามหลัก 80/20 โดยมีแผนจะปรับลด

อัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ของกลุมโรงไฟฟาที่
เปดดําเนินการแลวและต้ังอยูภายในพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิมเพื่อนําปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศ
ดังกลาวใหกับโครงการและโครงการใหมที่จะติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิม
เดิมในการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษ
ทางอากาศที่ปรับลดลงจากโรงไฟฟาเดิม โดยมีการปรับลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของหนวย
ผลิตไฟฟาบางหนวยของกลุมโรงไฟฟาเดิม จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
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  (ก)  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ที่เปด
ดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ.2542 กลาวคือ สามารถปรับลดมลพิษทางอากาศโดยหยุดดําเนินการหนวยผลิต
ไฟฟาแบบกังหันกาซที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจํานวน 4 ชุด ที่รับผิดชอบโดยบริษัท โกลว เอสพีพี 2 
จํากัด เมื่อหมดสัญญาจําหนายไฟฟาใหกับ กฟฝ. ภายในป พ.ศ. 2567 และมีการปรับปรุงระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศเพื่อลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากการดําเนินงานจริงของหนวยผลิตไฟฟา
แบบ CFB ที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงทั้ง 3 ชุด (CFB 1, CFB 2 และ CFB3) ที่รับผิดชอบโดยบริษัท โกลว  
เอสพีพี 3 จํากัด 

 
 (ข)  โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต (ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง) 

ที่ดําเนินการโดยบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด (เปดดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ.2555) กลาวคือมีการปรับปรุงระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศเพื่อลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากการดําเนินงานจริงของหนวยผลิต
ไฟฟาแบบ Pulverized Coal-Fired Boiler ที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง 

 
 ทําใหสามารถปรับลดอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) จากหนวยผลิตไฟฟาของทั้ง 2 โครงการขางตนรวม 65.2 และ 54.28 กรัม 
ตอวินาที ตามลําดับ ในขณะที่โครงการใหมที่จะเปดดําเนินการเพื่อทดแทนสัญญาเดิม จํานวน 2 โครงการ 
ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม
ของบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด (โครงการนี้) และโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนและไอน้ําที่ใชถานหิน
เปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิมของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด สามารถควบคุมอัตราการระบายกาซ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในภาพรวมไมเกิน 51.4 และ 43.28 กรัม
ตอวินาที ตามลําดับ ซึ่งพบวาอัตราการการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) ของโครงการโรงไฟฟาใหมทั้ง 2 โครงการคิดเปนรอยละ 79.05 และ 79.73 ของมลพิษทาง
อากาศที่ปรับลดลงจากหนวยผลิตไฟฟาของกลุมโรงไฟฟาเดิม ซึ่งสอดคลองตามมติคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ไมเกินรอยละ 80)  
 

(2)  การควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการ  
บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด มีแผนจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน

รวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิม ต้ังอยูบนพื้นที่ใหมที่อยู
ดานทิศเหนือและติดกับพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิม (บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด) โดยมีแผนจะติดต้ังหนวย
ผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชุดใหมที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนหนวยผลิตไฟฟาเดิมจํานวน 4 ชุด ทั้งนี้
เนื่องจากเครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจึงทําใหมีปริมาณกาซซัลเฟอรได
ออกไซดและฝุนละอองที่เกิดข้ึนจากการเผาไหมและถูกระบายออกปลองในปริมาณตํ่า แตมีมลพิษหลักที่
เกิดข้ึน ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งเกิดจากกาซไนโตรเจนและออกซิเจนที่เปนองคประกอบของ
อากาศที่ปอนเขาหองเผาไหมของเครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซทําปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิสูงหรือเรียกวา 
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 จัดเตรียมโดย บรษิัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

Thermal NOx จะเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนในปริมาณมากเมื่อมีอุณหภูมิเผาไหมสูงมากกวา 1,300 
องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม โครงการมีเลือกใชหัวเผาของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชนิดที่กอใหเกิด
กาซออกไซดของไนโตรเจนหรือนอกตํ่า (Dry Low NOx Burner) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการลดการเกิดกาซ
ออกไซดของไนโตรเจนที่แหลงกําเนิด โดยออกแบบใหมีการผสมระหวางเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและอากาศ
ใหเปนเนื้อเดียวในระยะเวลาอันรวดเร็วกอนปอนเขาหองเผาไหม หรือเปนการออกแบบใหมีหองเผาไหม
แบบ 2 ข้ันตอน ซึ่งทําใหอุณหภูมิการเผาไหมสม่ําเสมอท่ัวกันทั้งหองเผาไหมและลดการเกิดโซนพื้นที่ที่ทํา
ใหเกิดอุณหภูมิสูงหรือ Peak Temperature โดยที่เทคโนโลยีนี้สามารถลดการเกิดกาซออกไซดของ
ไนโตรเจนไดมากถึงรอยละ 70-85 (อางถึง United States Environmental Protection Agency; Technical 
Bulletin, Nitrogen Oxides, Why and How They are Controlled) ทั้งนี้ โครงการสามารถควบคุมการ
ระบายมลสารทางอากาศออกจากปลองระบายของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซใหสอดคลองตาม
มาตรฐาน (ดังตารางที่ 4) กลาวคือควบคุมการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนไมเกิน 50 สวนในลานสวน 
หรือไมเกิน 6.32 กรัมตอวินาที (มาตรฐานควบคุมไมเกิน 120 สวนในลานสวน) ควบคุมการระบายกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) ไมเกิน 1.2 สวนในลานสวน หรือไมเกิน 0.21 กรัมตอวินาที (มาตรฐานควบคุมไมเกิน 20 สวนใน
ลานสวน) และควบคุมการระบายฝุนละออง (TSP) ไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือไมเกิน 1.01 กรัม
ตอวินาที (มาตรฐานควบคุมไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) อีกทั้งโครงการมีการติดต้ังอุปกรณตรวจวัด
มลสารทางอากาศที่ปลองระบายเปนแบบตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMs) 
และสามารถแสดงผลตรวจวัดไดที่หองควบคุมการผลิตและปายแสดงผลหนาโครงการ โดยต้ังคาควบคุมเพื่อ
เฝาระวังไว 2 ระดับ คือ การแจงเตือนข้ันตน (Low Alarm) เมื่อพบคาการระบายมลสารทางอากาศที่รอยละ 
90 ของคาควบคุม และการแจงเตือนข้ันสูง (High Alarm) เม่ือพบคาการระบายมลสารทางอากาศที่รอยละ 
95 ของคาควบคุม ทั้งนี้เม่ือระบบมีการแจงเตือนจะทําใหพนักงานควบคุมการผลิตรับทราบและดําเนินการ
ตรวจสอบ/ควบคุมการผลิตเพื่อปรับลดอัตราการระบายมลสารทางอากาศใหสอดคลองตามคาควบคุม 
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2.14 การควบคุมระดับเสียง 
 

1) ชวงกอสราง 
  การดําเนินโครงการเปนการติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชุดใหมจํานวน 4 ชุด  
เพื่อทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิมในการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ซึ่งกําลังจะหมดสัญญาสงไฟฟาใหกับ กฟผ. ภายในป พ.ศ. 2567 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเครื่องจักรที่เกี่ยวของ
กับการกอสรางและเปนแหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญ ไดแก รถขุดดิน (Backhoe) เคร่ืองเชื่อม (Welding)  
รถผสมคอนกรีต (Concrete Mixer Truck) รถเครน (Crane) รถบรรทุก (Truck) รถบดอัดดิน (Vibratory 
Roller) และเคร่ืองตอกเสาเข็ม (Hydraulic Hammer Rig) สําหรับการศึกษาระดับเสียงที่เกิดจากเคร่ืองจักร
ดังกลาวอางอิงจาก Department for Environment Food and Rural Affairs; Update of Noise Database for 
Prediction of Noise on Construction and Open Sites (2005) พบวาเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางขางตนมี
ระดับเสียง 68, 73, 80, 77, 79, 74 และ 89 เดซิเบลเอ ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เคร่ืองจักรแตละชนิดขางตน
อาจถูกใชงานไมพรอมกันข้ึนอยูกับลักษณะของกิจกรรมในแตละข้ันตอนของการกอสราง อีกทั้งเพื่อเปนการ
ลดผลกระทบดานระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง จึงมีการกําหนดมาตรการตางๆ ไดแก วางแผน
ดําเนินงานกอสรางโดยหลีกเล่ียงการกอสรางในชวงกลางคืน (19.00-07.00 น.) กําหนดใหจัดทําแผนงาน
ตรวจสอบหรือบํารุงรักษาเคร่ืองจักร/อุปกรณที่เปนแหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คูมือการดูแลบํารุงรักษาของเคร่ืองจักร/อุปกรณดังกลาว จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมที่จะ
กอใหเกิดเสียงดังกับผูพักอาศัยใกลเคียง และจัดใหมีชองทางการรับเร่ืองรองเรียนและแนวทางการสอบถาม
เพื่อคนหาขอเท็จจริงและสาเหตุ รวมถึงกําหนดแนวทางแกปญหา 
 
 2)  ชวงดําเนินการ 
   เมื่อพิจารณาแหลงกําเนิดเสียงที่อาจเกิดข้ึนในชวงดําเนินการโครงการคือเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต ไดแก เคร่ืองอัดอากาศและกําเนิดไฟฟาของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ 
จํานวน 4 ชุด อยางไรก็ตาม โครงการมีการออกแบบใหเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซแตละชุดอยูในหองปด
เพื่อลดระดับเสียงดังที่เกิดจากเคร่ืองจักรดังกลาว สําหรับระดับเสียงที่เกิดจากแหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญ
ขางตนจะอางอิงขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดระดับเสียงจริงบริเวณใกลกับผนังปดของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบ
กังหันกาซที่เปดดําเนินการแลวของบริษัทในเครือ (โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ํา 401  
เมกะวัตต ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)) พบวามีระดับเสียงอยูในชวง 81.1-87.9 เดซิเบลเอ อีกทั้ง
โครงการมีการติดต้ังอุปกรณลดเสียงหรือไซเรนเซอร (Silencer) เพื่อลดเสียงดังกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อ
ความดันในระบบไอน้ําสูงเกินคากําหนดและจําเปนตองระบายไอน้ําออกจากระบบบางสวนเพื่อควบคุม
ความดันในระบบไอน้ําใหมีความเหมาะสม นอกจากนี้ กําหนดมาตรการใหจัดทําแผนผังแสดงระดับเสียง 
(Noise Contour Map) ภายในพื้นที่ของโครงการ และมีการทบทวนการจัดทําแผนผังแสดงระดับเสียง
ทุก 3 ป เพื่อใชขอมูลขางตนมาพิจารณาเพื่อควบคุมเสียงดังที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการเพ่ือควบคุม
ระดับเสียงที่ริมร้ัวของโครงการไมใหเกิน 70 เดซิเบลเอ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานอางอิงตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 พรอมทั้งกําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมร้ัวและกลุม
บานที่อยูใกลโครงการมากที่สุดเปนประจําทุก 6 เดือน โดยหนวยงานกลางท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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2.15 การจัดการของเสีย 
 

การพิจารณาปริมาณและชนิดของเสีย รวมถึงการจัดการของเสียที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการจะ
คํานึงทั้งในระยะกอสรางหรือพัฒนาโครงการ และระยะเปดดําเนินโครงการ 
 

1) ชวงกอสราง  
 ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ มูลฝอย 

ที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานกอสราง และของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง ทั้งนี้ปริมาณมูลฝอยที่
เกิดจากกิจกรรมของคนงานกอสรางจะแปรผันตามจํานวนคนงานกอสรางที่อยูในพื้นที่โครงการ โดยคาดวา
มีจํานวนคนงานสูงสุดในบางชวงประมาณ 230 คน และเมื่อพิจารณาอัตราการเกิดของเสียเทากับ  
1.18 กิโลกรัมตอคนตอวัน (อางอิงจากรายงานสถานการณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2562) คาดวามีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมของคนงานกอสรางสูงสุด 271 กิโลกรัมตอวัน หรือประมาณ 0.27 ตันตอวัน ทั้งนี้โครงการมีแนวคิด
ที่จะคัดแยกมูลฝอยบางประเภทเพื่อสงใหกับโรงงานแปรรูปและหมุนเวียนกลับไปใชใหมซึ่งทําใหสามารถ
ลดปริมาณมูลฝอยที่ตองสงไปกําจัด โดยกําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดใหมีถังรองรับมูลฝอยที่เกิดข้ึนแบบ
แยกประเภทท่ีมีฝาปดมิดชิดกระจายไปตามพื้นที่กอสราง ซึ่งถังรองรับมูลฝอยขางตน ตองสามารถเก็บพัก
มูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน อีกทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและดูแลใน 
การประสานงานกับหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากทางราชการมารับมูลฝอยที่เกิดข้ึนไปกําจัดอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลตอไป สําหรับของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการกอสรางสวนใหญเปนเศษไม เศษปูน และเศษเหล็ก 
ซึ่งโครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาทําการคัดแยกของเสียสวนที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดเพื่อสง
ใหผูรับหรือโรงงานแปรรูปตอไป สวนของเสียที่ไมสามารถนํากลับไปใชประโยชนไดจะสงใหหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตนําไปกําจัดตอไป  

 
2)  ชวงดําเนินการ 

    ประเภทและปริมาณของเสียที่ เกิดข้ึนจากการดําเนินการโครงการสามารถสรุปได 
ดังตารางที่ 5 ทั้งนี้โดยทั่วไปของเสียที่เกิดข้ึนจากชวงเปดดําเนินโครงการมักแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ของ
เสียที่เกิดจากกิจกรรมของพนักงานหรืออาคารสํานักงาน และของเสียที่เกิดจากการผลิตหรือกาก
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม การพัฒนาโครงการเพื่อทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิมสําหรับจําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีการพัฒนาบนพื้นที่ใหมติดกับพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิม 
โครงการจึงมีการใชพนักงานและอาคารสํานักงานรวมกับโรงไฟฟาเดิม (โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน
รวม 640 เมกะวัตต) ดังนั้น การดําเนินงานของโครงการจะไมทําใหมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากพนักงาน
เพิ่มข้ึน สําหรับการดําเนินโครงการกอใหเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตหรือระบบเสริมการผลิตโดยรวม 
84.5 ตันตอป ทั้งนี้โครงการมีนโยบายใชหลักการลดการเกิดของเสียต้ังแตแหลงกําเนิดและมีการคัดแยก
ของเสียที่เกิดข้ึนเพื่อทําใหสามารถสงของเสียบางสวนใหโรงงานหรือผูรับซ้ือเพื่อนําไปแปรรูปกอนนํากลับไป
ใชใหมตอไป ซึ่งทําใหเหลือปริมาณของเสียเพื่อสงไปกําจัดนอยที่สุด  ทั้งนี้โครงการมีการจัดการ 
กากของเสียแตละประเภทที่เกิดข้ึนใหสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีการแยกประเภทของเสีย 
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         เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  คร้ังท่ี 2  
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอนํ้าท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดเตรียมโดย บรษิัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

แตละชนิดออกจากกันอยางชัดเจนและรวบรวมลงภาชนะที่เหมาะสมกอนนําไปเก็บพักไวบริเวณพื้นที่เก็บ
พักของเสีย พรอมทั้งมีปายบงบอกชนิดกากของเสียแตละประเภทอยางชัดเจน ทั้งนี้กอนขนยายของเสีย 
เพื่อนําออกไปจัดการอยางถูกหลักวิชาการจะมีการแจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิด ปริมาณ และช่ือผูบําบัด 
พรอมทั้งแสดงวิธีกําจัดตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมีการจัดทําเอกสารกํากับการขนสง (Manifest 
System) ใหกับผูขนสงและผูรับกําจัดกอนที่จะนําของเสียออกจากพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ โครงการมี
นโยบายใชรถขนสงกากอุตสาหกรรมที่มีระบบติดตามเสนทางการขนสงที่เปนแบบจีพีเอส (GPS) เพื่อทําให
สามารถตรวจสอบและทําใหมีความมั่นใจวากากของเสียของโครงการไดถูกขนสงไปถึงสถานีหรือแหลง
กําจัดที่ไดกําหนดไว นอกจากนี้ โครงการมีการดําเนินการในเชิงปองกันโดยคัดเลือกบริษัทรับกําจัดกาก
อุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพเปนสําคัญ พรอมทั้งวางแผนการกําจัดกาก
อุตสาหกรรมเพื่อใหสามารถติดตอกับบริษัทที่รับกําจัดลวงหนากอนเขามารับกากอุตสาหกรรมจากโครงการ 
รวมถึงมีการคัดเลือกหนวยงานรับกําจัดของเสียโดยการนําของเสียกลับไปใชประโยชนมากที่สุด  

-32-



เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

3. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและรางมาตรการปองกัน แกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ

การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหรือ
คาดการณสภาพส่ิงแวดลอมของพื้นที่ศึกษารอบที่ต้ังโครงการที่เปล่ียนแปลงไป พรอมทั้งวิเคราะหระดับ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการ ซึ่งนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกัน 
แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือเรียกวาแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมเพื่อควบคุม
ใหการดําเนินโครงการในแตละระยะสอดคลองตามศักยภาพของพ้ืนที่หรือบรรเทาผลกระทบใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับไดโดยไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน ทั้งนี้มีการกําหนดแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม
โดยรวม 12 ดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

1)  หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดโครงการ กิจการ

หรือการดําเนินการซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (ลงราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2562) 
กําหนดให “โรงไฟฟาพลังความรอนทุกประเภทท่ีมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาต้ังแต 10 เมกะวัตตข้ึนไป 
ยกเวนโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชขยะมูลฝอยเปนเช้ือเพลิง” ใหจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเพื่อเสนอในข้ันขออนุญาตกอสรางเพือ่ประกอบกจิการหรือข้ันขออนุญาตประกอบกิจการ ดังนั้น 
บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด จึงมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษาจัดทํารายงานฯ เสนอตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) เพื่อใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบรายงานฯ ประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองกําหนดมาตรการพื้นฐานเพื่อใหโครงการสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมผลกระทบดานส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี 

2) วัตถุประสงค
(1) เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ
(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมและ

ควบคุมใหมีการดําเนินการตามแผนฯ ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
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 เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 
  

3) วิธีดําเนินการ 
 กําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทั่วไป ใหโครงการยึดถือปฏิบัติ 

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินโครงการ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมตามที่เสนอในรายงาน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด ซึ่งต้ังอยูบริเวณถนนไอ 5 ภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และใชเปนแนวทางในการกํากับ ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

(2)  ใหบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด นํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดาน
ส่ิงแวดลอมไปกําหนดเปนเงื่อนไขในสัญญาจางบริษัทผูรับจาง และใหถือปฏิบัติโดยเครงครัดเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

(3) บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด ตองจัดจางหนวยงานกลาง (Third Party) เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมสงใหหนวยงานรัฐซ่ึง
มีอํานาจพิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในชวงกอสรางและชวงดําเนินการ โดยใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกําหนด ทั้งนี้การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการและความถ่ี
ในการสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาต
จะตองจัดทําเมื่อไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(4) ใหบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด มีการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของเคร่ืองจักร
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีเปนประจําและมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียง 

(5)  กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมแสดงใหเห็นปญหา
ส่ิงแวดลอม รวมถึงกรณีที่มีการรองเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดําเนินการโครงการ ใหบริษัท โกลว 
เอสพีพี 2 จํากัด ปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด
ระยอง ทราบทุกคร้ัง เพื่อใหประสานความรวมมือในการแกไขปญหา 

(6) หากบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด มีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหเปนหนาที่ของหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาต เปนผูพิจารณา ดังนี้ 
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โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 
  

   (ก)   หากเห็นวาการแกไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมดังกลาว  
ไมกระทบตอสาระสําคัญของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และเปนมาตรการที่เกิดผลดีตอส่ิงแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ แลว ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติ หรืออนุญาต รับจดแจงการปรับปรุงแกไขเปล่ียนแปลง
ดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนา
การปรับปรุงแกไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมที่รับจดแจงไวสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพื่อทราบ 

   (ข)  หากหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต มีความเห็นวา 
การปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบตอสาระสําคัญในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ ได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว  
ใหหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม   
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
คณะที่เกี่ยวของพิจารณาใหความเห็นชอบกอนการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว และเม่ือ
โครงการหรือกิจกรรมมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแกไขมาตรการฯ ตามท่ีคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ ใหความเห็นชอบประกอบแลว หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ตองแจงผลการ
แกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อทราบดวย 

(7) กรณีที่มีขอรองเรียนของชุมชนตอการดําเนินการโครงการ บริษัท โกลว เอสพีพี 2 
จํากัด ตองรีบแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และใหบันทึกเปนรายงานไวดวย 

(8) บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมระบุปญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดชวงกอสรางและชวงดําเนินการ 

(9) บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมระบุปญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตอหนวยงานอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งผูดําเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทําเมื่อไดรับอนุญาตใหดําเนิน
โครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวของเปนประจําทุก 6 เดือน 
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โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 
  

3.2  ดานคุณภาพอากาศ 
 

1) การศึกษาคุณภาพอากาศของพ้ืนที่ศกึษาในปจจบุัน 
 การศึกษาคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษามีจุดประสงคเพื่อทําใหทราบถึงสถานการณของ
มลพิษทางอากาศที่ เจือปนอยูในบรรยากาศในปจจุบัน  และใชเป นข อม ูลพื ้นฐาน  (Background 
Concentration) เพื่อใชในการประเมินคุณภาพอากาศในภาพรวมหรือผลกระทบสะสมเมื่อมีการดําเนิน
โครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการ  

 
(1) วิธีการศึกษาคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน วิธีการศึกษาคุณภาพ

อากาศในปจจุบันของพื้นที่ศึกษาเปนการจัดทําขอมูลทุติยภูมิหรือเปนการรวบรวมขอมูลผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศจากหนวยงานที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ศึกษา 
มาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 3 ป และมีตําแหนงการตรวจวัดคุณภาพอากาศสอดคลองกับทิศทางลมหลัก
ของพ้ืนที่เมื่อเทียบกับที่ต้ังโครงการ และสอดคลองกับพื้นที่ที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากการดําเนินการ
โครงการมากที่สุดอางอิงจากการกลั่นกรองเบื้องตน (Screening) ดวยแบบจําลองคณิตศาสตร ซึ่งมีการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูล 3 แหลง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

(ก) การรวบรวมขอมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ
โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด ซึ่งที่ผานมามีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวบริเวณพื้นที่ศึกษาปละ 2 คร้ัง ครอบคลุม 2 
ฤดูกาล (คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง) สําหรับตําแหนงชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวที่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไดแก 
วัดหนองแฟบทักขิณาราม (ชุมชนหนองแฟบ) รพ.สต. มาบตาพุด (ชุมชนวัดโสภณ) วัดมาบชลูด (ชุมชนมาบ
ชลูด) วัดซอยคีรี (ชุมชนซอยคีรี) รร.บานเขาหวยมะหาด (ชุมชนภูดรหวยมะหาด) และวัดตากวนคงคาราม 
(ชุมชนตากวน-อาวประดู) สําหรับดัชนีคุณภาพอากาศที่ทําการตรวจวัด ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉล่ีย 1 
ชั่วโมง และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉล่ีย 1 และ 24 ชั่วโมง  
 

(ข) การรวบรวมขอมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งที่ผานมามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ
ชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวบริเวณพื้นที่ศึกษาปละ 2 คร้ัง ครอบคลุม 2 ฤดูกาล (คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง) สําหรับ
ตําแหนงชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวท่ีมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไดแก วัดหนองแฟบทักขิณาราม (ชุมชน
หนองแฟบ) วัดมาบชลูด (ชุมชนมาบชลูด) วัดโสภณวนาราม (ชุมชนวัดโสภณ) และบานมาบตาพุด (ชุมชน
วัดมาบตาพุด) สําหรับดัชนีคุณภาพอากาศที่ทําการตรวจวัด ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
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โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 
  

(ค) การรวบรวมขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งที่ผานมามีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศบริเวณชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวแบบตอเนื่อง สําหรับตําแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยทั่วไปแบบตอเนื่องที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา ประกอบดวย 3 สถานี ไดแก รพ.สต. มาบตาพุด (ชุมชนวัด
โสภณ) ศูนยวิจัยพืชไรระยอง (ชุมชนตลาดหวยโปง) และศูนยราชการจังหวัดระยอง (ชุมชนหัวน้ําตก
พัฒนา) โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศโดยทั่วไปที่มีการตรวจวัดแบบตอเนื่อง ไดแก ฝุนละอองขนาดไมเกิน 
10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนได
ออกไซด เฉล่ีย 1 ชั่วโมง และกาซซัลเฟอรไดออกไซด เฉล่ีย 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษมีการ
ตรวจวัดสารอินทรียระเหยงายบริเวณพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงเดือนละ 1 คร้ัง โดยมีตําแหนงการ
ตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย จํานวน 7 สถานี ไดแก รพ.สต. มาบตาพุด (ชุมชนวัดโสภณ) วัดมาบชลูด (ชุมชน
มาบชลูด) โรงเรียนวัดหนองแฟบ (ชุมชนหนองแฟบ) สถานีเมืองใหมมาบตาพุด (ชุมชนวัดโสภณ) ชุมชนบาน
พลง ศูนยบริการสาธารณสุขตากวน (ชุมชนตากวน-อาวประดู) และหมูบานนพเกตุ (ชุมชนเนินพยอม) 
 

(2)  ผลการศึกษาคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน ผลการศึกษา
คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาในปจจุบันจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

(ก) ฝุนละอองรวม (TSP) เม่ืออางอิงขอมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด และโครงการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวาปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษามีคาฝุนละอองรวม (เฉล่ีย 
24 ชั่วโมง) อยูในชวง 12-189 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้สรุปไดวาพื้นที่ศึกษาในปจจุบันมีคาความ
เขมขนของฝุนละอองรวม (เฉล่ีย 24 ชั่วโมง) อยูในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 เร่ือง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2547 
(มาตรฐานกําหนดไวที่ 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
 

(ข) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เม่ืออางอิงขอมูลจาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต บริษัท เก็คโค-วัน 
จํากัด ชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวาปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษามีคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(เฉล่ีย 24 ชั่วโมง) อยูในชวง 9-107 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่เมื่ออางอิงขอมูลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบตอเนื่องโดยกรมควบคุมมลพิษชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวาปจจุบันมีคาอยูในชวง 
9-178 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
โดยสวนใหญมีคาอยู ในมาตรฐาน หรือไม เกิน  120 ไมโครกรัมตอลูกบาศก เมตร (อ างถ ึงประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยท่ัวไป) อยางไรก็ตาม ในแตละปจะมีคาเกินมาตรฐานในบางสถานีไมเกิน 1-6 วันตอป 
กลาวคือ บริเวณ รพ.สต.มาบตาพดุ มีคาเกินมาตรฐานในเดือนมกราคมและธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 6 วัน 
และมีคาเกินมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 วัน ในขณะที่บริเวณศูนยพืชไรระยองมีคา
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เกินมาตรฐานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จํานวน 1 วัน และมีคาเกินมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2563 จํานวน 1 วัน สําหรับบริเวณศูนยราชการจังหวัดระยองมีคาเกินมาตรฐานในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2563 จํานวน 2 วัน ทั้งนี้ สรุปไดวาคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน มักมีคาสูงและเกินมาตรฐานใน
บางครั้งเฉพาะชวงหนาหนาว ซึ่งมีความสอดคลองกับพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย เนื่องจากชวงเวลา
ดังกลาวเปนชวงที่มีความแหงแลงและเปนชวงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสภาวะ
อากาศคอนขางปด จึงทําใหแนวโนมคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน สูงกวาชวงอ่ืน 
 

(ค) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เมื่ออางอิงขอมูลของ
กรมควบคุมมลพิษที่มีการตรวจวัดแบบตอเนื่องชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวาปจจุบันมีคาฝุนละอองขนาด          
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (เฉล่ีย 24 ชั่วโมง) อยูในชวง 4-98 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคา 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน โดยสวนใหญมีคาอยู ในมาตรฐานหรือไมเกิน 50 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร (อางถึงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนด
มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป) อยางไรก็ตาม ในแตละปมักมีคาเกิน
มาตรฐานในบางสถานีไมเกิน 1-20 วันตอป กลาวคือ บริเวณ รพ.สต.มาบตาพุด มีคาเกินมาตรฐานในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 5 วัน มีคาเกินมาตรฐานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จํานวน 12 วัน และมีคา
เกินมาตรฐานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จํานวน 11 วัน ในขณะท่ีบริเวณศูนยพืชไรระยอง
มีคาเกินมาตรฐานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 7 วัน มีคาเกินมาตรฐานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
จํานวน 4 วัน และมีคาเกินมาตรฐานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จํานวน 12 วัน สําหรับ
บริเวณศูนยราชการจังหวัดระยองมีคาเกินมาตรฐานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 จํานวน 20 วัน 
ทั้งนี้ สรุปไดวาคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน มักมีคาสูงและเกินมาตรฐานในบางคร้ังโดยเฉพาะ
ชวงหนาหนาวเชนเดียวกับคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มี
ความแหงแลงและเปนชวงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสภาวะอากาศคอนขางปด จึงทํา
ใหแนวโนมคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอนสูงกวาชวงอ่ืน 
 

(ง) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) เม่ืออางอิงขอมูลทุจากรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด และ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวาปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษามีคากาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) อยูในชวง 0-72 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่เมื่ออางอิง
ขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่องโดยกรมควบคุมมลพิษชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวามี
คาอยูในชวง 0-162 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ สรุปไดวาพื้นที่ศึกษาในปจจุบันมีคาความเขมขนของ
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (เฉล่ีย 1 ชั่วโมง) อยูในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 เร่ือง มาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศ
โดยทั่วไป พ.ศ. 2552 (มาตรฐานกําหนดไวที่ 320 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
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(จ) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เมื่ออางอิงขอมูลจากรายงานผลการ
ปฏิบั ติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต  บริษัท เก็คโค-วัน จํากัด  
ชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวาปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษามีคากาซซัลเฟอรไดออกไซด (เฉล่ีย 1 ชั่วโมง)  
อยูในชวง 1-28 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในขณะที่เมื่ออางอิงขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบตอเนื่องโดยกรมควบคุมมลพิษชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวามีคาอยูในชวง 0-257 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้ สรุปไดวาพื้นที่ ศึกษาในปจจุบันมีคาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
(เฉล่ีย 1 ชั่วโมง) อยูในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 21 เร่ืองมาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง พ.ศ. 
2544 (มาตรฐานกําหนดไวที่ 780 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  

 
สําหรับขอมูลกาซซัลเฟอรไดออกไซด (เฉล่ีย 24 ชั่วโมง) ในบรรยากาศ

บริเวณชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวภายในพื้นที่ศึกษาชวงป พ.ศ. 2561-2563 โดยอางอิงจากขอมูลทุติยภูมิจาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต บริษัท เก็คโค-วัน 
จํากัด และโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบวาปจจุบันมีคาอยูในชวงนอยกวา 1-12 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้สรุปไดวาพื้นที่ศึกษาในปจจุบันมีคาความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (เฉล่ีย 24 
ชั่วโมง) อยูในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ฉบับที่ 24 เร่ือง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป พ.ศ. 2547 (มาตรฐานกําหนดไวที่ 300 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

 
(ฉ) สารอินทรียระเหยงาย เม่ืออางอิงขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษที่มีการ

ตรวจวัดสารอินทรียระเหยงาย 9 ชนิด ที่ถูกควบคุมตามมาตรฐานของประเทศไทยบริเวณชุมชนหรือพื้นที่
ออนไหวตางๆ ของพ้ืนที่มาบตาพุดในชวงป พ.ศ. 2560-2562 พบวามีสารอินทรียระเหยงาย 6 ชนิด มีคาอยู
ในมาตรฐาน (อางอิงมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550) เร่ือง
กําหนดมาตรฐานคาสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ป) ไดแก  ไวนิลคลอไรด  
ไดคลอโรมีเทน คลอโรฟอรม ไตรคลอโรเอทธิลีน 1,2-ไดคลอโรโพรเพน และเตตระคลอโรเอทธิลีน ในขณะที่
สารอินทรียระเหยงาย 3 ชนิด มีคาเกินคามาตรฐานในบางชวงเวลาและบางพ้ืนที่ ไดแก 1,3-บิวทาไดอีน  
1,2-ไดคลอโรอีเทน และเบนซีน 
 

2) การประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 
 การศึกษาผลกระทบคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากการดําเนินโครงการทั้งระยะกอสราง

และระยะเปดดําเนินการโครงการจะใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการทํานายการ
แพรกระจายมลพิษทางอากาศจากแหลงกําเนิดมลพิษของโครงการไปยังพื้นที่ศึกษารวมถึงพื้นที่ออนไหว
โดยรอบพื้นที่โครงการ โดยมีการคํานึงถึงขอมูลอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ เชน ความเร็วลม และทิศทางลม เปนตน 
สําหรับดัชนีชี้วัดระดับผลกระทบดานคุณภาพอากาศของพ้ืนที่จะอางอิงจากคามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ตามที่กฎหมายกําหนด หรือเทียบเคียงกับมาตรฐานของตางประเทศ  
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(1) ชวงกอสราง  
เมื่อพิจารณาแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางสามารถ

แบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการปรับสภาพพ้ืนที่เพื่อจัดทําฐานรากสําหรับอาคาร
สวนการผลิต และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงของเคร่ืองจักรที่ใชกอสราง ซึ่งมีมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง ไดแก ฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซ
ออกไซดของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด อยางไรก็ตาม โครงการมีการกําหนดมาตรการปองกัน
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศของพื้นที่ เชน ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่มีการเปดหนาดินอยางนอยวันละ 2 
คร้ัง (เชา-บาย) และพิจารณาเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ําตามสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่กอสรางเพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง กําหนดใหรถบรรทุกขนสงวสัดุกอสรางตองมีผาใบหรือพลาสติกปดคลุมอยาง
มิดชิดเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองและการตกหลนของเศษวัสดุกอสราง กําหนดใหเคร่ืองจักร
และอุปกรณที่นํามาใชในโครงการตองมีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอตามแบบ
แผนการซอมบํารุง เปนตน 

 
สําหรับการศึกษาการแพรกระจายมลพิษทางอากาศตางๆ จากกิจกรรมการกอสราง

โครงการดวยแบบจําลองคณิตศาสตร พรอมทั้งมีการศึกษาผลกระทบสะสมหรือผลกระทบในภาพรวมของ
พื้นที่โดยพิจารณามลพิษทางอากาศในบรรยากาศท่ีมีอยูเดิมของพื้นที่รวมกับผลกระทบจากการดําเนิน
กิจกรรมกอสรางโครงการ พบวาเมื่อมีการดําเนินโครงการทําใหคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยสวนใหญ
มีคาอยูในมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ถึงแมวาพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน (กอนดําเนินโครงการ) มีคาฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เกินมาตรฐานในบางพ้ืนที่ 1-6 วันตอป ในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ (มาตรฐาน
กําหนดไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) อยางไรก็ตาม เม่ือมีการกอสรางโครงการจะทําให 
คาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน สูงสุดที่ชุมชนแตละแหงเพิ่มข้ึนอยูในชวง 0.07-0.34 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ซึ่งทําใหมีคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เพิ่มข้ึนเล็กนอยหรืออยูในระดับที่ไมมี
นัยสําคัญ  
 

(2)  ชวงดําเนินการ 
 

ก) แนวคิดการปรับลดมลพิษทางอากาศตามหลักการ 80/20 ในการ
พัฒนาโครงการ  

กลุมบริษัทโกลวมีแนวคิดดําเนินการตามหลัก 80/20 โดยมีแผนจะปรับ
ลดอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ของกลุมโรงไฟฟา
ที่เปดดําเนินการแลวและต้ังอยูภายในพ้ืนที่ของโรงไฟฟาเดิมเพื่อนําปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศ
ดังกลาวใหกับโครงการและโครงการใหมที่จะติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิมใน 
การจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษทาง
อากาศที่ปรับลดลงจากโรงไฟฟาเดิม โดยมีการปรับลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของหนวยผลิต
ไฟฟาบางหนวยของกลุมโรงไฟฟาเดิม จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
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(ก) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟา
เดิม) ที่เปดดําเนินการมาต้ังแต พ.ศ. 2542 กลาวคือ สามารถปรับลดมลพิษทางอากาศโดยหยุดดําเนินการ
หนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจํานวน 4 ชุด ที่รับผิดชอบโดยบริษัท โกลว       
เอสพีพี 2 จํากัด เม่ือหมดสัญญาจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ภายในป พ.ศ. 2567 และมีการปรับปรุงระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศเพื่อลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากการดําเนินงานจริงของหนวยผลิต
ไฟฟาแบบ CFB ที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชุด (CFB 1, CFB 2 และ CFB3) ที่รับผิดชอบโดยบริษัท 
โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 

 
(ข) โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 700 เมกะวัตต (ใชถานหิน

เปนเช้ือเพลิง) ที่ดําเนินการโดยบริษัท เก็คโค-วัน จํากัด (เปดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2555) กลาวคือ  
มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเพื่อลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากการดําเนินงาน
จริงของหนวยผลิตไฟฟาแบบ Pulverized Coal-Fired Boiler ที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง 

 
โรงไฟฟาเดิมของกลุมบริษัทโกลวสามารถปรับลดอัตราการระบาย 

กาซออกไซดของไนโตรเจน  (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) จากหนวยผลิตไฟฟาของทั้ง  
2 โครงการขางตนรวม 65.2 และ 54.28 กรัมตอวินาที ตามลําดับ ในขณะที่โครงการใหมที่จะเปดดําเนินการ
เพื่อทดแทนสัญญาเดิม จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและไอน้ําที่ใช 
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิมของบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด และโครงการโรงไฟฟา
พลังความรอนและไอน้ําที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิมของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 
สามารถควบคุมอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
ในภาพรวมไมเกิน 51.54 และ 43.28 กรัมตอวินาที ตามลําดับ ซึ่งพบวาอัตราการการระบายกาซออกไซด
ของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ของโครงการโรงไฟฟาใหมทั้ง 2 โครงการคิดเปน 
รอยละ 79.05 และ 79.73 ของมลพิษทางอากาศที่ปรับลดลงจากหนวยผลิตไฟฟาของกลุมโรงไฟฟาเดิม  
ซึ่งสอดคลองตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษทางอากาศที่ปรับลด) 
ทั้งนี้กลุมโรงฟาเดิมจะทําการปรับลดอัตราการระบายตามหลักการ 80/20 ตามการพัฒนาโครงการใหมที่
เกิดข้ึนจริง ซึ่งทําใหโรงไฟฟาของกลุมบริษัทโกลวมีอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนและกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดลดลงในภาพรวม 13.8 และ 11.0 กรัมตอวินาที ตามลําดับ 

 
ข) แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ  

แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศชวงดําเนินโครงการ ไดแก หนวยผลิตไฟฟา
แบบกังหันกาซจํานวน 4 ชุด (4 ปลองระบาย) ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงจึงทําใหมีปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนละอองที่เกิดข้ึนจากการเผาไหม
และถูกระบายออกปลองในปริมาณตํ่า แตมีมลพิษหลักที่เกิดข้ึน ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน ซึ่งเกิด
จากกาซไนโตรเจนและออกซิเจนที่เปนองคประกอบของอากาศท่ีปอนเขาหองเผาไหมของเคร่ืองผลิตไฟฟา
แบบกังหันกาซทําปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิสูง โดยจะเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนในปริมาณมากเมื่อมี
อุณหภูมิเผาไหมสูงมากกวา 1,300 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม โครงการมีเลือกใชหัวเผาของเคร่ืองผลิต
ไฟฟาแบบกังหันกาซชนิดที่กอใหเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนหรือนอกตํ่า (Dry Low NOx Burner) ซึ่ง
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เปนเทคโนโลยีการลดการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนที่แหลงกําเนิด โดยออกแบบใหมีการผสมระหวาง
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติและอากาศใหเปนเนื้อเดียวในระยะเวลาอันรวดเร็วกอนปอนเขาหองเผาไหม หรือ
เปนการออกแบบใหมีหองเผาไหมแบบ 2 ข้ันตอน ซึ่งทําใหอุณหภูมิการเผาไหมสม่ําเสมอทั่วกันทั้งหองเผา
ไหมและลดการเกิดโซนพื้นที่ที่ทําใหเกิดอุณหภูมิสูงหรือ Peak Temperature โดยที่เทคโนโลยีนี้สามารถลด
การเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนไดมากถึงรอยละ 70-85 (อางถึง United States Environmental 
Protection Agency; Technical Bulletin, Nitrogen Oxides, Why and How They are Controlled) ทําให
โครงการสามารถควบคุมการระบายมลสารทางอากาศออกจากปลองระบายของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบ
กังหันกาซใหสอดคลองตามมาตรฐาน กลาวคือควบคุมการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนไมเกิน 50  
สวนในลานสวน หรือไมเกิน 6.32 กรัมตอวินาที (มาตรฐานควบคุมไมเกิน 120 สวนในลานสวน) ควบคุมการ
ระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไมเกิน 1.2 สวนในลานสวน หรือไมเกิน 0.21 กรัมตอวินาที (มาตรฐาน
ควบคุมไม เกิน 20 สวนในลานสวน) และควบคุมการระบายฝุนละออง (TSP) ไม เกิน 15 มิลลิกรัมตอ              
ลูกบาศกเมตร หรือไมเกิน 1.01 กรัมตอวินาที (มาตรฐานควบคุมไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) อีกทั้ง
โครงการมีการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดมลสารทางอากาศที่ปลองระบายเปนแบบตอเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring System; CEMs) และสามารถแสดงผลตรวจวัดไดที่หองควบคุมการผลิตและปายแสดงผลหนา
โครงการ โดยต้ังคาควบคุมเพื่อเฝาระวังไว 2 ระดับ คือ การแจงเตือนข้ันตน (Low Alarm) เมื่อพบคาการ
ระบายมลสารทางอากาศที่รอยละ 90 ของคาควบคุม และการแจงเตือนข้ันสูง (High Alarm) เม่ือพบคาการ
ระบายมลสารทางอากาศที่รอยละ 95 ของคาควบคุม ทั้งนี้เมื่อระบบมีการแจงเตือนจะทําใหพนักงาน
ควบคุมการผลิตรับทราบและดําเนินการตรวจสอบ/ควบคุมการผลิตเพื่อปรับลดอัตราการระบายมลสารทาง
อากาศใหสอดคลองตามคาควบคุม 
 

ค) ผลการประเมินการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ 
การศึกษาการแพรกระจายมลพิษทางอากาศ (กาซไนโตรเจนไดออกไซด

และกาซซัลเฟอรไดออกไซด) จากปลองระบายของหนวยผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาเดิมของกลุมบริษัทโกลว
และจากปลองระบายของหนวยผลิตไฟฟาของโครงการโดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังมีโครงการที่มี 
การดําเนินการตามหลักการ 80/20 พบวาเมื่อมีการดําเนินโครงการและปรับลดอัตราการระบายมลพิษจาก
โรงไฟฟาเดิมของกลุมบริษัทโกลว ทําใหคาความเขมขนสูงสุดกาซไนโตรเจนไดออกไซดและกาซซัลเฟอร 
ไดออกไซดในบรรยากาศที่ไดรับผลกระทบในภาพรวมจากปลองระบายของโรงไฟฟาเดิมและโครงการลดลง
จากเดิม สําหรับการศึกษาการแพรกระจายฝุนละอองรวมและฝุนละอองที่มีขนาดไมเกิน 10 ไมครอน  
โดยพิจารณาผลกระทบในภาพรวม (ฝุนละอองที่ไดผลกระทบจากโครงการและฝุนละอองท่ีมีอยูเดิมกอน
ดําเนินโครงการ) พบวาการดําเนินโครงการยังคงทําใหคาฝุนละอองรวมในบรรยากาศมีความสอดคลอง
ตามมาตรฐาน (ไมเกิน 330 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ทั้งนี้ถึงแมวาพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน (กอนมีการ
ดําเนินโครงการ) มีคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน เกินมาตรฐานในบางพื้นที่ 1-6 วันตอปในชวง
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธของแตละป (มาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  
อยางไรก็ตาม เม่ือมีการดําเนินโครงการจะทําใหคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน สูงสุดที่ชุมชนแตละ
แหงเพิ่มข้ึนอยูในชวง 0.19-0.87 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งทําใหมีคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
เพิ่มข้ึนเล็กนอยหรืออยูในระดับที่ไมมีนัยสําคัญ 
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3)  การกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

(1) ชวงกอสราง 
(ก) ฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางที่มีการเปดหนาดินอยางนอยวันละ 2 คร้ัง  

(เชา-บาย) และพิจารณาเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ําตามสภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่กอสรางเพื่อลด 
การฟุงกระจายของฝุนละออง 

(ข) จํากัดและควบคุมความเร็วยานพาหนะที่ผานเขาออกพื้นที่กอสรางของ
โครงการ โดยควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่โครงการไมใหเกิน 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

(ค) ฉีดลางทําความสะอาดลอรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่โครงการทุกคร้ัง  
เพื่อปองกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับลอรถบรรทุก 

(ง) รถบรรทุกขนสงวัสดุกอสรางตองมีผาใบหรือพลาสติกปดคลุมอยางมิดชิด
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองและการตกหลนของเศษวัสดุกอสราง 

(จ) กรณีเศษดินและเศษวัสดุกอสรางรวงหลนตองรีบใหคนงานทําการเก็บ
วัสดุกอสรางที่รวงหลนข้ึนมาทันที รวมทั้งทําความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกลาวใหเรียบรอย 

(ฉ) จัดเก็บวัสดุอุปกรณกอสรางใหเปนระเบียบ สวนใดที่กอใหเกิดฝุนฟุงกระจาย
ตองจัดใหมีวัสดุปดคลุม 

(ช) กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณที่
นํามาใชในโครงการอยางสม่ําเสมอตามแผนหรือคูมือการซอมบํารุงของแตละเคร่ืองจักร/อุปกรณ 

(ซ) กําหนดใหมีการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน  
10 ไมครอน (PM-10) จํานวน 2 สถานี ไดแก วัดหนองแฟบทักขิณาราม และวัดตากวนคงคาราม โดยให
ดําเนินการตรวจวัดปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง นอกจากนี้ใหตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมโดย
เลือกเปนตัวแทน 1 สถานี 
 

(2) ชวงดําเนินการ 
(ก) กําหนดใหโครงการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการเผาไหมที่เคร่ือง

กําเนิดไฟฟาแบบ CTG ทั้ง 4 ชุด 
(ข) กําหนดใหติดต้ังหัวเผาของเครื่องผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซชนิดที่

กอใหเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนหรือน็อกตํ่า (Dry Low NOx Burner) 
(ค) กําหนดคาควบคุมการระบายมลสารทางอากาศจากแตละปลอง ดังนี ้

- คากาซออกไซดของไนโตรเจนความเขมขนไมเกิน 50 สวนในลาน
สวน และปริมาณการระบายไมเกิน 6.32 กรัมตอวินาที (มาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 120 สวนในลานสวน) 

- คากาซซัลเฟอรไดออกไซดความเขมขนไมเกิน 1.2 สวนในลานสวน 
และปริมาณการระบายไมเกิน 0.21 กรัมตอวินาที (มาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 20 สวนในลานสวน) 

- คาฝุนละอองรวมความเขมขนไมเกิน 15 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
และปริมาณการระบายไมเกิน 1.01 กรัมตอวินาที (มาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
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(ง) กอนเร่ิมเปดดําเนินโครงการ กําหนดใหหนวยผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาเดิม
ที่เปดดําเนินการในปจจุบันของกลุมบริษัทโกลวตองปรับลดอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนและ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด เพื่อนําปริมาณการระบายมลพิษทางอากาศดังกลาวใหกับโครงการที่จะเร่ิม
ดําเนินการหนวยผลิตไฟฟาใหมแตละชุดหรือตามระยะพัฒนาไมเกินรอยละ 80 ของมลพิษทางอากาศที่
ปรับลดลงจากโรงไฟฟาเดิม หรือตามหลักการ 80/20 อางอิงตามติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ พรอม
ทั้งแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของรับทราบ 

(จ) ติดต้ังระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแตละปลองระบาย
แบบตอเนื่องหรือ (CEMs) พรอมแสดงผลไปยังสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งติดต้ังปาย
แสดงผลคุณภาพอากาศบริเวณดานหนาโรงงาน โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดฝุนละออง กาซออกไซดของ
ไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยใหรายงานผลเปนคาเฉล่ีย 1 ชั่วโมง ที่สภาวะแหง อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 

(ฉ) ต้ังคาสัญญาณเตือนจากระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง
หรือ CEMs ไว 2 ระดับ คือ Low Alarm และ High Alarm มีรายละเอียดดังนี้ 

- กรณีเกิดสัญญาณเตือนภัยระดับ Low Alarm (ต้ังคาไวที่รอยละ 90 
ของอัตราการระบายท่ีควบคุมไว) พนักงานในหองควบคุมจะตรวจสอบการทํางานของหนวยผลิตและ
อุปกรณควบคุมการระบายมลสารของหนวยนั้น พรอมทั้งดําเนินการซอมแซมหรือแกไขความผิดปกติที่
ตรวจพบอยางเรงดวน 

- กรณีเกิดสัญญาณเตือนภัยระดับ High Alarm (ต้ังคาไวที่ รอยละ 95 
ของอัตราการระบายท่ีควบคุมไว) พนักงานในหองควบคุมจะทําการลดกําลังการผลิต หรือหยุดการผลิตโดย
ตองปรับปรุงการทํางานของระบบควบคุมมวลสารนั้นๆ ใหสามารถทํางานไดเปนปกติกอนจึงจะเร่ิมการผลิต
ตอไป 

(ช) กําหนดใหมีการ Audit CEMs เปนประจําทุกป ตลอดอายุโครงการ 
(ซ) กําหนดใหมีการบันทึกสถิติคาตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปลองระบาย

ดวยระบบ CEMs กรณีเกินคาควบคุม โดยกําหนดใหมีการบันทึกสาเหตุและแนวทางการแกไข 
(ฌ)  จัดใหมีผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู ความสามารถ 

และมีประสบการณ พรอมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
(ญ)  กําหนดใหมีแผนตรวจสอบและซอมบํารุงเชิงปองกัน  (Preventive 

Maintenance Program) เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซและระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
(ฎ) กําหนดใหตรวจวัดมลสารทางอากาศจากปลองระบายของโครงการโดย

หนวยงานกลางจํานวน 4 ปลอง ปละ 2 คร้ัง โดยมีดัชนีที่ทําการตรวจวัด ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน 
กาซซัลเฟอรไดออกไซด และฝุนละอองรวม  

(ฏ) กําหนดใหตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชน/พื้นที่ออนไหว
ปละ 2 คร้ัง (คร้ังละ  7 วันตอเนื่อง) จํานวน  4 สถานี  คือ  วัดหนองแฟบทักขิณาราม  วัดมาบชลูด  
รพ.สต.มาบตาพุด และวัดตากวนคงคาราม โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ไดแก กาซไนโตรเจนไดออกไซด กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละอองรวม และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน  
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3.3     ดานสาธารณสุขและสุขภาพ 
 

1)  ขอมูลดานสาธารณสุขของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน 
 การศึกษาขอมูลสาธารณสุขในปจจุบันของพื้นที่ศึกษาเพื่อทําใหทราบถึงขอมูลสถานภาพ
ของสถานบริการทางการแพทยและขอมูลสถิติความเจ็บปวยของประชากรในพื้นที่ศึกษา สําหรับวิธีการ
ศึกษาจะอางอิงขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการจัดทําขอมูลปฐมภูมิโดย 
ทําการสุมสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนที่อยูภายในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้เมื่อศึกษาขอมูลบุคลากรทาง
การแพทยในภาพรวมจังหวัดระยองพบวาปจจุบันมีจํานวนบุคลากรทางการแพทยสาขาหลักใน 
สถานบริการภาครัฐรวม 1,643 คน จําแนกเปนแพทย 209 คน ทันตแพทย 57 คน เภสัชกร 110 คน และ
พยาบาลวิชาชีพ 1,267 คน อีกทั้งเมื่อพิจารณาขอมูลสถานบริการทางการแพทยภายในพ้ืนที่ศึกษาซ่ึงพื้นที่
ศึกษาบางสวนอยูในพื้นที่ของอําเภอเมืองระยองและพื้นที่ศึกษาบางสวนอยูในพื้นที่ของอําเภอบานฉาง 
พบวาสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐที่สําคัญที่อยูใกลกับพื้นที่ศึกษา ไดแก โรงพยาบาลระยอง 
(ขนาด 597 เตียง) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
(ขนาด 162 เตียง) และโรงพยาบาลบานฉาง (ขนาด 70 เตียง) รวมถึงมีโรงพยาบาลเอกชน 4 แหง คือ 
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ขนาด 160 เตียง) โรงพยาบาลมงกุฎระยอง (ขนาด 100 เตียง) โรงพยาบาล
จุฬารัตนระยอง (ขนาด 50 เตียง) และโรงพยาบาลศรีระยอง (ขนาด 55 เตียง) นอกจากนี้ ภายในพื้นที่
อําเภอเมืองระยองยังมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 20 แหง และคลินิกทุกประเภท 208 แหง  
สวนภายในพืน้ทีอํ่าเภอบานฉางยังมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 9 แหง และมีคลินิกทุกประเภท 31 แหง 
นอกจากนี้ เมื่ออางอิงขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนหลังคาเรือนภายในพื้นที่ศึกษา
เกี่ยวกับสถานพยาบาลท่ีใหบริการ พบวาประชาชนโดยสวนใหญ (รอยละ 40.5) ซื้อยาจากรานขายยามา
รับประทานเอง และมีประชาชนไปใชบริการที่โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลจังหวัด รอยละ 34.6 และ
มีประชาชนไปใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 15.9 ในขณะที่อีกรอยละ 7.6 และ 1.4 
ไปใชบริการที่โรงพยาบาลเอกชน และหายากินเอง ตามลําดับ นอกจากนี้ เมื่อสอบถามเก่ียวกับปญหา 
ความเพียงพอของสถานพยาบาล ความเพียงพอของบุคคลากรทางการแพทย และความเพียงพอของ
อุปกรณทางการแพทย พบวาโดยสวนใหญ (ประมาณรอยละ 98) ระบุวาไมพบปญหาดังกลาว 
 
 การศึกษาสภาพการเจ็บปวยของประชาชนในพื้นที่ศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลจากสถาน
บริการสาธารณสุขภายในพื้นที่ศึกษา ในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562) พบวาสาเหตุโรคที่ทํา
ใหประชาชนมีความเจ็บปวยและเขารับบริการเปนผูปวยในที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ในลําดับตนๆ ไดแก โรคเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ 
โภชนาการ และเมตาบอลิซึม เชน โรคอวน ความผิดปกติของตอมไทรอยด ภาวะขาดฮอรโมนไทรอยด เปนตน 
(รอยละ 8.71-10.05) โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 4.86-6.49) โรคติดเช้ืออ่ืนๆ ของลําไส (รอยละ 3.40-6.03) 
โรคเบาหวาน (รอยละ 3.63-4.66) และโรคปอดอักเสบ (รอยละ 2.65-5.06) ในขณะที่สาเหตุโรคที่ทําให
ประชาชนมีความเจ็บปวยและเขารับบริการเปนผูปวยในที่โรงพยาบาลบานฉางในลําดับตนๆ ไดแก  
โรคความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม เชน โรคอวน ความผิดปกติของตอม
ไทรอยด ภาวะขาดฮอรโมนไทรอยด เปนตน (รอยละ 6.95-11.85) โรคความดันสูง (รอยละ 7.25-8.62 )  
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โรคติดเช้ืออ่ืนๆ ของลําไส (รอยละ 4.99-8.25) โรคเบาหวาน (รอยละ 4.77-6.42) และโรคเลือดและอวัยวะ
สรางเลือด และความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน (รอยละ 3.13-4.64) อีกทั้งเมื่ออางอิงขอมูล
จากรายงานผูปวยนอก พบวาสาเหตุโรคที่ทําใหประชาชนเขารับบริการที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองในลําดับตนๆ ไดแก ระบบทางเดินหายใจ  
(รอยละ 14.52-15.93) โรคเกี่ยวกับระบบตอมไรทอ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม เชน โรคอวน ความผิดปกติ
ของตอมไทรอยด ภาวะขาดฮอรโมนไทรอยด เปนตน (รอยละ 10.99-12.94) โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง
และเนื้อยึดเสริม (รอยละ 10.39-12.68) โรคระบบไหลเวียนเลือด เชน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน  
(รอยละ 9.84-11.19) และโรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก เชน โรคตับ โรคกระเพาะอาหาร เปนตน 
(รอยละ 9.78-11.17) ในขณะที่สาเหตุโรคที่ทําใหประชาชนมีความเจ็บปวยและเขารับบริการเปนผูปวยนอก
ที่โรงพยาบาลบานฉางในลําดับตนๆ ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด (รอยละ 11.94-19.43) โรคเกี่ยวกับระบบ
ตอมไรทอ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม เชน โรคอวน ความผิดปกติของตอมไทรอยด ภาวะขาดฮอรโมน
ไทรอยด เปนตน (รอยละ 9.65-21.67) โรคระบบหายใจ (รอยละ 11.05-24.83)โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง 
และเนื้อยึดเสริม  (รอยละ 8.22-9.90) และโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก  เชน  โรคตับ  
โรคกระเพาะอาหาร เปนตน (รอยละ 7.31-9.86) 
 
 นอกจากน้ี มีการศึกษาปจจัยกําหนดสุขภาพของกลุมประชากรศึกษา ไดแก ขอมูลดาน
สุขภาพของครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ขอมูลการเขารับการรักษาพยาบาล การสูบบุหร่ี/การด่ืมสุราของสมาชิก
ในครัวเรือน และอ่ืนๆ ซึ่งไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามทําการสํารวจความคิดเห็นของประชากรใน
พื้นที่โดยการสัมภาษณรายบุคคลในพ้ืนที่รอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร จํานวน 410 ราย โดยจําแนกเปน
ชุมชนที่อยูใกลโครงการ ไดแก ชุมชนที่อยูภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตร จากพื้นที่ต้ังโครงการ จํานวน 237 ราย 
และชุมชนที่อยูไกลโครงการ ไดแก ชุมชนที่อยูในรัศมี 3–5 กิโลเมตร จากพื้นที่ต้ังโครงการ จํานวน 173 ราย 
พบวาขอมูลภาวะสุขภาพของชุมชนทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกันมากนัก และเมื่อพิจารณาในภาพรวม
ของพื้นที่ชุมชนรอบโครงการสามารถสรุปขอมูลดานภาวะสุขภาพได ดังนี้  
 

(1) ครัวเรือนทั้งหมดมีประชากรที่ เปนกลุมออนไหวตอการได รับผลกระทบ คือ      
กลุมอายุตํ่ากวา 5 ป และสูงกวา 60 ป รอยละ 29.3 กลุมคนพิการ รอยละ 0.2 กลุมผูเปนโรคประจําตัว  
เชน โรคหอบหืด โรคภูมิแพ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด หรือโรคเจ็บปวย
เร้ือรังอ่ืนๆ รอยละ 27.1 และมีหญิงต้ังครรภในชวงระยะเวลาที่ดําเนินการสัมภาษณ รอยละ 0.2 

 
(2) เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมดานสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน พบวาครัวเรือนที่

ศึกษาสวนใหญ สมาชิกครัวเรือนไมสูบบุหร่ีและไมด่ืมแอลกอฮอล โดยคิดเปนรอยละ 75.9 และรอยละ 65.1 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบวาสมาชิกครัวเรือนในพื้นที่ศึกษารอยละ 44.1 มีการออกกําลังกาย และ
สมาชิกครัวเรือนรอยละ 55.4 มีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนในพื้นที่มีการรักษา
สุขภาพของตนเองและสมาชิกในครัวเรือนพอสมควร 
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(3) ดานโรคประจําตัวของสมาชิกในครัวเรือน พบวาครัวเรือนรอยละ 22.0 มีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีโรคประจําตัว ไดแก โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 42.6) โรคเบาหวาน (รอยละ 28.7)  
โรคภูมิแพ (รอยละ 21.8) โรคไขมัน (รอยละ 3.9) โรคหัวใจ (รอยละ 1.0) โรคหลอดเลือด (รอยละ 1.0) และ
โรคกระเพาะ (รอยละ 1.0)  ดานการเจ็บปวยของสมาชิกในครัวเรือน ในรอบ 1 ป พบวาโรคทางเดินหายใจ 
ไดแก หวัด ภูมิแพ เปนโรคที่มีการเจ็บปวยมากที่สุด รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด ไดแก โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคระบบยอยอาหาร ไดแก โรคกระเพาะ กรดไหลยอน 
โรคกลามเนื้ออักเสบและภาวะทางจิต ตามลําดับ เม่ือสอบถามถึงสถานพยาบาลที่อยูใกลบานที่สุด พบวา 
ผูตอบแบบสัมภาษณรอยละ 44.7 ระบุวาครัวเรือนอยูหางจากสถานพยาบาล 5-9 กิโลเมตร รอยละ 35.1 
อยูหางจากสถานพยาบาล 2-4 กิโลเมตร รอยละ 11.2 อยูหางจากสถานพยาบาลมากกวา 10 กิโลเมตร 
และรอยละ 9.0 อยูหางจากสถานพยาบาลนอยกวา 2 กิโลเมตร และเมื่อสอบถามถึงวิธีการดูแลตนเองหรือ
สมาชิกในครัวเรือนเมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็กนอย ผูตอบแบบสัมภาษณรอยละ 40.5 ใชวิธีซื้อยาจากรานขาย
ยามารับประทานเอง รอยละ 34.6 ไปโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด รอยละ 15.9  
ไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รอยละ 7.6 ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน และรอยละ 1.4  
หายารับประทานเอง และเมื่อมีอาการเจ็บปวยมากจําเปนตองพบแพทย รอยละ 83.2 จะไปโรงพยาบาล
ชุมชน หรือโรงพยาบาลประจําจังหวัด ซึ่งมีความพรอมมากกวาในการใหการรักษาพยาบาล   

 
(4) เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของบุคลากรทางการแพทย และ

สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญ อยูในชวงรอยละ 97.1-98.8  
มีความเห็นวาสถานพยาบาล อุปกรณ และบุคลากรทางการแพทยมีเพียงพอตอความตองการ และสามารถ
เขาถึงสถานพยาบาลไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

 
(5) ดานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในชุมชน พบวาครัวเรือนสวนใหญคือ 

รอยละ 99.5 ซื้อน้ําด่ืม และรองลงมารอยละ 0.5 ใชน้ําประปาเพื่อด่ืม  สวนแหลงน้ําใชของครัวเรือน ไดแก  
น้ําประปา รอยละ 98.6 รองลงมา คือ บอน้ําต้ืน รอยละ 0.7 และน้ําบาดาล รอยละ 0.7 โดยครัวเรือน       
รอยละ 94.1 ระบุวา มีน้ําใชเพียงพอตอความตองการ 
 

2)  การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพ 
 

(1) วิธีการศึกษา 
 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากการดําเนินโครงการจะประกอบดวย 2 สวน คือ 

การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ และการประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
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(ก) วิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเปนการประเมินความเสี่ยงที่แสดงผล

ในเชิงตัวเลข โดยพิจารณาจากปริมาณส่ิงคุกคาม ความถี่ และระยะเวลาท่ีไดรับสัมผัสส่ิงคุกคามสุขภาพ 
ตามวิถีการรับสัมผัสและคาความปลอดภัยอางอิงหรือคามาตรฐานของสิ่งคุกคามนั้นๆ แลวจึงคํานวณคา
ความเสี่ยงตามลักษณะอันตรายของส่ิงคุกคาม ซึ่งจากการจําแนกส่ิงคุกคามที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการ พบวาสารมลพิษหลักที่สามารถทําการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณได ประกอบดวย ฝุนละออง 
กาซไนโตรเจนไดออกไซด และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่งเปนมลพิษที่เกิดจากทั้งในระยะกอสรางและระยะ
เปดดําเนินการโครงการ โดยชองทางหลักการรับสารพิษตางๆ ดังกลาว ไดแก การหายใจ ทั้งนี้จะมีการ
ประเมินความเส่ียงรูปแบบ Hazard Quotient (HQ) ซึ่งเปนสัดสวนปริมาณสารพิษที่ไดรับสัมผัสกับปริมาณ
สารพิษที่มนุษยสามารถรับเขาสูรางกายไดทุกวันโดยไมทําให เกิดความผิดปกติใดๆ (Reference 
Concentration, RfC) หรือคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งมีการประเมินครอบคลุมถึง
ผลกระทบแบบเฉียบพลันและผลกระทบแบบเร้ือรัง (ข้ึนอยูกับลักษณะสารพิษแตละชนิด) ทั้งนี้หากพบวา
คาสัดสวนความเส่ียงที่ไดจากการประเมินผลกระทบมีคานอยกวา 1 หมายถึง มีผลกระทบตอสุขภาพอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได แตหากพบวาคาสัดสวนความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินผลกระทบมีคามากกวา 1 
หมายถึง มีความเส่ียงที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงและเพ่ิมมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบใหระดับความเส่ียงอยูในเกณฑที่ยอมรับได 

 
(ข) วิธีประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
 การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพเปนวิธีที่ใชเมื่อขอมูลที่มีไมสามารถ

ประมาณคาเชิงคณิตศาสตรหรือสถิติได เปนการวิเคราะหที่มุงเนนปรากฏการณเชิงสังคมศาสตรและ
มนุษยวิทยา ไมเนนการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร แตสามารถอธิบายลักษณะความเสี่ยงที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในเชิงคุณภาพ เปนการประเมินโอกาสการเกิดผลกระทบจากส่ิงคุกคามที่ไมสามารถคํานวณคา
ความเส่ียงในรูปของ HQ ได สําหรับการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพนั้นจะใชตารางความเส่ียงทาง
สุขภาพ (Health Risk Matrix) เปนเคร่ืองมือในการประเมินถึงระดับของผลกระทบจากส่ิงคุกคามนั้นๆ  
ซึ่งจะพิจารณาจากความถี่หรือโอกาสในการรับสัมผัสกับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ไดรับส่ิงคุกคาม และมีการจัดอันดับความสําคัญของปญหา ซึ่งจะเปนประโยชนในการกําหนดมาตรการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมตอไป ทั้งนี้การประเมินผลกระทบจะพิจารณาจากโอกาสของการ
เกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Likelihood) และความรุนแรงของผลที่ตามมา (Consequences) เพื่อประเมิน
ระดับของความเส่ียง โดยระดับของความเส่ียงแบงตามคาคะแนนไดเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับความเส่ียงตํ่า 
(ระดับที่ยอมรับได) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อไมใหความ
เส่ียงเพิ่มข้ึนไปยังระดับที่ยอมรับไมได) ระดับความเสี่ยงสูง (ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดตองจัดการความ
เส่ียงเพื่อใหอยูระดับที่ยอมรับไดตอไป) และระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดตองเรง
จัดการความเส่ียงใหอยูระดับที่ยอมรับไดทันที) 
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(2) การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพระยะกอสรางโครงการ แบงเปนประเด็น
ผลกระทบหรือส่ิงคุกคามที่ใชการประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ และการประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
  (ก)  ประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ มีการพิจารณามลพิษทางอากาศที่เกิด

จากกิจกรรมการกอสรางโครงการ ไดแก ฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กาซออกไซด
ของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยใชการประเมินความเสี่ยงรูปแบบ Hazard Quotient (HQ) 
ซึ่งเปนสัดสวนปริมาณสารพษิที่ไดรับสัมผัสกับปริมาณสารพษิที่มนุษยสามารถรับเขาสูรางกายไดทุกวันโดย
ไมทําใหเกิดความผิดปกติใดๆ (Reference Concentration, RfC) หรือคามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ซึ่งมีการประเมินครอบคลุมถึงผลกระทบแบบเฉียบพลันและผลกระทบแบบเร้ือรัง (ข้ึนอยูกับ
ลักษณะสารพิษแตละชนิด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินคาสัดสวนความเส่ียงตอสุขภาพจากการรับ
สัมผัสมลพิษทางอากาศแตละชนิดจากกิจกรรมกอสรางโครงการแบบเฉียบพลัน พบวาประชาชนในพื้นที่
ศึกษามีคาสัดสวนความเส่ียงเมื่อได รับสัมผัสสารมลพิษตางๆ อยูในชวง 0.00003-0.008 อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาผลการประเมินคาสัดสวนความเส่ียงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศแตละชนิดจาก
กิจกรรมกอสรางโครงการแบบเร้ือรัง พบวาประชาชนในพื้นที่ศึกษามีคาสัดสวนความเสี่ยงเมื่อไดรับสัมผัส
สารมลพิษตางๆ อยูในชวง 0.00014-0.0002 ซึ่งสรุปไดวาสัดสวนความเส่ียงตอสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ศึกษาจากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศของกิจกรรมกอสรางโครงการมีคานอยกวา 1 จึงมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนรอบที่ตังโครงการอยูในเกณฑที่ยอมรับได  

 
(ข) การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ โดยใชรูปแบบ Health Risk Matrix 

สําหรับส่ิงคุกคามที่มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ไดแก มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ  
ระดับเสียง อุบัติเหตุจากการขนสง อุบัติเหตุจากกิจกรรมการกอสราง การประกอบอาชีพ การจางงาน 
รายได และการขยายตัวของชุมชน ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติด การลักขโมย การ
ทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม และความเพียงพอของสถานบริการและบุคลากรดานสาธารณสุข โดยแบงการ
ประเมินผลกระทบเปน 2 กลุม ดังนี้  

 
- การประเมินผลกระทบตอประชาชนรอบพ้ืนที่โครงการ พบวาประเด็น

ส่ิงคุกคามที่กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพในระดับปานกลาง ไดแก ระดับเสียง อุบัติเหตุจากการขนสง  
การประกอบอาชีพ การจางงาน รายได และการขยายตัวของชุมชน ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปญหายาเสพติด การลักขโมย การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม และความเพียงพอของสถานบริการ 
และบุคลากรดานสาธารณสุข 

-  การประเมินผลกระทบตอคนงานกอสราง พบวาประเด็นส่ิงคุกคาม
ที่กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพในระดับปานกลาง ไดแก มลพิษทางอากาศ และอุบัติเหตุการขนสง  
สวนประเด็นส่ิงคุกคามที่กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพในระดับสูง ไดแก ระดับเสียง และอุบัติเหตุจาก
กิจกรรมการกอสราง ทั้งนี้โครงการมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานตางๆ เพื่อลด
โอกาสที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคนงานกอสรางเรียบรอยแลว 
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(3) การประเมินความเส่ียงตอสุขภาพระยะเปดดําเนินโครงการ แบงเปนประเด็น
ผลกระทบหรือส่ิงคุกคามที่ใชการประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  (ก)  การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ มีการพิจารณามลพิษทางอากาศที่

เกิดจากการเปดดําเนินโครงการ ไดแก มลพิษทางอากาศ ไดแก ฝุนละอองรวม ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 
ไมครอน ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน กาซออกไซดของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
โดยใชการประเมินความเส่ียงรูปแบบ Hazard Quotient (HQ) ซึ่งเปนสัดสวนปริมาณสารพิษที่ไดรับสัมผัส
กับปริมาณสารพิษที่มนุษยสามารถรับเขาสูรางกายไดทุกวันโดยไมทําใหเกิดความผิดปกติใดๆ (Reference 
Concentration, RfC) หรือคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งมีการประเมินครอบคลุมถึง
ผลกระทบแบบเฉียบพลันและผลกระทบแบบเร้ือรัง (ข้ึนอยูกับลักษณะสารพิษแตละชนิด) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินคาสัดสวนความเส่ียงตอสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศแตละชนิดจากการ
ดําเนินโครงการแบบเฉียบพลัน พบวาประชาชนในพื้นที่ศึกษามีคาสัดสวนความเส่ียงเมื่อไดรับสัมผัสสาร
มลพิษตางๆ อยูในชวง 0.003-0.311 อีกทั้งเมื่อพิจารณาผลการประเมินคาสัดสวนความเส่ียงตอสุขภาพ
จากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศแตละชนิดจากการดําเนินโครงการแบบเร้ือรัง พบวาประชาชนในพื้นที่
ศึกษามีคาสัดสวนความเสี่ยงเมื่อไดรับสัมผัสสารมลพิษตางๆ อยูในชวง 0.001-0.03 ซึ่งสรุปไดวาสัดสวน
ความเส่ียงตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษาจากการรับสัมผัสมลพิษทางอากาศของการดําเนิน
โครงการมีคานอยกวา 1 จึงมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนรอบที่ต้ังโครงการอยูในเกณฑที่ยอมรับได  

 
(ข) การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ โดยใชรูปแบบ Health Risk Matrix 

สําหรับส่ิงคุกคามที่มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ไดแก ระดับเสียง ความรอน การใชสารเคมี อุบัติเหตุ
จากการขนสง และอุบัติเหตุจากการทํางาน โดยแบงการประเมินผลกระทบเปน 2 กลุม ดังนี้  

 
- การประเมินผลกระทบตอประชาชนรอบพ้ืนที่โครงการ พบวาประเด็น

ส่ิงคุกคามที่กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพในระดับปานกลาง ไดแก อุบัติเหตุจากการขนสง  
 -  การประเมินผลกระทบตอพนักงาน พบวาประเด็นส่ิงคุกคามที่

กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพในระดับปานกลาง ไดแก อุบัติเหตุจากการขนสง ระดับเสียง ความรอน 
และการใชสารเคมี สวนประเด็นส่ิงคุกคามทีก่อใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพในระดับสูง ไดแก อุบัติเหตุจาก
การทํางาน ทั้งนี้โครงการมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานตางๆ เพื่อลดโอกาสที่จะ
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานเรียบรอยแลว 
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จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

  3)  มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขและสุขภาพ 
 
    (1)  มาตรการระยะกอสราง 
 

(ก) จัดใหมีโครงการสงเสริมการตรวจสุขภาพของประชาชนท่ีอยูรอบพื้นที่
โครงการ เชน หนวยแพทยเคล่ือนที่ เปนตน รวมถึงจัดใหมีการสงเสริมโครงการที่สงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

(ข) ใหความรวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อดูแล รักษา ฟนฟูและเฝาระวังสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ เชน การฝกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการสนับสนุนดานความพรอมของ
สถานบริการ เปนตน 

(ค) จัดใหมีหองพยาบาลและเวชภัณฑพื้นฐานอยางเพียงพอภายในกลุมบริษัทฯ 
(ง) จัดใหมีการอบรมคนงานกอสรางเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
(จ) โครงการมีสวัสดิการดานรักษาพยาบาลใหคนงานกอสราง พรอมทั้งทํา

ขอตกลงการสงคนงานกอสรางเขารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ชัดเจน  
(ฉ) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

เสียง คุณภาพน้ํา การจัดการของเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด 
 

    (2)  มาตรการระยะเปดดําเนินโครงการ 
 

(ก) ประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในทองถิ่นเพื่อรวบรวมขอมูลดาน
สุขภาพ การเจ็บปวย และโรคตางๆ ของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนประจํา
ทุกป 

(ข) ใหความรวมมือกับสํานักงานสาธารณสุขในการใหขอมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการและขอมูลความปลอดภัยสารเคมีที่โครงการใช 

(ค) จัดใหมีโครงการสงเสริมการตรวจสุขภาพของประชาชนท่ีอยูรอบพื้นที่
โครงการ เชน หนวยแพทยเคล่ือนที่ เปนตน รวมถึงจัดใหมีการสงเสริมโครงการที่สงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

(ง) ใหความรวมมือหรือสนับสนุนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อดูแล รักษา ฟนฟูและเฝาระวังสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ เชน การฝกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องตน การใหความรูเกี่ยวกับสารเคมีในโครงการ 
และการสนับสนุนดานความพรอมของสถานบริการ เปนตน 

(จ) จัดใหมีหองพยาบาลและเวชภัณฑพื้นฐานอยางเพียงพอภายในกลุมบริษัทฯ 
(ฉ) จัดใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
(ช) โครงการมีสวัสดิการดานรักษาพยาบาลใหพนักงาน พรอมทั้งทําขอตกลง

การสงพนักงานเขารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ชัดเจน  
(ซ) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศ 

เสียง คุณภาพน้ํา การจัดการของเสีย และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด 
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3.4 ดานระดับเสียง  
 

1) การศึกษาระดับเสียงภายในพื้นทีศ่ึกษาในปจจบุัน 
 การศึกษาระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษามีจุดประสงคเพื่อทําใหทราบถึงระดับเสียงที่มีอยู

เดิมซึ่งไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของพื้นที่ศึกษาในปจจุบันและใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
ประเมินผลกระทบรวม (Total Impact) ดานระดับเสียงเมื่อมีการดําเนินโครงการ สําหรับวิธีการศึกษาเปน
การจัดทําขอมูลปฐมภูมิโดยตรวจวัดระดับเสียงบริเวณชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวที่อยูใกลกับพื้นที่โครงการ 
ซึ่งมีโอกาสไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการมากที่สุด (ตรวจวัดระดับเสียงจํานวน 7 วันตอเนื่อง) 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะการใชประโยชนพื้นที่รอบที่ต้ังโครงการในปจจุบันจากภาพถายดาวเทียมและ 
การสํารวจภาคสนาม พบวามีกลุมบานของชุมชนที่อยูใกลกับพื้นที่โครงการมากที่สุดซ่ึงใชเปนตัวแทน 
ในการตรวจวัดระดับเสียงของพื้นที่ศึกษาในปจจุบันจํานวน 3 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนหนองแฟบ  
ทม. มาบตาพุด บริเวณชุมชนบานตากวน-อาวประดู จุดที่ 1 ทม. มาบตาพุด และบริเวณชุมชนบานตากวน-
อาวประดู จุดที่ 2 ทม. มาบตาพุด สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (เฉล่ีย 24 ชั่วโมง) บริเวณกลุมบาน
ของชุมชนที่อยูใกลกับพื้นที่โครงการมากจํานวน 3 สถานีดังที่กลาวแลวขางตน พบวามีคาระดับเสียงทั่วไป
อยูในชวง 46.2-61.9 เดซิเบลเอ ซึ่งสรุปไดวากลุมบานของชุมชนบริเวณรอบที่ต้ังโครงการมีคาระดับเสียง
ทั่วไปสอดคลองตามมาตรฐานซ่ึงกําหนดใหมีระดับเสียงทั่วไปไมเกิน 70 เดซิเบลเอ (อางอิงตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป) 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขอมูลจากการสุมสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนหลังคาเรือนในพื้นที่ศึกษา 
เกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงดังในปจจุบัน  พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ รอยละ  81.6  
ระบุวาที่ผานมาไมไดรับผลกระทบเกี่ยวกับระดับเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม  

 
2) การประเมินผลกระทบดานระดับเสยีง 
 การประเมินผลกระทบดานระดับเสียงจากการดําเนินโครงการท้ังในชวงกอสรางและชวง

เปดดําเนินการจะพิจารณาระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวนบริเวณกลุมบานและพื้นที่ออนไหวที่อยู
ใกลเคียงกับพื้นที่โครงการ สําหรับดัชนีชี้วัดที่ใชบงชี้ระดับผลกระทบดานระดับเสียงของชุมชนและพ้ืนที่
ออนไหวจากการดําเนินโครงการจะอางอิงกับคามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปซ่ึงกําหนดใหมีคาไมเกิน  
70 เดซิเบลเอ (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ืองกําหนดคามาตรฐาน
ระดับเสียงทั่วไป) รวมถึงมีการอางอิงกับคามาตรฐานระดับเสียงรบกวนซ่ึงกําหนดใหไมเกิน 10 เดซิเบลเอ 
(ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง คาระดับเสียงรบกวน)  
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   (1)  แหลงกําเนิดเสียงของโครงการ การดําเนินการของโครงการทั้งระยะกอสราง
และระยะเปดดําเนินการของบริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด มีการใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่อาจกอใหเกิด
เสียงดังและอาจมีผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง กลาวคือ แหลงกําเนิดเสียงในระยะกอสรางโครงการ      
เกิดจากเคร่ืองจักรที่ใชในกิจกรรมการกอสรางและติดต้ังหนวยผลิตไอน้ําและไฟฟาของโครงการ ไดแก รถ
ขุดดิน (Backhoe) เคร่ืองเชื่อม (Welding) รถผสมคอนกรีต (Concrete Mixer Truck) รถเครน (Crane) 
รถบรรทุก (Truck) รถบดอัดดิน (Vibratory Roller) และเคร่ืองตอกเสาเข็ม (Hydraulic Hammer Rig) ทั้งนี้
เมื่ออางอิงจาก Department for Environment Food and Rural Affairs; Update of Noise Database for 
Prediction of Noise on Construction and Open Sites (2005) พบวาเคร่ืองจักรที่ ใชในการกอสราง
ขางตนมีระดับเสียงเทากับ 68, 73, 80, 77, 79, 74 และ 89 เดซิเบลเอ ตามลําดับ สําหรับแหลงกําเนิดเสียง
ที่เกิดข้ึนในระยะเปดดําเนินโครงการมักเกิดจากเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต ไดแก 
เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ จํานวน 4 ชุด อยางไรก็ตาม โครงการออกแบบใหเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบ
กังหันกาซแตละชุดอยูในหองปดเพื่อลดระดับเสียงดังที่เกิดจากเคร่ืองจักรดังกลาว สําหรับระดับเสียงที่เกิด
จากแหลงกําเนิดเสียงทีสํ่าคัญขางตนจะอางอิงขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดระดับเสียงจริงบริเวณใกลกับผนัง
ปดของเคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซที่เปดดําเนินการแลวของบริษัทในเครือ (โครงการโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวมและไอน้ํา 401 เมกะวัตต ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)) พบวามีระดับเสียงอยู
ในชวง 81.1-87.9 เดซิเบลเอ 
 
    (2)  ผลการประเมินผลกระทบดานระดับเสียง สําหรับการประเมินผลกระทบหรือ
คาดการณระดับเสียงที่อาจเปล่ียนแปลงไปจากการดําเนินการของโครงการทั้งระยะกอสรางและระยะเปด
ดําเนินการโครงการจะพิจารณาบริเวณกลุมบานของชุมชนที่ต้ังอยูใกลกับพื้นที่โครงการมากท่ีสุดในแตละ
ดาน จํานวน 3 กลุมบาน ไดแก บริเวณชุมชนหนองแฟบ ทม. มาบตาพุด บริเวณชุมชนบานตากวน-อาวประดู 
จุดที่ 1 ทม. มาบตาพุด และบริเวณชุมชนบานตากวน-อาวประดู จุดที่ 2 ทม. มาบตาพุด อีกทั้งเนื่องจาก
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด (กลุมบริษัทโกลว) มีแผนจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนและไอน้ํา
ที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิมในชวงเวลาเดียวกันกับการดําเนินงานของโครงการโดย
ต้ังอยูใกลกับโครงการ (ต้ังอยูภายในโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต) ดังนั้น การประเมิน 
ผลกระทบดานระดับเสียงที่เปล่ียนแปลงไปของชุมชนหรือพื้นที่ออนไหวจะพิจารณาผลกระทบรวม (Total 
Impact) ทั้งจากการดําเนินโครงการและโครงการโรงไฟฟาใหมที่มีแผนพัฒนาในชวงเดียวกับโครงการของ
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแหลงกําเนิดเสียงที่เกิดข้ึนในระยะกอสรางโครงการและ
โครงการโรงไฟฟาของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด ที่มีแผนจะพัฒนาไปพรอมโครงการ พบวาทําใหระดับ
เสียงที่กลุมบานที่อยูใกลกับโครงการเพิ่มข้ึนเล็กนอย แตยังทําใหระดับเสียงทั่วไปและระดับเสียงรบกวน
บริเวณกลุมบานดังกลาวอยูในระดับที่สอดคลองตามมาตรฐาน (มาตรฐานระดับเสียงทั่วไปกําหนดให         
ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ และมาตรฐานระดับเสียงรบกวนกําหนดใหไมเกิน 10 เดซิเบลเอ) อีกทั้งเมื่อพิจารณา
แหลงกําเนิดเสียงจากระยะเปดดําเนินการโครงการและโครงการโรงไฟฟาของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด 
ที่มีแผนจะพัฒนาไปพรอมกับโครงการ พบวาไมทําใหระดับเสียงที่กลุมบานที่อยูใกลกับโครงการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
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 เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด  

 3)  การกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  แมวาผลการประเมินระดับเสียงทั่วไปและเสียงรบกวนบริเวณชุมชนที่อยูใกลกับโครงการ
เมื่อไดรับผลกระทบจากชวงกอสรางและชวงดําเนินโครงการจะอยูในระดับตํ่า แตเพื่อเปนการดําเนินการใน
เชิงเฝาระวัง จึงกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มีรายละเอียด
ดังนี้  
 

(1) ชวงกอสราง 
(ก) ประชาสัมพันธแผนงานการกอสรางทีม่ีกิจกรรมที่อาจกอใหเกดิเสียงดังใหกบั

ชุมชนใกลเคียงไดรับทราบกอนที่จะมีการดําเนินการกอสราง เชน การตอกเสาเข็ม เปนตน 
(ข) เลือกใชอุปกรณและเคร่ืองจักรในการกอสรางที่มีระดับเสียงตํ่าที่สุด อีกทั้ง

หลีกเล่ียงการใชเคร่ืองจกัรที่มีเสียงดังพรอมกัน 
(ค) กําหนดชวงเวลาในการทํางานสําหรับกิจกรรมกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังใน

ชวงเวลากลางวัน (งดการทํางานในชวงเวลา 19.00-07.00 น.) เพื่อปองกันผลกระทบจากเสียงรบกวนในชวงเวลา
พักผอนของชุมชนที่อยูใกลเคียงโครงการ 

(ง) ควบคุมระดับเสียงจาก เคร่ืองจักรอุปกรณและยานพาหนะที่นํามาใชใน
โครงการ โดยมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีและมีเสียงดังนอยที่สุด และเมื่อพบวามีเสียงดัง
ผิดปกติจากช้ินสวนอุปกรณใดใหทําการแกไขปรับปรุงทันที 

(จ) จัดใหมีเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกลเคียงถึงผลกระทบดานเสียง
ที่เกิดจากการดําเนินการของโครงการเปนระยะๆ ตลอดชวงกอสรางโครงการเพื่อกําหนดแนวทางการลด
ผลกระทบ 

(ฉ) กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
พื้นฐานจํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณริมร้ัวโครงการดานทิศตะวันตก และบริเวณริมร้ัวโครงการดานทิศตะวันออก 
โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง 

(ช) กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
พื้นฐานจํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณชุมชนบานหนองแฟบ (ทม. มาบตาพุด) และบริเวณชุมชนบานตากวน-
อาวประดู (ทม. มาบตาพุด) โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง  

 
(2) ชวงดําเนินการ 

(ก) กําหนดใหติดต้ังอุปกรณหรือระบบการลดระดับเสียงสําหรับเคร่ืองจักรที่เปน
แหลงกําเนิดเสียงที่มีระดับเสียงดังกวาปกติหรือที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ เชน เคร่ืองผลิตไฟฟา             
แบบกังหันกาซ ปม เปนตน 

(ข) กําหนดใหติดต้ังอุปกรณลดเสียงหรือไซเลนเซอร (Silencer) เพื่อลดเสียงดัง
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อความดันในระบบไอน้ําสูงเกินคากําหนดและจําเปนตองระบายไอน้ําออกจากระบบ
บางสวนเพื่อควบคุมความดันในระบบไอน้ําใหมีความเหมาะสม 
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 เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

 จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด  

(ค) ตรวจสอบและซอมบํารุงเคร่ืองจักรอุปกรณที่ทําใหเกิดเสียงดัง อาทิเชน 
เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ เปนตน โดยตรวจสอบแรงส่ันสะเทือน/ต้ังศูนยเพลาเครื่องจักรและตรวจสอบ
แทนยึดจับเคร่ืองจักรเปนประจํา 

(ง) จัดทําแผนผังแสดงเสนเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่อาคาร
สวนผลิต และบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังภายใน 1 ปหลังเปดดําเนินงาน และจัดทําซ้ําทุก 3 ป เพื่อใชกําหนด
บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดัง 

(จ) ควบคุมมิใหคาระดับเสียงที่บริเวณริมร้ัวมีคาระดับเสียงเกิน 70 เดซิเบลเอ  
(ฉ) กรณีที่พบปญหาผลกระทบดานเสียงใหพิจารณาการลดคาระดับเสียงโดยจัด

ใหมีกําแพงกั้นเสียง หรือปลูกตนไมเปนแนวปองกันกั้นแหลงกําเนิดเสียงและผูรับเสียง  
(ช) ประชาสัมพันธใหประชาชนหรือชุมชนทราบลวงหนาเม่ือโครงการมีความ

จําเปนตองดําเนินกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดเสียงในบางชวงเวลา 
(ซ) กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง

พื้นฐานจํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณริมร้ัวโครงการดานทิศตะวันตก และบริเวณริมร้ัวโครงการดานทิศตะวันออก
โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง 

(ฌ) กําหนดใหตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง
พื้นฐานจํานวน 2 จุด ไดแก บริเวณชุมชนบานหนองแฟบ (ทม. มาบตาพุด) และบริเวณชุมชนบานตากวน-  
อาวประดู (ทม. มาบตาพุด) โดยกําหนดใหมีการตรวจวัดปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอเนื่อง  
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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน ครั�งที� 2 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอนํ�าที�ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื �อเพลิงเพื�อทดแทนสัญญาเดิม บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดเตรียมโดย บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จํากัด 

3.5 ด้านทรัพยากรนํ�าใช้ 
 

1) ทรัพยากรนํ�าใช้ของพื�นที�ศึกษาในปัจจุบัน 
เมื�อพิจารณาที�ตั�งโครงการและพื �นที�ศึกษาพบว่าตั�งอยู่ในพื �นที�ลุ่มนํ�าสาขาชายฝั� งทะเล

ตะวันออก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแหล่งนํ�าใช้ของพื �นที�จะเป็นการบริหารในภาพรวมของลุ่มนํ�าหลัก  
(ลุ่มนํ�าสาขาชายฝั� งทะเลตะวนัออก) สาํหรบัแหล่งนํ�าใชที้�สาํคญัของพื �นที�ศกึษาไดร้บัการสนบัสนนุมาจาก
โครงการพฒันาแหล่งนํ�าหรืออ่างเก็บนํ�าในลุ่มนํ�าสาขาคลองใหญ่เป็นหลกั ทั�งนี �เมื�อพิจารณาปริมาณนํ�าทา่
หรือปรมิาณนํ�าฝนที�ตกและไหลลงแหลง่นํ�าผิวดนิตา่งๆ ในพื �นที�ลุม่น ํ�าสาขาคลองใหญ่ โดยอา้งอิงขอ้มลูของ
กรมทรัพยากรนํ�า (โครงการจัดทาํแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ�าในพื �นที�ลุ่มนํ�าชายฝั� งทะเล
ตะวนัออก) พบว่าลุ่มนํ�าสาขาคลองใหญ่มีขนาดพื �นที� 1,629.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 12.45 ของ
พื �นที�ลุ่มแม่นํ�าชายฝั� งทะเลตะวนัออก มีปริมาณนํ�าท่าเฉลี�ยที�เกิดขึ �นตามธรรมชาติ 576.65 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ตอ่ปี แบง่เป็นปริมาณนํ�าท่าที�เกิดขึ �นช่วงฤดแูลง้ (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) 133.10 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
และปรมิาณนํ�าท่าที�เกิดขึ �นช่วงฤดฝูน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม) 443.55 ลา้นลกูบาศกเ์มตร พบว่า
ปรมิาณนํ�าทา่ที�เกิดขึ �นชว่งฤดฝูนหรือคดิเป็นรอ้ยละ 76.9 ของปรมิาณนํ�าทา่ทั�งหมด 

 
ปัจจบุนักรมชลประทานมีการพฒันาอ่างเก็บนํ�าที�สาํคญัในลุ่มนํ�าสาขาคลองใหญ่ จาํนวน 

3 อ่าง ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�าดอกกราย อ่างเก็บนํ�าหนองปลาไหล และอ่างเก็บนํ�าคลองใหญ่ โดยอ่างเก็บนํ�า
ข้างตน้มีหน้าที�เก็บกักนํ�าท่าที�มีปริมาณมากในฤดูฝนเพื�อสาํรองและนาํมาจัดสรรให้กับกิจกรรมต่างๆ 
ในช่วงฤดแูลง้ อีกทั�งมีการพฒันาฝายบา้นค่ายซึ�งอยู่ดา้นทา้ยนํ�าของอ่างเก็บนํ�าขา้งตน้เพื�อนาํนํ�าใชไ้ปใช้
ประโยชนใ์นพื �นที�เกษตรกรรม รวมถึงมีการสนบัสนนุการใชน้ ํ�าใหก้บัลุม่น ํ�าสาขาอื�นๆ ดว้ย เชน่ การผนันํ�าไป
ยงัอา่งเก็บนํ�าบางพระและอ่างเก็บนํ�าหนองคอ้เพื�อสนบัสนนุนํ�าใชใ้หก้บัพื �นที�อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 
(ลุ่มนํ�าสาขาชายฝั� งตะวันทะเลตะวันออก) ทั�งนี �ช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 เกิดภาวะภัยแลง้อย่างยาวนาน 
กล่าวคือมีปริมาณฝนตกนอ้ยตลอดปี พ.ศ. 2547 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2548 ทาํใหป้ริมาณนํ�าในอ่างเก็บนํ�า
ภายในพื �นที�ลุ่มนํ�าลดลงและส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนนํ�า ดงันั�น หน่วยงานของรฐัโดยกรมชลประทานได้
มอบหมายใหม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท์าํการศกึษาและกาํหนดแนวทางการพฒันาโครงการต่างๆ เพื�อ
เพิ�มศกัยภาพนํ�าตน้ทุนของพื �นที� (อา้งอิงจากรายงานสรุปโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนนํ�าพื �นที�ชายฝั� ง
ตะวนัออก ที�จดัทาํโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ สาํหรบัผลการศึกษาสรุปว่าเดิมทีมีปริมาณนํ�าตน้ทุน
จากโครงการพฒันาแหล่งนํ�าที�มีอยู่แลว้ในพื �นที�และสามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นแต่ละภาคส่วนโดยรวม
ประมาณ 329 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี และมีการเสนอแผนการพัฒนาโครงการต่างๆ เพื�อเพิ�มปริมาณ         
นํ�าตน้ทนุของพื �นที�ทั�งหมด 8 โครงการ มีรายละเอียดดงันี � 

 
(1) โครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าจากแมน่ํ�าบางปะกงไปเก็บพกัไวใ้นอ่างเก็บนํ�าบางพระ 
(2) โครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าอา่งเก็บนํ�าคลองใหญ่-อา่งเก็บนํ�าหนองปลาไหล 
(3) โครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าอ่างเก็บนํ�าประแสร ์(พื �นที�ลุม่น ํ�าสาขาแม่นํ�าประแสร)์

และอา่งเก็บนํ�าคลองใหญ่ (พื �นที�ลุม่น ํ�าสาขาคลองใหญ่) 
(4) โครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าอ่างเก็บนํ�าดอกกราย-อ่างเก็บนํ�าหนองปลาไหลและ

เพิ�มระดบัเก็บนํ�าของอา่งเก็บนํ�าดอกกราย 0.50 เมตร 
(5) โครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าคลองวงัโตนด-อ่างเก็บนํ�าประแสร ์
(6) โครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าจากคลองพระองคไ์ชยานชุิตไปลงอ่างเก็บนํ�าบางพระ 
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(7) โครงการก่อสรา้งอาคารบงัคบันํ�าในแม่นํ�าระยอง 
(8) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ�ามาบหวายโสมและอ่างเก็บนํ�าห้วยไข่เน่าพร้อม 

ระบบผนันํ�าเชื�อมโยง 
 

เมื�อตรวจสอบความคืบหน้าของการดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งนํ�าต้นทุนใน 
ภาคตะวนัออกดงัที�กล่าวแลว้ขา้งตน้โดยการสอบถามขอ้มูลจากตวัแทนของกรมชลประทานและตวัแทน
ของบริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) พบว่าปัจจบุนัมีการดาํเนินการ
พฒันาโครงการลาํดบัที� 1-6 เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี� ถึงแมว้่าโครงการก่อสรา้งระบบผนันํ�าจากอ่าง
เก็บนํ�าประแสรไ์ปยงัอา่งเก็บนํ�าคลองใหญ่ (โครงการลาํดบัที� 3) มีการดาํเนินการเสรจ็แลว้ แตย่งัไมมี่การผนั
นํ�าจากอ่างเก็บนํ�าประแสรม์ายังอ่างเก็บนํ�าคลองใหญ่แต่อย่างใด เนื�องจากมีความจาํเป็นตอ้งรอให้มี 
การพฒันาอ่างเก็บนํ�าคลองประแกด อ่างเก็บนํ�าคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บนํ�าคลองหางแมว และอ่างเก็บนํ�า
คลองวงัโตนดที�ตั�งอยู่ในจงัหวดัจนัทบรุีแลว้เสร็จเสียก่อน จึงสามารถดาํเนินการผนันํ�าจากอ่างเก็บนํ�าประแสร์
มายงัอา่งเก็บนํ�าคลองใหญ่ได ้ดงันั�น โครงการพฒันาแหลง่นํ�าตน้ทนุที�เกี�ยวเนื�องกบัพื �นที�ศกึษาในปัจจุบนัมี
ปรมิาณนํ�าตน้ทนุเฉลี�ยที�สามารถนาํมาใชไ้ดป้ระมาณ 427 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี  

 
เนื�องจากภาครฐัมีแผนจะดาํเนินการโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC  

จึงมีแผนพฒันาแหล่งนํ�าตน้ทุนเพื�อสนบัสนนุหรือรองรบัการพฒันาโครงการดงักล่าว ซึ�งแผนพฒันาแหล่งนํ�า
ตน้ทนุภายใน 10 ปีตอ่ไป คาดว่าจะทาํใหมี้ปริมาณนํ�าตน้ทนุของพื �นที�เพิ�มขึ �นจาก 427 เป็น 781 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
ตอ่ปี ซึ�งมีรายละเอียดของโครงการพฒันาแหลง่นํ�าในพื �นที�ภาคตะวนัออก ดงันี � 
 

(1) มีการปรับปรุงแหล่งนํ�าเดิมทั�งหมด 9 โครงการ ไดแ้ก่ เพิ�มความจุอ่างเก็บนํ�า 
คลองใหญ่ เพิ�มความจุของอ่างเก็บนํ�าหนองค้อ เพิ�มความจุอ่างเก็บนํ�าหนองปลาไหล เพิ�มความจ ุ
อ่างเก็บนํ�าบา้นบึง เพิ�มความจุอ่างเก็บนํ�ามาบประชัน เพิ�มความจุอ่างเก็บนํ�าคลองหลวง เพิ�มความจ ุ
อา่งเก็บนํ�าคลองสียดั เพิ�มความจอุา่งเก็บนํ�าคลองระบม และขดุลอกอา่งเก็บนํ�าดอกกราย  

(2) พัฒนาอ่างเก็บนํ�าแห่งใหม่ในพื �นที�จังหวัดจนัทบุรี 4 โครงการ ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ�า
คลองประแกด (ปัจจบุนัดาํเนินการเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้) อา่งเก็บนํ�าพะวาใหญ่ อา่งเก็บนํ�าคลองหางแมว และ
อา่งเก็บนํ�าคลองวงัโตนด  

(3) การเชื�อมโยงแหล่งนํ�าและระบบผนันํ�า 5 โครงการ ไดแ้ก่ ปรบัปรุงคลองพานทอง 
เพื�อผนันํ�าไปยงัอ่างเก็บนํ�าบางพระ ก่อสรา้งระบบผนันํ�าอ่างเก็บนํ�าคลองใหญ่มายงัอ่างเก็บนํ�าหนองปลาไหล 
ก่อสรา้งอาคารบังคับนํ�าในแม่นํ�าระยอง ก่อสรา้งอาคารอัดนํ�าท้ายอ่างเก็บนํ�าประแสร ์ และท่อผันนํ�า
ระหวา่งอา่งเก็บนํ�าประแสร-์อา่งเก็บนํ�าหนองคอ้-อา่งเก็บนํ�าบางพระ  

(4) มีการสบูนํ�ากลบับรเิวณทา้ยอา่งเก็บนํ�า 3 โครงการ ไดแ้ก่ ระบบสบูนํ�ากลบัอา่งเก็บ
นํ�าหนองปลาไหล ระบบสูบผันนํ�าคลองสะพาน-อ่างเก็บนํ�าประแสร ์(เส้นที�  1) และระบบสูบผันนํ�า 
คลองสะพาน-อา่งเก็บนํ�าประแสร ์(เสน้ที� 2)  

(5) การจดัหาแหล่งนํ�าโดยภาคเอกชน ซึ�งดแูลโดยบริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากร
นํ�าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) หรืออีสทว์อเตอร ์
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สาํหรบัการจดัสรรนํ�าใชเ้พื�อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของผูใ้ชน้ ํ�าทุกภาคส่วนในพื �นที�เป็น

หนา้ที�ของกรมชลประทานเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งประเภทการใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งนํ�าขา้งตน้ออก 

เป็น 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ การอุปโภค-บริโภค (ผลิตนํ�าประปา) เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบนิเวศ  

(เป็นการระบายนํ�าเพื�อรกัษาระดบันํ�าของลาํนํ�าทา้ยอ่างเก็บนํ�า) ซึ�งมีบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�า 

ภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) หรืออีสทว์อเตอร ์เป็นหน่วยงานหลกัซึ�งไดร้บัสมัปทานและวางท่อนํ�าสง่นํ�า

จากแหล่งนํ�าตน้ทนุหรืออ่างเก็บนํ�าตา่งๆ เพื�อสนบัสนนุการใชน้ ํ�าของแต่ละกิจกรรมในพื �นที�ภาคตะวนัออก 

ทั�งนี �เมื�ออา้งอิงขอ้มูลจากการบนัทึกการใหบ้ริการทรพัยากรนํ�าใชใ้หก้บักิจกรรมต่างๆ ในแตล่ะปีที�ผ่านมา

ของโครงการชลประทานระยอง พบว่าช่วงปี พ.ศ. 2558-2563 มีการใชน้ ํ�าในภาพรวมทุกกิจกรรมอยู่ใน 

ชว่ง 333.25-394.64 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ปี 

 

 การศึกษาลักษณะการใช้นํ�าของประชาชนในพื �นที�ศึกษารอบที�ตั�งโครงการโดยอ้างอิง

ขอ้มูลจากการสุ่มสาํรวจความคิดเห็นของตวัแทนหลงัคาเรือน พบว่าผูต้อบแบบสมัภาษณโ์ดยส่วนใหญ่ 

(รอ้ยละ 99.5) ระบวุา่มีการใชน้ ํ�าสาํหรบัการบริโภคมาจากการซื �อนํ�า และผูต้อบแบบสอบถามที�เหลือระบวุา่

ใช้น ํ�าบริโภคจากใช้นํ�าประปา (รอ้ยละ 0.5) อีกทั�งเมื�อสอบถามเกี�ยวกับแหล่งนํ�าสาํหรับอุปโภคพบว่า 

โดยส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 95.9) ระบุว่ามีการใชน้ ํ�าอุปโภคมาจากระบบผลิตนํ�าประปาในเขตบริการภายใน

พื �นที� ซึ�งสว่นใหญ่อยู่ในเขตพื�นที�บรกิารของการประปาสว่นภูมิภาค รองลงมาระบใุชน้ ํ�าบอ่ตื �น (รอ้ยละ 2.7)

และมีการใชน้ ํ�าบาดาล (รอ้ยละ 1.4) นอกจากนี� สอบถามเกี�ยวกับความเพียงพอของทรพัยากรนํ�าใชข้อง

พื �นที�พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามโดยสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 94.2) ไมไ่ดร้บัผลกระทบดา้นความเพียงพอของนํ�าใช ้

และผูต้อบแบบสอบถามโดยสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 93) ไมไ่ดร้ะบวุา่รบัผลกระทบดา้นคณุภาพของนํ�าใช ้

 

2) การประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรนํ�าใช้ 

 กิจกรรมการก่อสรา้งของโครงการที�มีความต้องการใช้นํ�าประกอบด้วย 2 ส่วน ไดแ้ก่  

การใชน้ ํ�าเพื�อการอุปโภคของคนงานก่อสรา้งและการใชน้ ํ�าในกิจกรรมก่อสรา้ง โดยมีความตอ้งการใชน้ ํ�า

โดยรวมประมาณ 26.1 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั สาํหรบัชว่งเปิดดาํเนินการโครงการ ทาํใหมี้ความตอ้งการใชน้ ํ�า

โดยรวม 11,442 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั อย่างไรก็ตาม โครงการสามารถหมนุเวียนนํ�าคอนเดนเสทที�เกิดจาก

การจาํหน่ายไอนํ�าใหก้ับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หม่ดว้ยปริมาณ 8,417 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั     

จงึทาํใหโ้ครงการมีความตอ้งการใชน้ ํ�าเพิ�มขึ �นเพียง 3,025 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั หรือ 1,058,750 ลกูบาศกเ์มตร

ต่อปี (เปิดดาํเนินการผลิตไฟฟ้าประมาณ 350 วนัต่อปี) โดยแบ่งเป็นนํ�าใสและนํ�าปราศจากแร่ธาต ุ220 และ 

2,805 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั ตามลาํดบั สาํหรบัแหล่งนํ�าใชท้ั�งช่วงก่อสรา้งและช่วงเปิดดาํเนินการรบัมาจาก

ระบบผลิตนํ�าใสและระบบผลิตนํ�าปราศจากแร่ธาตุของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 640 เมกะวัตต์ 

(โรงไฟฟ้าเดิม) ของบริษัท โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกัด ซึ�งปัจจุบนัมีการติดตั�งและดาํเนินการระบบผลิตนํ�าใสมี

กาํลงัผลิตนํ�าใสที�มีขนาด 36,000 ลกูบาศกเ์มตร และมีการติดตั�งและดาํเนินการระบบผลิตนํ�าปราศจากแร่ธาต ุ

มีกาํลงัการผลิตนํ�าปราศจากแรธ่าตทีุ�มีขนาด 17,252ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
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 เนื�องจากระบบผลิตนํ�าใสและระบบผลิตนํ�าปราศจากแร่ธาตุของโรงไฟฟ้าเดิมมีการรับ 
นํ�าดิบมาจากระบบท่อลาํเลียงของบริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรนํ�าภาคตะวนัออก จาํกัด (มหาชน)  
หรืออีสทว์อเตอร ์(ผ่านการบริหารจัดการโดยนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) เพื�อนาํมาใชผ้ลิตนํ�าใสและ 
นํ�าปราศจากแร่ธาต ุโดยแหล่งนํ�าดิบที�โครงการรบัมาจากอีสทว์อเตอรม์าจากแหล่งนํ�าดิบหรืออ่างเก็บนํ�า
ต่างๆ ในพื �นที�ภาคตะวันออกที�มีการใชน้ ํ�าดิบร่วมกับกลุ่มผูใ้ชน้ ํ�าอื�นๆ ภายในพื �นที� เช่น การใชน้ ํ�าดิบใน 
การผลิตนํ�าประปาเพื�ออุปโภคบริโภคของชุมชน การใชน้ ํ�าดิบเพื�อเกษตรกรรม การใชน้ ํ�าดิบเพื�ออุตสาหกรรม 
และการใช้นํ�าดิบเพื�อรักษาระบบนิเวศ เป็นตน้ ดังนั�น มีความจาํเป็นต้องประเมินความเพียงพอของ 
แหล่งนํ�าดิบในภาพรวมของพื �นที�เมื�อมีการดาํเนินโครงการ นอกจากนี� เนื�องจากบริษัท โกลว ์เอสพีพี 3 
จาํกัด (กลุ่มบริษัทโกลว)์ ซึ�งมีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นและไอนํ�าที�ใช้ถ่านหินเป็น
เชื �อเพลิงทดแทนสัญญาเดิมในช่วงเดียวกับการดาํเนินโครงการโดยตั�งอยู่ใกล้กับโครงการ ดังนั�น  
การประเมินผลกระทบหรือความเพียงพอของทรพัยากรนํ�าของพื �นที�จะพิจารณาผลกระทบรวม (Total 
Impact) ไปพรอ้มกันทั�งจากการดาํเนินโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกัด 
ทั�งนี �เมื�ออา้งอิงขอ้มลูการศกึษาปริมาณนํ�าดิบหรือนํ�าตน้ทนุของโครงการพฒันาแหล่งนํ�าหรืออ่างนํ�าดิบใน
ภาพรวมของลุม่นํ�าชายฝั� งทะเลตะวนัออกที�เกี�ยวกบัพื �นที�โครงการและพื �นที�ศกึษา พบวา่ปัจจบุนัมีนํ�าตน้ทนุ
โดยเฉลี�ย 427 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี และเมื�ออา้งอิงขอ้มูลจากโครงการชลประทานระยอง พบว่าความ
ตอ้งการใชน้ ํ�าดิบจากผูใ้ชน้ ํ�าในทกุภาคส่วนของพื �นที�ชว่ง 5 ปีที�ผา่นมา มีความตอ้งการใชน้ ํ�าดิบโดยรวมของ
พื �นที�สงูสดุ 394.64 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี ทั�งนี �เมื�อเปิดดาํเนินโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความ
รอ้นและไอนํ�าที�ใชถ้่านหินเป็นเชื �อเพลิงเพื�อทดแทนสญัญาเดิมของบริษัท โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกัด จะทาํให้
โรงไฟฟ้าเดิมมีความตอ้งการใชน้ ํ�าดิบเพื�อนาํมาใชผ้ลิตนํ�าใสและนํ�าปราศจากแรธ่าตเุพิ�มขึ �นจาก 15,785 เป็น 
21,938 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั หรือเพิ�มขึ �น 6,153 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั (2.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปี) ทาํให้
ความตอ้งการใชน้ ํ�าดิบในภาพรวมของพื �นที�เพิ�มขึ �นเป็น 396.84 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซึ�งปริมาณนํ�า
ตน้ทุนของพื �นที�ยงัคงเพียงพอเพื�อรองรบัการเปิดดาํเนินการของโครงการและโครงการอื�นของกลุ่มบริษัท
โกลวที์�มีแผนพฒันาพรอ้มกบัโครงการ อย่างไรก็ตาม เพื�อเป็นการลดผลกระทบตอ่ชมุชนใหเ้หลือนอ้ยที�สุด 
โครงการจงึมีความจาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการปอ้งกนัผลกระทบดา้นทรพัยากรนํ�าใชข้องพื �นที� 

 
3) การกาํหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ถึงแมว้่าการประเมินผลกระทบต่อทรพัยากรนํ�าดิบของพื �นที� พบว่าปริมาณนํ�าตน้ทุนของ
พื �นที�มีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ ํ�าของโครงการ แต่จากประสบการณที์�ผ่านมามีบางครั�ง เช่น  
ปี พ.ศ. 2548-2549 พบว่าพื �นที�ภาคตะวนัออกประสบปัญหาภัยแลง้ และก่อใหเ้กิดผลกระทบในช่วงสั�นๆ 
ดงันั�น โครงการจงึกาํหนดมาตรการเพิ�มเตมิ มีรายละเอียดดงันี � 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 

(ก) กาํหนดใหบ้ริษัทรบัเหมารบันํ�าใชจ้ากระบบผลิตนํ�าใสของโรงไฟฟ้าเดิมของ 
บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 3 จาํกดั เป็นหลกั เพื�อปอ้งกนัผลกระทบตอ่ระบบนํ�าใชข้องชมุชน 

(ข) กาํหนดใหบ้ริษัทรบัเหมาจดัเตรียมนํ�าดื�มที�สะอาดและถูกสุขลกัษณะให ้
คนงานก่อสรา้งอยา่งเพียงพอ 
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 (2)  ช่วงดาํเนินการ 

(ก) จดัทาํแผนงานเพื�อใหแ้น่ใจว่าทางโครงการสามารถมีนํ�าใชอ้ย่างเพียงพอ 

เมื�อประสบปัญหาขาดแคลนนํ�า 

(ข) นาํส่งข้อมูลความตอ้งการใชน้ ํ�าของโครงการต่อหน่วยงานภาครัฐหรือ

หนว่ยงานเอกชนที�มีหนา้ที�จดัสรรนํ�าเพื�อวางแผนการจดัการนํ�าโดยรวมของพื �นที� 

(ค) กรณีในพื �นที�มีปัญหาการขาดแคลนนํ�าหรือวิกฤตภัยแล้ง โครงการจะ

ประสานงานกบันิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุหรือภาคราชการที�เกี�ยวขอ้งเพื�อพิจารณาลดกาํลงัการผลิตหรือ

หยดุการผลิตตามสถานการณห์รือลดปรมิาณการใชน้ ํ�าจนกวา่สถานการณจ์ะกลบัมาอยู่ในสภาวะปกต ิ
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3.6  ดานคุณภาพน้ํา 
 

1) การศึกษาคุณภาพน้ําของแหลงน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน 
การศึกษาคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาจะมุงเนนศึกษาเฉพาะแหลงน้ํา

ผิวดินที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการมีการระบาย
น้ําทิ้งเขาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ปจจุบันนิคมฯ มอบหมายให 
Gusco เปนผูบริหารจัดการและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ) โดยที่ Gusco มีการ
บําบัดและควบคุมน้ําทิ้งใหสอดคลองตามมาตรฐานกอนระบายลงระบายน้ําของนิคมฯ และไหลลงทะเล
ตอไป ดังนั้น จึงมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําของแหลงน้ําทะเลบริเวณที่ใกลกับจุดระบายน้ําทิ้ง
ของนิคมฯ สําหรับการศึกษาคุณภาพน้ําทะเลเปนการอางอิงขอมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ
ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งหนวยงานดังกลาวมีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณดังกลาวมาอยางตอเนื่อง สวนดัชนีคุณภาพน้ําทะเลที่มีการพิจารณาหรือศึกษา 
ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ออกซิเจนละลาย บีโอดี ปริมาณปโตร
ไฮโดรคารบอน ไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสเฟส-ฟอสฟอรัส ไซยาไนด ฟนอล ซัลไฟด ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว 
สังกะสี แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมและแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากแหลงน้ําทะเล
บริเวณดังกลาวอยูประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น การวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเลขางตนจึงอางอิง
มาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลประเภทท่ี 5 หรือคุณภาพน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมและทาเรือ สําหรับผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ําทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาที่ผานมาชวงป พ.ศ. 2561-2563 พบวามีความ
สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและทาเรือ อางอิงประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ (พ.ศ. 2560) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเล  

 
2) การประเมินผลกระทบตอคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา 
 กิจกรรมกอสรางที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําของแหลงน้ําที่อยูใกลกับพื้นที่

โครงการ ไดแก น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานกอสราง ทั้งนี้ชวงกอสรางโครงการคาดวาจะมีปริมาณ
น้ําเสียจากคนงานกอสรางเกิดข้ึนสูงสุด 12.9 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยางไรก็ตาม โครงการมีมาตรการจัดการ
น้ําเสียขางตนโดยกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดเตรียมหองน้ํา-หองสวมแบบเคลื่อนที่ใหเพียงพอกับจํานวน
คนงานกอสรางโดยอางตามขอกําหนดของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
โดยจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานกอสรางในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หองตอคนงาน 20 คน 
และกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อประสานงานและติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาต
จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขามารับส่ิงปฏิกูลที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลโดยไมม ี
การระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะแตอยางใด  
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สําหรับกิจกรรมชวงดําเนินการที่กอใหเกิดน้ําทิ้งในปริมาณมากซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพน้ํา ไดแก น้ําทิ้งจากระบบผลิตไอน้ํา และน้ําทิ้งจากการลางความสะอาดอุปกรณ/เคร่ืองจักร  
ซึ่งมีปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งเกิดข้ึนโดยรวม 402 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยางไรก็ตาม น้ําทิ้งที่เกิดข้ึนจาก
แหลงกําเนิดตางๆ ของโครงการจะถูกรวบรวมเขาบอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้งของโครงการเพื่อปรับ
สภาพน้ําทิ้งใหมีความเปนกลางและสอดคลองตามคาควบคุมกอนระบายเขาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง
ของนิคมฯ โดยมีการบําบัดและควบคุมน้ําทิ้งใหสอดคลองตามมาตรฐานกอนระบายลงรางระบายน้ําของ
นิคมฯ และไหลงลงแหลงน้ําทะเลตอไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง
ของนิคมฯ พบวาปจจุบันนิคมฯ มีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางที่สามารถรองรับน้ําเสียได 4,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน โดยนิคมฯ มอบหมายใหบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด หรือกัสโก (Gusco) เปนผูบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมฯ ในขณะที่ปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียจากโรงงานตางๆ ที่สงน้ําเสียเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนคิมฯ ในภาพรวมประมาณ 2,631 ลูกบาศกเมตรตอวัน และเม่ือมีการเปด
ดําเนินโครงการจะทําใหมีปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบบําบัดน้ําเสียของสวนกลางของนิคมฯ เพิ่มข้ึนเปน 
3,033 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 75.83 ของความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง
ของนิคมฯ ดังนั้น สรุปไดวาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ มีความสามารถรองรับปริมาณน้ําเสีย/
น้ําทิ้งจากการเปดดําเนินโครงการไดอยางเพียงพอ ซึ่งทําใหระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมฯ ยังคงมี
ประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหสอดคลองตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายและปลอยลง
ทะเล ทั้งนี้เมื่อพิจารณามาตรการปองกันผลกระทบของโครงการขางตนพบวาการดําเนินโครงการในระยะ
เปดดําเนินการกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําของแหลงน้ําในระดับตํ่า 

  
3) การกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ถึงแมวาผลการประเมินคุณภาพน้ําจากโครงการที่ไดรับผลกระทบจากชวงดําเนินโครงการ
จะอยูในระดับตํ่า แตเพื่อเปนการดําเนินการในเชิงเฝาระวังจึงกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 (1)  ชวงกอสราง 

(ก) กําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดเตรียมหองน้ํา-หองสวมแบบเคล่ือนที่ให
เพียงพอกับจํานวนคนงานกอสรางโดยอางอิงตามขอกําหนดสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อ
ประสานงานและติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขามารับส่ิงปฏิกูล            
ที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาล 

(ข) กําหนดใหมีเจาหนาที่มีหนาที่ ดูแลและทําความสะอาดหองน้ําและ         
หองสวม พรอมทั้งควบคุมใหมีหองสวมที่ถูกลักษณะ 

(ค) กําหนดใหจัดทํารางระบายน้ําชั่วคราวและบอตกตะกอนต้ังแตเร่ิมตนการ
พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับน้ําฝนจากพื้นที่กอสรางเขาบอตกตะกอน เพื่อแยกตะกอนดิน/ทรายกอนนําน้ําฝน
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กลับไปใชประโยชน เชน นําไปฉีดพรมพื้นที่กอสรางเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง เปนตน หรือ
ระบายน้ําฝนสวนที่เหลือลงแหลงน้ําสาธารณประโยชนตอไป พรอมทั้งกําหนดใหกําจัดส่ิงกีดขวางหรือ
วัชพืชที่เปนอุปสรรคตอการระบายน้ําในพื้นที่กอสราง 

(ง) กําหนดใหโครงการกํากับและควบคุมใหบริษัทรับเหมาหามทิ้งขยะ             
มูลฝอยลงรางระบายน้ําภายในโครงการหรือทางน้ําสาธารณะที่อยูใกลเคียง 

(จ) กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตที่ใชในกิจกรรมกอสรางอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อปองกันการปนเปอนของน้ํามันลงสูรางระบายน้ําภายในโครงการหรือทางน้ําสาธารณะ 

 

 (2)  ชวงดําเนินการ 
(ก) กําหนดใหออกแบบระบบระบายน้ําฝนแยกออกจากระบบรวบรวม                   

น้ําเสีย/น้ําทิ้งเพื่อปองกันน้ําฝนปนเปอนน้ําเสีย/น้ําทิ้ง 
(ข) จัดใหมีบอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้ งขนาด  410 ลูกบาศก เมตร  

ซึ่งสามารถรองรับน้ําทิ้งของโครงการไดไมนอยกวา 1 วัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายลงระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ 

(ค) กําหนดใหมีบอพักน้ําทิ้งฉุกเฉินขนาด 410 ลูกบาศกเมตร เพื่อรองรับน้ําทิ้ง
จากบอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้งกรณีที่ตรวจพบวามีคุณภาพน้ําทิ้งไมสอดคลองตามมาตรฐาน 
กอนนํากลับไปบําบัดใหมที่บอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้ง อยางไรก็ตาม หากไมสามารถบําบัดน้ําทิ้ง 
ใหสอดคลองตามคาควบคุมก็จะสงน้ําทิ้งดังกลาวใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เขามารับกําจัดตอไป 

(ง) กําหนดใหมีการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติบริเวณ
บอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้ง (ตรวจวัดความเปนกรด-ดาง อุณหภูมิ และการนําไฟฟา)  

(จ) ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งที่บอพักน้ําทิ้งที่ระบายลงระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางของนิคมฯ ใหสอดคลองกับเกณฑของนิคมฯ กลาวคือ ควบคุมใหมีคาอุณหภูมิไมเกิน  
40 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 5.5-9.0 คาของแข็งละลายไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร  
บีโอดีไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอยไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร และคาน้ํามันและไขมัน
ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร 

(ฉ) กําหนดใหตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณบอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้ง
โดยหนวยงานกลางทุกเดือน สําหรับดัชนีที่กําหนดใหตรวจวัด ไดแก อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง  
ของแข็งละลายทั้งหมด บีโอดี ของแข็งแขวนลอย และคาน้ํามันและไขมัน ควบคุมใหมีคาอุณหภูม ิ
ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 5.5-9.0 คาของแข็งละลายไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม 
ตอลิตร บีโอดีไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งแขวนลอยไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร และคาน้ํามัน
และไขมันไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอลิตร 
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3.7  ดานทรัพยากรชีวภาพของแหลงน้ําทะเล 
 

1) การศึกษาทรัพยากรชีวภาพของแหลงน้ําทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน 
 การศึกษาขอมูลทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษามุงเนนศึกษาเฉพาะแหลงน้ําที่

เกี่ยวของหรืออาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการมีการระบายน้ําทิ้งเขาระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ปจจุบันนิคมฯ มอบหมายให Gusco เปนผูบริหาร
จัดการและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ) โดยที่ Gusco มีการบําบัดและควบคุมน้ําทิ้ง
ใหสอดคลองตามมาตรฐานกอนระบายลงรางระบายนํ้าของนิคมฯ และไหลลงแหลงน้ําทะเลตอไป ดังนั้น 
จึงมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลผลสํารวจทรัพยากรชีวภาพของแหลงน้ําทะเลบริเวณที่ใกลกับจุดระบาย
น้ําทิ้งของนิคมฯ สําหรับการศึกษาทรัพยากรชีวภาพแหลงน้ําทะเลบริเวณดังกลาวเปนการรวบรวมขอมูล 
ผลการตรวจวัดจากหนวยงานตางๆ ที่มีการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษามาอยาง
ตอเนื่อง ไดแก รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของส่ิงแวดลอมของโครงการทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดของการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งมีการสํารวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาอยาง
ตอเนื่องปละ 2 คร้ัง โดยแตละคร้ังมีการสํารวจหรือตรวจวัดแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว หนาดิน รวมถงึ
จํานวนไขและตัวออกในแหลงน้ําทะเล สําหรับผลการศึกษาแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน 
รวมถึงจํานวนไขและตัวออนของแหลงน้ําทะเล สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
(ก) แพล ง ก ต อ นพื ช  ก า ร สํ า ร ว จ แ ล ะต ร ว จ วั ด แพล ง ก ต อน พื ช                         

ในป พ.ศ. 2561-2563 ตรวจวัดปละ 2 คร้ัง พบชนิดแพลงกตอนพืชอยูในชวง 11-26 ชนิด และมีความ
หนาแนนและความชุกชุมอยูในชวง 9,720-11,661,600 เซลลตอลิตร โดยที่ชนิดและความหนาแนน/ความชุกชุม
ของแพลงกตอนพืชจะแปรผันไปในแตละฤดูกาล สําหรับชนิดที่พบมากที่สุดในการสํารวจ คือ Chaetoceros sp. 
สวนดัชนีความหลากหลายมีคาอยูในชวง 0.09-2.67 
 

(ข) แพลงก ตอนสั ต ว  การสํ า รวจและตรวจวั ดแพลงก ตอน สัตว 
ในป พ.ศ. 2561-2563 ตรวจวัดปละ 2 คร้ัง พบชนิดแพลงกตอนสัตวอยูในชวง 4-8 ชนิด และมีความ
หนาแนนและความชุกชุมอยูในชวง 2,880 - 13,500 ตัวตอลิตร โดยที่ชนิดและความหนาแนน/ความชุกชุม
ของแพลงกตอนสัตวจะแปรผันไปในแตละฤดูกาล  สําหรับชนิดที่พบมากที่ สุดในการสํารวจ  คือ  
Copepod nauplii สวนดัชนีความหลากหลายมีคาอยูในชวง 1.16-1.61 

 
(ค) สัตวหนาดิน การสํารวจและตรวจวัดสัตวหนาดินในป พ.ศ. 2561-2563 

ตรวจวัดปละ 2 คร้ัง พบชนิดสัตวหนาดินอยูในชวง 2-9 ชนิด และมีความหนาแนนและความชุกชมุอยูในชวง 
30-3,884 ตัวตอตารางเมตร โดยที่ชนิดและความหนาแนน/ความชุกชุมของสัตวหนาดินจะแปรผันไปใน          
แตละฤดูกาล สําหรับชนิดที่พบมากท่ีสุดในการสํารวจ คือ Nereis sp. สวนดัชนีความหลากหลายมีคาอยูใน 
ชวง 0.69-1.96 
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(ง) จํานวนไขและตัวออน การสํารวจและตรวจวัดจํานวนไขและตัวออน            
ในป พ.ศ. 2561-2563 ตรวจวัดปละ 2 คร้ัง พบชนิดจํานวนไขและตัวออนอยูในชวง 2-4 ชนิด และมีความ
หนาแนนและความชุกชุมอยูในชวง 2,700-4,400 ตัวตอลิตร โดยที่ชนิดและความหนาแนน/ความชุกชุม        
ของจํานวนไขและตัวออนจะแปรผันไปในแตละฤดูกาล สําหรับชนิดที่พบมากที่สุดในการสํารวจ คือ 
Copepod nauplii  

 
2) การประเมินผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพของแหลงน้ําทะเล 

กิจกรรมการกอสรางที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพในแหลงน้ํา ไดแก  
น้ําเสียที่เกิดจากคนงานกอสรางและน้ําฝนที่ตกภายในพ้ืนที่โครงการ โดยคาดวาจะมีปริมาณน้ําเสียที่เกิด
จากคนงานกอสรางสูงสุด 12.9 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยางไรก็ตาม โครงการมีการจัดเตรียมหองน้ํา-หองสวม
แบบเคลื่อนที่ใหเพียงพอกับจํานวนคนงานกอสรางโดยอางอิงตามขอกําหนดของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงานกอสรางใน
อัตราสวนไมนอยกวา 1 หองตอคนงาน 20 คน และกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดใหมีเจาหนาที่ 
เพื่อประสานงานและติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขามารับ 
ส่ิงปฏิกูลที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลโดยไมมีการระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะแตอยางใด 
นอกจากนี้ โครงการมีมาตรการจัดทํารางระบายนํ้าฝนชั่วคราวเพื่อรวบรวมนํ้าฝนที่ตกลงมาภายในพื้นที่
กอสรางเขาสูบอตกตะกอนซ่ึงมีหนาที่แยกตะกอนดินที่อาจปนเปอนมากับน้ําฝนกอนระบายลงรางระบาย
น้ําฝนของนิคมฯ และระบายลงแหลงน้ําทะเลตอไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณามาตรการปองกันผลกระทบของ
โครงการขางตนพบวาการดําเนินโครงการในระยะกอสรางกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพของ
แหลงน้ําในระดับตํ่า 
 

สําห รับกิจกรรมในระยะเปด ดํา เนินโครงการที่ อาจจะกอให เกิดผลกระทบตอ 
ทรัพยากรชีวภาพของแหลงน้ําภายในพื้นที่ศึกษาคือน้ําทิ้งหรือน้ําเสียที่เกิดจากการผลิต ซึ่งมีปริมาณ 
น้ําเสีย/น้ําทิ้งเกิดข้ึนโดยรวม 402 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยางไรก็ตาม น้ําทิ้งที่เกิดข้ึนจะถูกรวบรวมเขา 
บอปรับเสถียรและบอพักน้ําทิ้งของโครงการเพื่อปรับสภาพน้ําทิ้งใหมีความเปนกลางและสอดคลองตาม 
คาควบคุมกอนระบายเขาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ โดยมีการบําบัดและควบคุมน้ําทิ้งให
สอดคลองตามมาตรฐานกอนระบายลงรางระบายน้ําของนิคมฯ และไหลลงแหลงน้ําทะเลตอไป ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ พบวาปจจุบันนิคมฯ มีระบบบําบัด 
น้ําเสียสวนกลางเปนระบบ Activated Sludge ที่สามารถรองรับน้ําเสียได 4,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
ซึ่งปจจุบันนิคมฯ มอบหมายใหบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด หรือกัสโก (Gusco) เปนผูบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมฯ ในขณะที่ปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียจากโรงงานตางๆ ที่สงน้ําเสียเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ ในภาพรวมประมาณ 2,631 ลูกบาศกเมตรตอวัน (อางอิงขอมูลจาก
บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด) และเมื่อมีการเปดดําเนินโครงการจะทําใหมีปริมาณน้ําเสียที ่
เขาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ เพิ่มข้ึนเปน 3,033 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 
75.83 ของความสามารถของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของนิคมฯ ดังนั้น สรุปไดวาระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางของนิคมฯ มีความสามารถรองรับปริมาณน้ําเสีย/น้ําทิ้งจากการเปดดําเนินโครงการไดอยาง
เพียงพอ ซึ่งทําใหระบบบําบัดน้ําเสียของนิคมฯ ยังคงมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายลงรางระบายน้ําและปลอยลงทะเล ทั้งนี้เมื่อพิจารณามาตรการ
ปองกันผลกระทบของโครงการขางตนพบวาการดําเนินโครงการในระยะเปดดําเนินการกอใหเกิดผลกระทบ
ตอทรัพยากรชีวภาพของแหลงน้ําในระดับตํ่า 
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3.8 ดานคมนาคม  
 

1) ปริมาณการจราจรภายในพื้นทีศ่ึกษาในปจจุบัน 
การศึกษาลักษณะทางกายภาพและปริมาณยานพาหนะของเสนทางตางๆ ของพื้นที่ศึกษา

เพื่อทําใหทราบถึงสถานการณหรือสภาพจราจรของพ้ืนที่ในแตละชั่วโมงหรือแตละชวงในปจจุบัน รวมถึงใช
เปนขอมูลพื้นฐานที่นํามาใชประเมินผลกระทบในภาพรวมจากปริมาณจราจรที่เพิ่มข้ึนเมื่อมีการดําเนิน
โครงการหรือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบสภาพจราจรระหวางกอนและหลังดําเนินโครงการ โดยมุงเนนศึกษา
เสนทางที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการขนสงของโครงการ ไดแก ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ทางหลวง
หมายเลข 3191 (เอกนิคม) ทางหลวงหมายเลข 363 และถนนไอหนึ่ง สําหรับวิธีการศึกษาเปนการจัดทํา
ขอมูลปฐมภูมิโดยการตรวจนับปริมาณรถแตละชนิดรายช่ัวโมงครอบคลุมวันทําการและวันหยุดทําการ 
สําหรับผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
  

(1) ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เปนทางหลวงที่มีความสําคัญของภาค
ตะวันออก (กรุงเทพมหานคร-ตราด) ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยทางหลวงเสนนี้มี
จุดเริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร ผานจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี และสิ้นสุดที่จังหวัดตราด (บริเวณบานหาดเล็ก) ทั้งนี้สภาพพื้นผิวการจราจรของทางหลวง
หมายเลข 3 ภายในพื้นที่ศึกษาเปนแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete) มีชองทางจราจรไป-กลับ 
4 ชองทางจราจร แตละชองจราจรกวาง 3.5 เมตร มีเกาะกลางถนน และมีไหลทางกวางดานละประมาณ 
1.8 เมตร สําหรับการตรวจนับปริมาณรถในวันทําการทั้งขาเขาและขาออกพบวามีปริมาณรถทุกประเภท
ชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 3,770 และ 3,134 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ (เมื่อแปลงหนวยรถทุก
ประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 3,633 และ 2,916 คันตอชั ่วโมง ตามลําดับ) สวน
ชวงเวลานอกชั่วโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉลี่ย 2,771 คันตอชั่วโมง (เมื่อแปลงหนวยรถทุก
ประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 2,783 คันตอชั่วโมง) ในขณะที่วันหยุดทําการมีปริมาณ
รถทุกประเภทชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 2,644 และ 3,064 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ  
(เมื่อแปลงหนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 2,296 และ 2,707 คันตอชั่วโมง 
ตามลําดับ) สวนชวงเวลานอกชั่วโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 2,225 คันตอชั่วโมง (เมื่อแปลง
หนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 2,178 คันตอชั่วโมง) 

 
(2) ทางหลวงหมายเลข 3191 (เอกนิคม) เปนทางหลวงที่แยกจากทางหลวง

หมายเลข 3 (สุขุมวิท) ไปยังรอบอางเก็บน้ําหนองปลาไหล ซึ่งดานหนึ่งไปสิ้นสุดบริเวณแยกลุงอุย ตําบลปลวกแดง 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และอีกดานหนึ่งไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3245 โดยมีการแบง
ลักษณะของเสนทางตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบออกเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 ระหวางทางหลวงหมายเลข 3 
(สุขุมวิท) ถึงส่ีแยกพวงมาลัยอยูในความรับผิดชอบของหมวดการทางทับมา และชวงที่ 2 บริเวณสี่แยก
พวงมาลัยถึงแยกลุงอุย ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 
3245 อยูในความรับผิดชอบของหมวดการทางปลวกแดง ทั้งนี้สภาพพื้นผิวการจราจรของทางหลวงหมายเลข 
3191 ภายในพ้ืนที่ศึกษาเปนแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete) มีชองทางจราจรไป-กลับ  
4 ชองทางจราจร แตละชองทางจราจรกวางประมาณ 3.5 เมตร มีเกาะกลางถนน และมีไหลทางกวางดาน
ละประมาณ 2.5 เมตร สําหรับการตรวจนับปริมาณรถในวันทําการทั้งขาเขาและขาออกพบวามีปริมาณรถ
ทุกประเภทชวงช่ัวโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 1,513 และ 1,201 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ (เมื่อแปลง
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หนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,676 และ 1,485 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ) 
สวนชวงเวลานอกช่ัวโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 854 คันตอชั่วโมง (เม่ือแปลงหนวยรถทุก
ประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,190 คันตอชั่วโมง) ในขณะที่วันหยุดทาํการมีปริมาณรถทกุ
ประเภทชวงช่ัวโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 1,460 และ 1,065 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ (เมื่อแปลงหนวย
รถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,564 และ 1,302 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ) สวน
ชวงเวลานอกช่ัวโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 787 คันตอชั่วโมง (เม่ือแปลงหนวยของรถทุก
ประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,087 คันตอช่ัวโมง)  

 
(3) ทางหลวงหมายเลข 363 เปนถนนที่เร่ิมตนจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตัด

ผานทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ใกลศูนยราชการระยอง และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 36  
(กระทิงลาย-ปลวกเกตุ) บริเวณอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้สภาพพื้นผิวการจราจรของทางหลวง
หมายเลข 363 ภายในพื้นที่ศึกษาเปนแบบแอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrete) มีชองทางจราจรไป-กลับ 
4 ชองทางจราจร แตละชองทางจราจรกวางประมาณ 3.5 เมตร มีเกาะกลางถนน และมีไหลทางกวางดานละ
ประมาณ 2.3 เมตร สําหรับการตรวจนับปริมาณรถในวันทําการทั้งขาเขาและขาออกพบวามีปริมาณรถทุก
ประเภทชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 1,116 และ 1,110 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ (เมื่อแปลงหนวยรถ
ทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,054 และ 1,038 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ) สวน
ชวงเวลานอกชั่วโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 458 คันตอชั่วโมง (เม่ือแปลงหนวยรถทุกประเภท
ใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 513 คันตอชั่วโมง) ในขณะที่วันหยุดทําการมีปริมาณรถทุกประเภท
ชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 648 และ 595 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ (เมื่อแปลงหนวยรถทุก
ประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 620 และ 590 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ) สวนชวงเวลานอก
ชั่วโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 330 คันตอชั่วโมง (เมื่อแปลงหนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทา
รถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 356 คันตอช่ัวโมง)  

 
(4) ถนนไอหนึ่ง (I1) เปนถนนที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 3392 เขาสูพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดและผานพื้นที่โครงการ มีระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้สภาพพื้นผิวการจราจรเปนของถนนภายในพื้นที่ศึกษา
เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชองทางจราจรไป-กลับ 4 ชองทางจราจร แตละชองทางจราจรกวางประมาณ 3.4 
เมตร มีเกาะกลางถนน และมีไหลทางกวางดานละประมาณ 1.14 เมตร สําหรับการตรวจนับปริมาณรถในวัน
ทําการทั้งขาเขาและขาออกพบวามีปริมาณรถทุกประเภทชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 1,506 และ 
2,289 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ (เม่ือแปลงหนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 
1,713 และ 1,909 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ) สวนชวงเวลานอกชั่วโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 
1,331 คันตอชั่วโมง (เมื่อแปลงหนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,666 คันตอ
ชั่วโมง) ในขณะที่วันหยุดทําการมีปริมาณรถทุกประเภทชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชาและชวงเย็น 1,399 และ 
787 คันตอช่ัวโมง ตามลําดับ (เมื่อแปลงหนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 1,212 
และ 729 คันตอชั่วโมง ตามลําดับ) สวนชวงเวลานอกช่ัวโมงเรงดวนมีปริมาณรถทุกประเภทเฉล่ีย 864 คัน
ตอชั่วโมง (เมื่อแปลงหนวยรถทุกประเภทใหเทียบเทารถยนตสวนบุคคลจะเทากับ 997 คันตอช่ัวโมง)  
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 อยางไรก็ตาม เมื่ออางอิงขอมูลจากการสุมสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนหลังคาเรือนใน
พื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบดานคมนาคมในปจจุบัน พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ (รอยละ 59.1) 
ระบุวาที่ผานมาไมไดรับผลกระทบเกี่ยวกับความหนาแนนของสภาพจราจรของเสนทางในพื้นที่ศึกษา  
 

2) การประเมินผลกระทบดานคมนาคม 
  การดําเนินการโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการยอมกอใหเกิดปริมาณ
รถขนสงภายในพื้นที่เพิ่มข้ึน กลาวคือ ชวงกอสรางโครงการจะมีปริมาณรถที่เพิ่มข้ึนจากการเดินทางของ
คนงานกอสรางและการขนสงวัสดุ/อุปกรณกอสราง สวนชวงดําเนินโครงการจะทําใหมีปริมาณรถจากการ
ขนสงสารเคมีและการขนสงกากอุตสาหกรรมเกิดข้ึน จึงมีความจําเปนตองศึกษาระดับผลกระทบหรือสภาพ
การจราจรของเสนทางตางๆ เมื่อมีการดําเนินโครงการเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบที่เหมาะสมตอไป  
 

การประเมินผลกระทบตอสภาพการจราจรเม่ือมีการดําเนินโครงการทั้งระยะกอสรางและ
ระยะเปดดําเนินการจะพิจารณาเสนทางหลักที่เกี่ยวของการใชประโยชนของโครงการ ไดแก ทางหลวง
หมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 3191 ทางหลวงหมายเลข 363 และถนนไอหนึ่ง (ถนนภายในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด) นอกจากนี้ บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด ที่มีแผนจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลัง
ความรอนและไอน้ําที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิมในชวงเวลาเดียวกับโครงการ ดังนั้น 
การประเมินผลกระทบตอสภาพคมนาคมของเสนทางตางๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษาจะพิจารณาผลกระทบรวม 
ทั้งจากการดําเนินโครงการและโครงการโรงไฟฟาของบริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด ที่มีแผนพัฒนาใน
ชวงเวลาเดียวกัน สําหรับการประเมินผลกระทบตอสภาพจราจรของเสนทางตางๆ เมื่อมีการกอสรางและ
ชวงเปดดําเนินโครงการพบวาโดยสวนใหญทําใหเสนทางขางตนมีสภาพจราจรระดับ A หมายถึงปริมาณ
จราจรนอย รถสามารถเคล่ือนตัวไดอยางอิสระในกระแสจราจร และผูขับข่ีสามารถคงระดับความเร็วตามที่
ตองการไดโดยไมเกิดความลาชา ยกเวนทางหลวงหมายเลข 3 ที่มีสภาพจราจรระดับ B หมายถึงปริมาณ
จราจรคงตัว ความเร็วและความสามารถในการเคลื่อนตัวถูกจํากัดดวยสภาพการจราจรเล็กนอย ความ
ลาชาที่เกิดข้ึนไมสรางความลําบากและความเครียดตอผูขับข่ี 
 
 3)  การกาํหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

(1) ชวงกอสราง 
(ก) วางแผนชวงเวลาและเสนทางในการขนสงวัสดุอุปกรณของโครงการเพื่อ

หลีกเล่ียงปญหาดานการจราจร รวมถึงทบทวนและปรับแผนการใชเสนทางในการขนสงอุปกรณเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

(ข) หลีกเล่ียงการใชเสนทางขนสงที่ผานชุมชน โดยเฉพาะถนนหวยโปง- หนองบอน 
รวมถึงเสนทางอ่ืนๆ กรณีที่พบวาเสนทางที่ใชในการขนสงจะกอใหเกิดผลกระทบดานจราจรตอชุมชน 
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(ค) ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงแผนกอสราง และ
ขอความรวมมือในการจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร และกรณีที่มีการขนสงเคร่ืองจักร
ขนาดใหญจะตองประสานงานกับหนวยงานดังกลาวกอนดําเนินการขนยาย 

(ง) การขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางดวยรถบรรทุกตองใชผาใบปดคลุมบริเวณ
ของสวนบรรทุกและตองตรวจสอบความเรียบรอยกอนการขนสง 

(จ) อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวของกับการกอสรางทุกชนิดให
ปฏิบัติตามกฎจราจร รวมทั้งตองปฏิบัติตามขอกําหนดของการจัดการจราจรของหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัดตลอดระยะเวลากอสราง 

(ฉ) กําหนดใหมีการควบคุมน้ําหนักรถบรรทุกและความเร็วในการขนสงมิให
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด 

(ช) ตรวจสอบและซอมบํารุงยานพาหนะที่ใชขนสงเปนประจําหรือตามระบุ
การใชงานอางอิงตามคูมือซอมบํารุงของยานพาหนะแตละชนิด 

(ซ) กําหนดใหมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกและดูแลรถขนสงบริเวณ
ทางเขา-ออกโครงการ 

(ฌ) กําหนดใหติดหมายเลขโทรศัพทผูรับผิดชอบที่รถขนสงวัสดุกอสรางเพื่อ
เปนชองทางในการแจงเร่ืองรองเรียน 

(ญ) บันทึกปริมาณการจราจรที่เขา-ออกพื้นที่กอสรางโครงการรายวันโดยแยก
ประเภทรถขนสงวัสดุและเคร่ืองจักรตางๆ และบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการขนสงวัสดุอุปกรณ
กอสรางของโครงการ โดยบันทึกสาเหตุ สถานที่ ชวงเวลา และรวบรวมขอมูลทุก 6 เดือน เพื่อหาแนวทางใน
การปองกันและแกไขปญหาการเกิดซ้ําตอไป 

 
(2) ชวงดําเนินการ 

(ก) หลีกเล่ียงการขนสงในชวงเวลาที่มีการจราจรหนาแนน โดยเฉพาะชวงเชา
และชวงเย็น รวมถึงในชวงเวลาอ่ืนๆ กรณีที่พบวามีผลกระทบดานจราจรตอชุมชน 

(ข) หลีกเล่ียงการใชเสนทางขนสงที่ผานชุมชน โดยเฉพาะถนนหวยโปง-หนองบอน 
รวมถึงเสนทางอ่ืนๆ กรณีที่พบวาเสนทางที่ใชในการขนสงจะกอใหเกิดผลกระทบดานจราจรตอชุมชน 

(ค) อบรมและควบคุมใหพนักงานขับรถใชความระมัดระวังและปฏิบัติตาม            
กฎจราจรอยางเครงครัดเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน 

(ง) กําหนดใหมีชองทางการติดตอทางโทรศัพทที่เกี่ยวกับรถขนสงที่เกิดจาก
โครงการ สําหรับแจงและรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร พรอมจัดทําบันทึกรายงานการเกิด
อุบัติเหตุ 

(จ) จัดใหมีที่จอดรถอยางเพียงพอและเหมาะสมภายในพ้ืนที่โครงการ พรอม
ติดต้ังปายสัญญาณจราจรตางๆ บริเวณพื้นที่โครงการและเสนทางที่เขาสูโครงการ 

(ฉ) กําหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่
เขา-ออกโครงการเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
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(ช) จดบันทึกชนิดและปริมาณรถที่เขาสูพื้นที่โครงการและนําขอมูลที่ไดไปใช
เพื่อจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่จอดรถ ซึ่งหามจอดรถนอกเขตที่กําหนดในพื้นที่
โครงการ 

(ซ) รวมมือกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกวดขันใหพนักงานขับรถใช 
ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดเพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน 

(ฌ) พนักงานขับรถบรรทุกตองมีใบอนุญาตขับข่ีที่ตรงกับประเภทรถบรรทุกที่ใช 
(ญ) กําหนดใหรถบรรทุกสารเคมีและรถบรรทุกกากอุตสาหกรรมตองมีการติดต้ัง

ระบบจีพีเอสหรือ Global Positioning System (GPS) เพื่อควบคุมความเร็วในการขนสงใหสอดคลองตามที่
กฎหมายกําหนด 

(ฎ) กําหนดใหบริษัทผูรับขนสงสารเคมีตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการกรณีที ่
รถขนสงสารเคมีเกิดอุบัติเหตุ 

(ฏ) การขนสงสารเคมีทุกคร้ังตองมีเอกสารกํากับการขนสงและเอกสาร
คําแนะนําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือเอกสารขอมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนสง (Material Safety Data 
Sheet; MSDS) ซึ่งมีขอมูลดําเนินการแกไขปญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกรณีเกิดอุบัติเหตุติด
บนรถขนสงซ่ึงขอมูลเหลานี้ตองเก็บแยกจากหีบหอบรรจุสินคาอันตราย 
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3.9 การระบายนํ้าและควบคุมน้ําทวม 
 

1) ระบบระบายน้ําและควบคุมน้ําทวมของพ้ืนที่ศกึษาในปจจบุัน 
เมื่อศึกษาขอมูลพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมซํ้าซากภายในลุมน้ําชายฝงตะวันออกที่

จัดทําโดยกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวาที่ต้ังโครงการ (อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง) ไมไดอยูในพื้นที่ที่มีน้ําทวมซ้ําซาก อีกทั้งเมื่อพิจารณาขอมูลสภาพภูมิประเทศบริเวณ
พื้นที่ศึกษาพบวาพื้นที่ศึกษาดานทิศเหนือมีลักษณะเปนเนินเขาหรือภูเขา และพื้นที่โดยสวนใหญมีความ
ลาดเทจากพื้นที่เนินเขาขางตนมาทางตอนกลางหรือทางทศิใตที่ติดกับชายฝงทะเลอาวไทย ทําใหคลองหรือ
แหลงน้ําผิวดินตางๆ ไหลจากพื้นที่ศึกษาดานทศิเหนือมาทางทิศใตของพื้นทีศึ่กษาและไหลลงทะเลอาวไทย 
โดยแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนที่ศึกษา ไดแก คลองซากหมาก คลองบางเบิด คลองบางกระพรุน คลองสาม คลองสอง 
คลองหนึ่ง คลองหลอด คลองน้ําหู และคลองน้ําชา อีกทั้งพื้นที่บริเวณตอนกลาง ดานทิศตะวันตก ดานทิศ
ตะวันออก และดานทิศใตของพ้ืนที่ศึกษาในปจจุบันถูกพัฒนาเปนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตางๆ เชน นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการปรับระดับพื้นที่ใหเหมาะสมกับการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเปนพื้นที่ที่มีการปรับระดับพื้นที่และออกแบบใหมีระบบปองกันน้ําทวม รวมทั้งมีการกอสรางระบบราง
ระบายน้ําฝนเพื่อรวบรวมน้ําฝนจากพื้นที่อุตสาหกรรมภายในนิคมฯ และระบายลงคลองหรือแหลงน้ําผิวดิน
ที่อยูใกลเคียงหรือมีการระบายลงทะเลโดยตรง  

 
การบริหารจัดการระบบระบายน้ําของพื้นที่ศึกษาอยูในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ไดแก เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตําบลบานฉาง สําหรับการ
จัดการดานระบบระบายน้ําโดยทั่วไปของแตละพื้นที่มักมีการวางทอระบายน้ําหรือทอลอดถนนที่เปนระบบ
ทอรวม (Combined System) ซึ่งทอระบายน้ําดังกลาวมีหนาที่รวมกันทั้งระบายน้ําทิ้งและระบายน้ําฝนที่
เกิดจากพื้นที่ชุมชนลงคลองหรือแหลงน้ําผิวดินที่อยูบริเวณใกลเคียงและมีการไหลระบายลงดานทิศใตของ
พื้นที่ศึกษาและระบายลงทะเลอาวไทยตอไป และจากการสอบถามตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา พบวาปจจุบันเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 145 ตาราง
กิโลเมตร และมีการกอสรางและวางทอระบายน้ําริมถนนหรือบริเวณทางเทาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 
รอยละ 90 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อยางไรก็ตาม ยังพบวาบางพื้นที่ที่มักประสบปญหานํ้าขังรอการระบาย  
เชน บริเวณหนาโรงพยาบาลมาบตาพุดเกา บริเวณใตชุมชนรถไฟที่ชุมชนหนองแฟบ บริเวณชุมชนมาบชลูด-
ชากกลาง ทั้งนี้เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวโดยการขุดลอกคลองหรือ 
ทอระบายน้ําฝนในเขตเมืองมาบตาพุดและมีแผนจะกอสรางคอนกรีตดาดคลองเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ
ระบายน้ําฝน ในขณะที่ปจจุบันเทศบาลตําบลบานฉางมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 42.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
การกอสรางและวางทอระบายน้ําริมถนนหรือบริเวณทางเทาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ม ี
การพัฒนาคอนขางหนาแนนโดยมีการวางทอระบายน้ําครอบคลุมพื้นที่ไมเกินรอยละ 50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
สําหรับพื้นที่ในเขตชุมชนที่ไมหนาแนนพบวาโดยสวนใหญยังไมมีการติดต้ังทอระบายน้ํา แตจะมีการติดต้ัง
ทอลอดบริเวณเสนทางตางๆ เปนชวงๆ เพื่อปองกันการกีดขวางทางน้ําและปองกันน้ําทวมขัง ทั้งนี้พบวา
บางพื้นที่ทีย่ังประสบปญหาน้ําขังรอการระบาย เชน บริเวณหนาโรงเรียนอนบุาลรักภาษา บริเวณหมู 2 หนา
มูลนิธิสยามรวมใจปูอินทร โดยที่เทศบาลตําบลบานฉางมีแผนจะกอสรางทอระบายน้ําเพิ่มเติมโดยรอบ
พื้นที่ของเขตเทศบาลตําบลบานฉางเพื่อปองกันการกีดขวางทางน้ําและปองกันน้ําทวมขัง 
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 อยางไรก็ตาม เมื่ออางอิงขอมูลจากการสุมสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนหลังคาเรือนใน
พื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบดานระบายน้ําและควบคุมน้ําทวมในปจจุบัน พบวาผูตอบแบบสอบถามโดย
สวนใหญ (รอยละ 97.1) ระบุวาที่ผานมาไมไดรับผลกระทบเกี่ยวกับระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
ภายในพื้นที่ศึกษา  
 

2) การประเมินผลกระทบตอระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
หากพิจารณาผลกระทบตอระบบระบายน้ําภายนอก (ระบบระบายน้ําที่เกี่ยวกับพื้นที่

ชุมชน) จากการดําเนินการโครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการ พบวาเนื่องจากโครงการ
ต้ังอยูภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนโครงการพัฒนาหรือปรับพื้นที่เพื่อรองรับการเขามาต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการกอสรางระบบระบายน้ําและระบบ
ปองกันน้ําทวมเพื่อทําใหเกิดความสะดวกและปองกันความเสียหายของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากการ
เกิดปญหาน้ําทวม ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาโครงการจะมีการพัฒนาระบบรางระบายนํ้าฝนภายในพื้นที่ของ
โครงการทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการเพื่อระบายน้ําฝนลงรางระบายน้ําของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดกอนระบายน้ําฝนลงทะเลตอไป ซึ่งพบวาการระบายน้ําฝนของโครงการไมไดผานพื้นที่หรือระบบ
ระบายน้ําที่เกี่ยวกับชุมชนแตอยางใด จึงไมสงผลกระทบตอระบบระบายน้ําของชุมชน 

 
นอกจากนี้ โครงการมีมาตรการจัดการแยกมลสารที่อาจปนเปอนมากับน้ําฝนในบางพ้ืนที่

กอนระบายออกภายนอก กลาวคือ ในระยะกอสรางโครงการจะจัดทําระบบรางระบายน้ําฝนช่ัวคราวเพื่อ
รวบรวมน้ําฝนที่ตกลงมาภายในพื้นที่กอสรางเขาสูบอดักตะกอนซ่ึงมีหนาที่แยกตะกอนดินที่อาจปนเปอน
มากับน้ําฝนกอนระบายลงรางระบายน้ําฝนของนิคมฯ และระบายลงแหลงน้ําทะเลตอไป ในขณะที่ชวงเปด
ดําเนินการโครงการมีการออกแบบใหแยกระบบระบายน้ําฝนจากพื้นที่ที่มีโอกาสทําใหน้ําฝนปนเปอนออก
จากระบบระบายน้ําฝนทั่วไป ไดแก พื้นที่หมอแปลงไฟฟา และพื้นที่เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสําหรับกังหันกาซ 
เพื่อรวบรวมน้ําฝนจากพื้นที่ที่อาจทําใหน้ําฝนปนเปอนเขาถังแยกน้ํามัน (Oil Separator) กอนระบายน้ําฝน
ที่ผานการแยกน้ํามันออกแลวลงระบบระบายน้ําฝนทั่วไปที่ไมมีการปนเปอนเพื่อระบายลงรางระบายน้ําของ
นิคมฯ และแหลงน้ําทะเลตอไป 
 
 3)  การกาํหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

(1) ชวงกอสราง 
(ก) จัดทํารางระบายน้ําชั่วคราวและบอตกตะกอนต้ังแตเร่ิมตนการพัฒนาพื้นที่ 

โดยรวบรวมน้ําฝนเขาบอตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนดิน/ทรายกอนนําน้ําฝนกลับไปใชประโยชน เชน นําไปฉีด
พรมพื้นที่กอสรางเพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง เปนตน หรือระบายน้ําฝนสวนที่เหลือลงรางระบาย
น้ําของนิคมฯ ตอไป พรอมทั้งกําหนดใหกําจัดส่ิงกีดขวางหรือวัชพืชที่เปนอุปสรรคตอการระบายน้ําในพื้นที่
กอสราง 
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(ข) เก็บกองวัสดุกอสรางใหเปนระเบียบและอยูในตําแหนงที่เหมาะสมภายใน
พื้นที่โครงการ 

(ค) กําหนดและควบคุมใหบริษัทรับเหมาหามทิ้งขยะมูลฝอยหรือของเสียและ
วัสดุกอสรางลงรางระบายน้ําภายในโครงการ  

(ง) กําหนดใหมีการดูแลและตรวจสอบรางระบายน้ําเปนประจํา รวมถึงทํา
ความสะอาดลอกตะกอนในรางระบายนํ้าฝนเปนประจําทุกเดือนตลอดชวงเวลากอสราง 

 
(2) ชวงดําเนินการ 

(ก) กําหนดใหระบบระบายน้ําฝนภายในพื้นทีโ่ครงการเปนระบบแยกน้ําฝนออก
จากระบบรวบรวมน้ําเสียหรือน้ําทิ้งอยางชัดเจน 

(ข) จัดใหมีระบบระบายน้ําฝนภายในพื้นที่ของโครงการเพื่อระบายน้ําฝนจาก
พื้นที่โครงการลงรางระบายนํ้าของนิคมฯ กอนระบายลงแหลงน้ําทะเลตอไป  

(ค) จัดใหมีระบบรวบรวมน้ําฝนที่อาจมีการปนเปอนน้ํามันในบริเวณพื้นที่             
หมอแปลงไฟฟาและพื้นที่เคร่ืองกําเนิดไฟฟาสําหรับกังหันกาซ เพื่อสงไปยังถังแยกน้ํามัน (Oil Separator) 
กอนระบายลงสูรางระบายน้ําของโครงการและรางระบายน้ําของนิคมฯ ตอไป 

(ง) กําหนดใหมีการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบระบายน้ําฝนและระบบ
ระบายน้ําเสียอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  
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3.10 การจัดการของเสีย 
 

1) การจัดการของเสียภายในพื้นที่ศึกษา 
 เมื่อพิจารณาการจัดการมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดระยอง พบวาที่ผานมามีสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยที่เปนบอฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จํานวน 3 แหง ไดแก  
ศูนยกําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง บอฝงกลบมูลฝอยเทศบาลนครระยอง และบอฝงกลบ
มูลฝอยเทศบาลตําบลเมืองแกลง อยางไรก็ตาม ปจจุบันองคการปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับพื้นที่
โครงการและพื้นที่ศึกษาจะมีบริการเก็บขนมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมแตละพื้นที่และนํามูลฝอยที่เก็บขนสง
ไปกําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยครบวงจรจังหวัดระยอง ต้ังอยูที่ตําบลน้ําคอก อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
มีพื้นที่โดยรวม 429 ไร ทั้งนี้เดิมทีประกอบดวยโรงคัดแยกขยะและบอฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน  
2 บอ สามารถรองรับมูลฝอยไดประมาณ 250-300 ตันตอวัน ตอมาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองได
รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับบริษัท โกลบอลเพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี 
ที่มีความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปโภคของกลุม ปตท. เพื่อทําใหสามารถบริหาร
จัดการขยะอยางครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลาวคือ มีการสรางโรงคัดแยกขยะมูลฝอยอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใชใหมเพื่อจําหนายหรือสง
ใหโรงงานแปรรูปเพื่อหมุนเวียนนํากลับไปใชประโยชนตอไป สวนขยะอินทรียจะถูกคัดแยกและนําไปผลิต
เปนสารปรับปรุงดินหรือปุยหมักและมีแผนจะสงใหกับโรงผลิตกาซชีวภาพที่อยูระหวางการพัฒนา ในขณะ
ที่เศษวัสดุที่เหลือจะถูกผลิตเปนเช้ือเพลิงอารดีเอฟ (Refuse Derive Fuel; RDF) เพื่อปอนใหกับโรงไฟฟาของ
บริษัท โกลบอลเพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ที่ต้ังอยูใกลกับศูนยกาํจัดมูลฝอยครบวงจร จังหวัดระยอง  
ซึ่งทําใหสามารถแปลงมูลฝอยบางสวนเพื่อนําไปผลิตไฟฟาและสามารถลดปริมาณขยะที่นําไปฝงกลบได
ในปริมาณมาก อีกทั้งเปนการเพิ่มความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 1,500 ตัน
ตอวัน ทั้งนี้ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่ถูกนําเขามากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยครบวงจร จังหวัดระยอง 
ประมาณ 850-900 ตันตอวัน โดยสวนใหญรับมูลฝอยจากพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตางๆ ภายในจังหวัดระยอง เชน เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลบาน
เพ เทศบาลตําบลเชิงเนิน เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก เทศบาลตําบลเนินพระ องคการบริหาร 
สวนตําบลพะตง องคการบริหารสวนตําบลนาตาขวัญ องคการบริหารสวนตําบลเพ องคการบริหารสวน
ตําบลบานแลง เทศบาลตําบลบานคาย เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา เทศบาลตําบลชากบก องคการบริหาร
สวนตําบลตาขัน องคการบริหารสวนตําบลหนองตะพาน องคการบริหารสวนตําบลหนองละลอก องคการบริหาร
สวนตําบลบางบุตร เทศบาลตําบลบานฉาง เทศบาลตําบลสํานักทอน เทศบาลตําบลพลา องคการบริหาร
สวนตําบลบานฉาง องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน และเทศบาลตําบลมาบขา เทศบาลตําบลมาบขา
พัฒนา เทศบาลตําบลมะขามคู องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา เปนตน 
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 เมื่ออางอิงขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของตัวแทนหลังคาเรือนภายในพ้ืนที่ศึกษา 
พบวาโดยสวนใหญ (รอยละ 96.6) ระบุวามูลฝอยที่เกิดข้ึนจะมีรถจัดเก็บขยะของเทศบาลเขามารับและ
นําไปกําจัดตอไป นอกจากนั้นระบุวามีการเผากลางแจงหรือฝงดวยตนเอง และทิ้งไวขางบาน/ที่โลง/ที่
สาธารณะ สวนขอมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้  
 

(1) เทศบาลเมืองมาบตาพุด ปจจุบันมีรถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดทาย ขนาดความจุ 
12 ลูกบาศกเมตร จํานวน 7 คัน รถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดทาย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศกเมตร จํานวน  
2 คัน รถเก็บขนมูลฝอยชนิดเปดขางเททาย ขนาดความจุ 9 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน รถเก็บขนมูลฝอย
ชนิดเปดขางเททาย ขนาดความจุ 4 ลูกบาศกเมตร จํานวน 5 คัน รถเก็บขนมูลฝอยชนิดคอนเทนเนอร 
ขนาดความจุ 8 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 คัน รถด๊ัมยกเท ขนาดความจุ 4.5 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน 
และรถด๊ัมยกเท ขนาดความจุ 3.5 ลูกบาศกเมตรจํานวน 1 คัน โดยมีความสามารถในการเก็บขนมูลฝอยสงูสุด 
130 ตันตอวัน ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่ตองเก็บขนภายในพื้นที่บริการภายในเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ประมาณ 120 ตันตอวัน สําหรับมูลฝอยที่เก็บขนถูกสงไปกําจัดที่ศูนยกําจัดมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
จังหวัดระยอง ทั้งนี้เทศบาลตําบลเมืองมาบตาพุดมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทํา
การคัดแยกขยะเพื่อใหสะดวกแกการนําไปกําจัดและนํากลับไปใชประโยชนไดใหมตอไปในอนาคต 

                        
(2) เทศบาลตําบลบานฉาง ใหบริการเก็บขนมูลฝอยภายในพื้นที่ของเทศบาลตําบล

บานฉาง ปจจุบันมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยชนิดอัดทาย ขนาดความจุ 6 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 คัน และ 
รถเก็บขนขยะมูลฝอยชนิดอัดทาย ขนาดความจุ 3 ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 คัน โดยมีความสามารถในการ
เก็บขนมูลฝอยสูงสุด 18 ตันตอวัน ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่ตองเก็บขนภายในพื้นที่ประมาณ 10-15 ตันตอวัน 
และนํามูลฝอยที่เก็บขนไดสงไปกําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง 

 
2) การประเมินผลกระทบดานการจัดการของเสียที่เกิดจากโครงการ 

 การดําเนินโครงการทั้งระยะกอสรางและระยะเปดดําเนินการกอใหเกิดของเสียจาก
กิจกรรมตางๆ กลาวคือ ของเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการโดยสวนใหญเปนของเสียที่
เกิดจากกิจกรรมของคนงานกอสรางหรืออาคารสํานักงานช่ัวคราว ในขณะที่การพัฒนาโครงการเปนการ
ดําเนินการเพ่ือทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิมในการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และโครงการต้ังอยูในพื้นที่โรงไฟฟาเดิม จึงมีการใชพนักงาน/อาคารสํานักงานรวมกับโรงไฟฟาเดิม 
ดังนั้น ชวงเปดดําเนินโครงการไมทําใหปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานเพิ่มข้ึน ซึ่งจะมีของเสียที่เกิดข้ึน
เฉพาะจากกิจกรรมการผลิตของโครงการ 
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 ชวงกอสรางโครงการคาดวามีปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนสูงสุด 271 กิโลกรัมตอวัน หรือ
ประมาณ 0.27 ตันตอวัน ทั้งนี้โครงการกําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดใหมีถังรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท
ขนาด 200 ลิตร กระจายไปตามพื้นที่กอสรางและตามกิจกรรมตางๆ อยางเพียงพอ รวมถึงจัดใหมีภาชนะ
พักมูลฝอยรวมแบบแยกประเภทมูลฝอยที่มีความสามารถเก็บพักมูลฝอยไดไมนอยกวา 3 วัน อีกทั้งจัดใหมี
ผูรับผิดชอบในการจําหนายมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหกับผูรับซื้อที่ไดรับอนุญาต หรือ
ติดตอใหหนวยงานทองถิ่นที่มีศักยภาพมารับมูลฝอยที่ไมสามารถนํากลับไปใชประโยชนไดเพื่อนําไปกําจัด
อยางถูกหลักวิชาการตอไป ทั้งนี้เม่ือพิจารณาศักยภาพการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
พบวาปจจุบันเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีรถเก็บขนมูลฝอยและบุคลากรที่มีความสามารถเก็บขนมูลฝอย
สูงสุด 130 ตันตอวัน ในขณะที่ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่ตองเก็บขนภายในพื้นที่บริการประมาณ  
120 ตันตอวัน ดังนั้น หนวยงานทองถิ่นขางตนมีความสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมกอสราง
ของโครงการไดอยางเพียงพอ อีกทั้งเมื่อพิจารณาความสามารถในการกําจัดมูลฝอยของศูนยกําจัด 
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งเปนสถานที่กําจัดมูลฝอยที่เก็บขนจากเทศบาลมาบตาพุด
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนภายในจังหวัดระยอง พบวาปจจุบันมีความสามารถรองรับมูลฝอยได
สูงสุดประมาณ 1,500 ตันตอวัน ในขณะที่ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่ตองถูกนํามากําจัดภายในศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ประมาณ 900 ตันตอวัน ดังนั้น ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง ยังคงมีขีดความสามารถในการรองรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมกอสรางของ
โครงการไดอยางเพียงพอ   
   
  สําหรับชวงเปดดําเนินโครงการจะทําใหเกิดกากอุตสาหกรรมจากการผลิตโดยรวม
ประมาณ 84.5 ตันตอป ซึ่งโดยสวนใหญเปนกากของเสียที่เกิดจากการซอมบํารุง เชน แผนกรองอากาศ
เส่ือมสภาพ ฉนวนกันความรอนเส่ือมสภาพ น้ํายาลางเคร่ืองกังหันกาซที่ผานการใชงานแลว น้ํามันหลอล่ืน
เส่ือมสภาพ ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ผานการใชงานแลว เปนตน ทั้งนี้โครงการมีนโยบายการจัดการกาก
อุตสาหกรรมโดยใชหลักการลดการเกิดของเสียต้ังแตแหลงกําเนิดและมีการคัดแยกเพื่อทําใหสามารถ 
สงกากอุตสาหกรรมบางสวนใหโรงงานหรือผูรับซื้อเพื่อนําไปแปรรูปกอนนํากลับไปใชตอไป ทั้งนี้กอน 
ขนยายของเสียออกจากพื้นที่เพื่อนําไปจัดการอยางถูกหลักวิชาการจะมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด 
ปริมาณ และช่ือผูบําบัด/ผูกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พรอมทั้งแสดงวิธีการกําจัดตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงมีการจัดทําเอกสารกํากับการขนสง (Manifest System) ใหกับผูขนสงและผูรับกําจัด 
นอกจากนี้ โครงการมีนโยบายเลือกใชรถขนสงกากอุตสาหกรรมที่มีระบบติดตามเสนทางการลําเลียงที่เปน
แบบจีพีเอส (GPS) เพื่อทําใหสามารถตรวจสอบวาผูขนสงกากอุตสาหกรรมของโครงการไดลําเลียงไปถึง
บริษัทรับจัดการหรือสถานที่กําจัดตามที่กําหนดไว  
 

3) การกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
   (1) ชวงกอสราง 

(ก)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปดมิดชิดกระจายตามจุดตางๆ 
ภายในพ้ืนที่กอสรางอยางเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยที่เกิดจากคนงานกอสราง และกําหนดใหมีการแยก
ประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย ไดแก ถังพักมูลฝอยทั่วไป ถังพักมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมได และ
ถังพักของเสียอันตราย 
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(ข)  แยกขยะมูลฝอยที่เกิดจากการกอสรางและกิจกรรมของคนงานออกจาก
กัน และจัดเก็บในภาชนะที่ปดมิดชิด โดยเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชไดใหพิจารณานํากลับมาใชใหม 
หรือจําหนายใหกับผูรับซ้ือที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการ 

(ค)  จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมกากของเสีย/ขยะจาก
บริเวณรอบพื้นที่กอสรางไปไวในภาชนะรองรับ หรือบริเวณพื้นที่กําหนดอยางนอยวันละ 1 คร้ัง รวมทั้งมี
หนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากราชการเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยและนําไปกําจัด 
อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลตอไป 

(ง)  หามเผาทําลายเศษวัสดุหรือมูลฝอยในพื้นที่กอสราง 
(จ)  หามทิ้งเศษวัสดุกอสรางและขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ําภายในพื้นที่

โครงการและรางระบายน้ําสาธารณะรอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด 
 

  (2) ชวงดําเนินการ 
(ก) นําหลักการสามอาร หรือ 3Rs มาประยุกตใชในการจัดการกากของเสียที่

เกิดจากการผลิตเพื่อทําใหเกิดของเสียหรือเหลือของเสียที่ตองสงกําจัดใหนอยที่สุด กลาวคือ การบริหาร
จัดการเพื่อลดการเกิดของเสีย (Reduce) การนําของเสียกลับมาใชประโยชน (Reuse) และการปรับสภาพ
ของเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม (Recycle)  

(ข)  กําหนดใหมีอาคารเก็บพักของเสียหรือการใชพื้นที่เก็บพักของเสียที่มี
หลังคาปกคลุมและระบบปองกันการชะโดยน้ําฝน ซึ่งสามารถเก็บพักของเสียที่เกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการไดอยางเพียงพอกอนสงของเสียใหกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของรับไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(ค) กําหนดใหมีการคัดเลือกบริษัทรับกําจัดกากของเสียอันตรายโดยให
คํานึงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพเปนสําคัญ 

(ง)  กําหนดใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขามา
รับกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือระบบสาธารณูปโภคที่เหลือจากการนํากลับไปใชประโยชน  
ไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการและตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว (พ.ศ. 2548) หรือประกาศกระทรวงฉบับอ่ืนใดที่มีผลบังคับใช 

(จ) กําหนดใหรถขนสงกากของเสียอุตสาหกรรมตองติดต้ังระบบจีพีเอส 
(GPS) และเบอรโทรศัพทเพื่อเปนชองทางในการแจงเร่ืองรองเรียนมายังโครงการ 

(ฉ) กําหนดใหมีการตรวจติดตาม (Audit) หนวยงานรับกําจัดกากของเสียที่
ไดรับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการไดจัดสงกากของเสียไปกําจัด เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานดังกลาว 
กําจัดกากของเสียของโครงการเปนไปตามขอกําหนดและถูกตองตามหลักวิชาการ 
     (ช) กําหนดใหมีการบันทึกปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมแตละประเภทที่
เกิดจากโครงการ รวมถึงระบุแหลงที่สงกําจัดหรือจําหนาย โดยใหสรุปขอมูลทุก 6 เดือน 
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3.11   ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และอันตรายรายแรง 
 

1) ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน 
  เนื่องจากจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งกระจายจํานวนมากในหลายอําเภอ โดยจะมีการขนสง เก็บพักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 
ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยข้ึนได ดังนั้น จังหวัดระยองจึงจัดใหมีระบบจัดการภัยพิบัติโดยจัดต้ังศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจในระดับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามสถานการณของแตละพื้นที่) โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อทําใหสามารถ
ควบคุมสถานการณไดโดยเร็วจากเหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงเพื่อกอใหเกิดอันตรายและ 
ความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐนอยที่สุด โดยมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ 
ภาวะฉุกเฉินของจังหวัดระยองซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

(1) ภาวะฉุกเฉินระดับโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ เปนภัยขนาดเล็ก 
ในโรงงาน หรือตามเสนทางขนสงหรือแนวทอสงผลิตภัณฑซึ่งเจาหนาที่ของโรงงานท่ีเกิดเหตุ หรือโรงงาน
ใกลเคียงบนเสนทางที่จุดเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงหรือผูประกอบการตนเหตุ สามารถควบคุมสถานการณ
และระงับเหตุได กลาวคือหากโรงงาน/สถานประกอบการใดที่เกิดเหตุฉุกเฉินใหเขาระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน
ของโรงงาน รวมถึงแจงขอมูลใหกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่รับทราบ/เตรียมพรอม เชน กองอํานวยการปองกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ (กอ.ปภ.อบต./ เทศบาล) กองอํานวยการปองกัน
ภัยและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอ.ปภ.อําเภอ) โรงพยาบาลทองที่/โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีขอตกลงกับ
โรงงาน (กรณีมีผูบาดเจ็บ) โรงงาน/สถานประกอบการขางเคียง นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมทองที่เกิดเหตุ อําเภอ/จังหวัด ประธานชุมชน/ชุมชน เปนตน ในขณะที่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินของ
โรงงานทําการระงับเหตุทันทีรวมถึงการจัดเจาหนาที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมการรองรับการ
สนับสนุนจากภายนอกกรณีที่เหตุการณอาจลุกลามเขาสูภาวะฉุกเฉินระดับ 1 หรือ ระดับ 2 

 
 (2) ภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 1 เปนภัยที่มีสถานการณเกินขีดความสามารถของโรงงาน 
ที่เกิดเหตุหรือผูประกอบการตนเหตุไมสามารถควบคุมหรือระงับเหตุได จะตองขอความชวยเหลือและ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน กองอํานวยการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กอ.ปภ.อบต./เทศบาล) กองอํานวยการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอ.ปภ.อําเภอ) 
หรือโรงงานขางเคียง เปนตน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการควบคุมสถานการณหรือระงับเหตุรวมทั ้งอพยพดูแล 
ใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ ซึ่งในกรณีนี้ เทศบาล/อบต.แหงพื้นที่/ผูอํานวยการทองถิ่นจะเปน 
(ผูประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนกับโรงพยาบาลทองที่เกิดเหตุ/ใกลเคียง ตํารวจทองที่เกิดเหตุ/ใกลเคียง 
การแจงเตือนตอชุมชน/ประชาชน และมีความรับผิดชอบในการเตรียมการอพยพชุมชน/ประชาชน อีกทั้งมีการ
ประสานงานเพื่อแจงและขอความชวยเหลือจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
รวมทั้งเปนผูรายงานเหตุการณใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรับทราบ 
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   (3) ภาวะฉุกเฉิน ระดับท่ี 2 เปนภัยที่กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่และอําเภอไมสามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณได จะตอง
ขอความชวยเหลือจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองหรือจังหวัด
ใกลเคียง รวมทั้งหนวยสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกระดับอื่นๆ ซึ่งในกรณีนี้กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื ้นที ่โรงงานที่เกิดเหตุ และผูอํานวยการใน 
ภาวะฉุกเฉินของโรงงานที ่เกิดเหตุแจงสถานการณตอศูนยอํานวยการรวมในภาวะฉุกเฉิน (ศอร.)  
ซึ่งศูนยอํานวยการรวมในภาวะฉุกเฉินจะประเมินสถานการณและประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 รวมถึง
จัดเตรียมอุปกรณและเจาหนาที่ หากอุปกรณที่มีอยูไมเพียงพอจะประสานหนวยงานขางเคียงและหนวย
สนับสนุนทุกหนวย กรณีเกินขีดความสามารถของศูนยอํานวยการรวมในภาวะฉุกเฉินใหรายงาน
ผูอํานวยการจังหวัดระยองและรองขอการสนับสนุนจากรัฐบาล หากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการประกาศ
ยกเลิก และจัดแถลงขาวตอส่ือมวลชนเพื่อชี้แจงใหประชาชนเขาใจ  
 
 นอกจากน้ี การศึกษาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของพื้นที่ ศึกษาโดยการ
สอบถามหรือสัมภาษณตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ พบวาแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยอันเนื่องมาจากเหตุสาธารณภัย รวมทั้งสนับสนุนและ
ควบคุมภัยที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่ที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สําหรับการจัดเตรียมอุปกรณปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  (1) เทศบาลเมืองมาบตาพุด ปจจุบันมีอุปกรณ เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ไดแก รถยนตดับเพลิงชนิดเคมีโฟม ประกอบดวย แท็งกน้ํา 6,000 ลิตร แท็งกโฟม 6,000 ลิตร  
และแท็งกผงเคมี 250 กิโลกรัม จํานวน 4 คัน รถยนตดับเพลิงชนิดโฟมประกอบดวยแท็งกน้ํา 12,000 ลิตร 
และแท็งกโฟม 500 ลิตร จํานวน 4 คัน รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 1 คัน 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค 
ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 2 คัน รถบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค ขนาด 12,000 ลิตร จํานวน 2 คัน 
รถดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือนอัตโนมัติความสูง 30 เมตร ประกอบดวยแท็งกน้ํา 1,000 ลิตร และแท็งกโฟม 
500 ลิตร จํานวน 1 คัน รถดับเพลิงชนิดบันไดเล่ือนอัตโนมัติความสูง 22 เมตร ประกอบดวย แท็งกน้ํา 1,000 ลิตร
และแท็งกโฟม 500 ลิตร จํานวน 1 คัน รถกูภัยพรอมอุปกรณ ขนาด 6 ลอ จํานวน 2 คัน เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง      
ชนิดหาบหาม จํานวน 12 เคร่ือง และเรือยนตดับเพลิง จํานวน 1 ลํา มีแหลงน้ําสํารองดับเพลิงจํานวน  
4 แหง คือ ฝายหนองหวายโสม ฝายศาลาบานบน สระไทยรัฐ และคลองนํ้าหู นอกจากนี้ สามารถแจงขอ
ความสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองบานฉาง 
ซึ่งอยูหางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 12 นาที และเทศบาลนครระยองซ่ึงอยู
หางประมาณ 19 กิโลเมตร โดยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 22 นาที 
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  (2) เทศบาลตําบลบานฉาง ปจจุบันมีอุปกรณ เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ไดแก รถหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน รถหัวฉีดน้ําดับเพลิงขนาด  
6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน รถดับเพลิงชนิดโฟม 500 ลิตร จํานวน 1 คัน รถตูพยาบาล จํานวน 1 คัน  
รถตรวจการณ จํานวน 1 คัน รถหอบันไดสูง จํานวน 1 คัน มีแหลงน้ําสํารองดับเพลิงจํานวน 2 แหง คือ  
ฝายภูมิมาศ และอางเก็บน้ําเขาภูดร นอกจากนี้ สามารถแจงขอความสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณเกี่ยวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลเมืองบานฉางซ่ึงอยูหางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยใชเวลา
ในการเดินทางประมาณ 8 นาที และบริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด ซึ่งอยู
หางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9 นาที 
 
 2)  การประเมินผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

(1) ชวงกอสรางโครงการ 
  การกอสรางโครงการอาจมีกิจกรรมที่กอใหเกิดอันตรายตออาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของคนงานกอสราง เชน การทํางานกับเคร่ืองจักร/อุปกรณกอสราง การทํางานในที่สูงหรือที่              
อับอากาศ หรือการใชของแหลมคมในการกอสราง อีกทั้งอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดข้ึนใน               
ชวงกอสราง เชน ฝุนละออง ระดับเสียง เปนตน จึงมีความจําเปนตองประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัย
จากกิจกรรมการกอสรางของโครงการเพ่ือนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบท่ีเหมาะสม  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
(ก)  มลพิษทางอากาศ  

   เมื่อพิจารณาแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกิจกรรมกอสราง
และอาจมีผลกระทบตออาชีวอนามัยของคนงานกอสราง ไดแก ฝุนละอองซ่ึงเกิดจากการปรับสภาพพื้นที่
เพื่อเตรียมการกอสราง และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากทอไอเสียของเคร่ืองจักรที่ใชกอสราง เชน รถขุดดิน  
รถเครน รถบดอัดดิน เปนตน หากคนงานกอสรางไดรับการสัมผัสมลพิษขางตนอยางตอเนื่องอาจมี
ผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจได ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบดานฝุนละอองตออาชีวอนามัยของ
คนงานกอสราง โครงการจึงกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบ เชน กําหนดใหมีการควบคุมการเปดและใช
พื้นที่กอสรางสําหรับกอสรางเทาที่จําเปนหรือสอดคลองกับงานแตละชวง กําหนดใหมีการฉีดพรมน้ําบริเวณ
พื้นที่ที่มีการเปดหนาดิน กองวัสดุ และบริเวณถนนภายในพื้นที่โครงการอยางนอยวันละ 2 คร้ัง หรือ
พิจารณาเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ําตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ กําหนดใหทําความสะอาด
เศษดินโคลนหรือทรายที่ติดกับตัวรถและลอรถกอนออกจากพื้นที่กอสราง อีกทั้งกําหนดใหรถขนสงวัสดุ
กอสรางที่อาจมีการหกหรือฟุงกระจายของฝุนจะตองมีวัสดุปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิด นอกจากน้ี 
กําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหกับคนงานอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ
กิจกรรมการทํางาน  
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    (ข)  ระดับเสียง  
    แหลงกําเนิดเสียงดังชวงกอสรางของโครงการเกิดจากเคร่ืองจักรที่
เกี่ยวของกับการกอสราง ไดแก รถขุดดิน (Backhoe) เคร่ืองเช่ือม (Welding) รถผสมคอนกรีต (Concrete 
Mixer Truck) รถบรรทุก  (Truck) รถบดอัดดิน  (Vibratory Roller) และเคร่ืองตอกเสาเข็ม  (Hydraulic 
Hammer Rig) สําหรับการศึกษาระดับเสียงที่ เกิดจากเคร่ืองจักรดังกลาวอางอิงจาก Department for 
Environment Food and Rural Affairs; Update of Noise Database for Prediction of Noise on 
Construction and Open Sites (2005) พบวาเคร่ืองจักรที่ใชในการกอสรางขางตนมีระดับเสียง 68, 73, 80, 
79, 74 และ 89 เดซิเบลเอ ตามลําดับ หากคนงานกอสรางไดรับการสัมผัสเสียงดังจากเคร่ืองจักรอยาง
ตอเนื่องอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสมรรถภาพการไดยินได ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบดานระดับเสียง
ตออาชีวอนามัยของคนงานกอสราง โครงการจึงมีการกําหนดมาตรการตางๆ ไดแก จัดใหมีการลอมรอบเขต
พื้นที่กอสรางดวยร้ัวชั่วคราวหรือแผงกั้นเพื่อกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่มีเสียงดังและติดปายเตือนใหสวมใส
อุปกรณปองกันเสียง กําหนดใหจัดทําแผนงานตรวจสอบหรือบํารุงรักษาเคร่ืองจักร/อุปกรณที่ เปน
แหลงกําเนิดเสียงที่สําคัญอยางนอยตามระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือการดูแลบํารุงรักษาของเครื่องจักร/
อุปกรณดังกลาว นอกจากนี้ กําหนดใหบริษัทรับเหมาจัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงใหกับคนงานกอสรางที่
ทํางานในบริเวณที่มีเสียงดังอยางเพียงพอ เชน ที่อุดหู และที่ครอบหู เปนตน อีกทั้งตองมีเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ที่ผานการฝกอบรมดานความปลอดภัยอยูประจําพื้นที่เพื่อควบคุมงานกอสราง  
 
   (ค)  มลพิษทางน้ํา  

   กิจกรรมที่กอใหเกิดน้ําเสียและอาจสงผลกระทบตออาชีวอนามัยของ
คนงานกอสรางคือน้ําเสียที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง ทั้งนี้หากมีมาตรการจัดการ 
น้ําเสียไมเหมาะสมหรือมีการดําเนนิการอยางไมถูกสุขลักษณะ อาจทําใหน้ําเสียที่เกิดข้ึนเปนแหลงเพาะเช้ือ
โรคและสามารถแพรกระจายออกสูส่ิงแวดลอม ซึ่งอาจมีผลกระทบตออาชีวอนามัยของคนงานกอสรางได  
อยางไรก็ตาม โครงการกําหนดใหมีมาตรการปองกันผลกระทบ เชน กําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดเตรียม
หองน้ํา-หองสวมแบบเคลื่อนที่ใหเพียงพอกับจํานวนคนงานกอสรางโดยอางตามขอกําหนดของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยจัดใหมีหองสวมที่ถูกสุขลักษณะสําหรับคนงาน
กอสรางในอัตราสวนไมนอยกวา 1 หองตอคนงาน 20 คน และกําหนดใหบริษัทรับเหมาตองจัดทําแผนงาน
ในการประสานงานเพื่อติดตอใหหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของเขามารับ 
ส่ิงปฏิกูลที่เกิดข้ึนจากหองสวมแบบเคล่ือนที่เพื่อนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลตอไป รวมถึงกําหนดใหมี
เจาหนาที่ทําความสะอาดและจัดการหองน้ํา-หองสวมใหถูกสุขลักษณะอยางตอเนื่อง 
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(ง)  มลูฝอย 
   กิจกรรมกอสรางจะกอใหเกิดมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของ

คนงานกอสรางและการดําเนินการของอาคารสํานักงานช่ัวคราว ทั้งนี้หากโครงการมีมาตรการจัดการ                
มูลฝอยไมเหมาะสมหรือไมถูกสุขลักษณะอาจกอใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 
เชน แมลงวัน แมลงสาบ ยุง สัตวมีพิษ เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตออาชีวอนามัยของคนงานกอสรางได 
ดังนั้น โครงการจึงมีการกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบ กลาวคือ โครงการจัดใหมีพื้นที่และภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดมิดชิดอยางเพียงพอ กําหนดใหมีการจัดเตรียมถังพักมูลฝอยแบบแยกประเภท
วางไวใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลฝอย ไดแก ถังพักมูลฝอยทั่วไป ถังพักมูลฝอยที่สามารถนํา
กลับมาใชใหมได และถังพักของเสียอันตราย โดยกําหนดใหมีถังพักมูลฝอยทั่วไปและถังพักมูลฝอยที่
สามารถนาํกลับมาใชใหมไดมีความจุไดไมนอยกวา 3 วัน และถังเก็บพักของเสียอันตรายตองมีขนาดความจุ
โดยรวมที่สามารถรองรับมูลฝอยไดอยางนอย 1 เดือน ซึ่งทําใหสามารถแยกเศษวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช
ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนมูลฝอยที่เหลือจากการนํากลับไปใชประโยชนจะสงใหหนวยงานท่ีไดรับ
อนุญาตนําไปกําจัดตอไป โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในกํากับดูแลและประสานงานเพื่อ
ติดตอใหบริษทัเอกชนหรือหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของรับไปกําจัดตอไป  
 
      (จ)  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
      การกอสรางโครงการมีกิจกรรมตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงานของคนงานกอสราง เชน การทํางานในที่สูงหรือที่อับอากาศ การสัมผัสประกายไฟ หรือของ
แหลมคมจากการกอสราง รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดจากการติดต้ังอุปกรณ/เคร่ืองจักร ดังนั้น โครงการจึง
กําหนดใหมีมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เชน กําหนดขอบเขตและจัดทําแนวร้ัว 
พรอมติดไฟสองสวางบริเวณพื้นที่กอสรางใหชัดเจน กําหนดใหมีการประเมินวิเคราะหและระบุพื้นที่ที่เส่ียง 
พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณระงับเหตุติดต้ังไวตามความเหมาะสมตามระดับความเส่ียงและสอดคลองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของและกําหนดบริเวณพื้นที่กอสรางใหชัดเจน เชน เขตกอสราง เขตจดัเก็บอุปกรณกอสราง 
เปนตน รวมทั้งจัดใหมีปายเตือนภัยบริเวณดังกลาวและจํากัดเวลาเขาพื้นที่กอสรางโดยมีเอกสาร 
การขออนุญาตเขา-ออกพื้นที่กอสรางใหชัดเจน จัดใหมีระบบการขออนุญาตทํางาน (Work Permit) ภายใน
พื้นที่อยางเขมงวดโดยเฉพาะงานที่ดําเนินการที่มีความเส่ียงสูง (High Risk) เชน การทํางานในที่สูง  
งานท่ีเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย งานที่ดําเนินการในสถานท่ีอับอากาศ เปนตน นอกจากน้ี กําหนดใหมีจํานวน
และระดับของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงาน (จป.) ที่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนดเปนอยางนอย
เพื่อทําหนาที่ควบคุมใหคนงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  
 
 
 

-82-



 เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

   (ฉ)  การปองกันอัคคีภัย  
    การกอสรางโครงการมีกิจกรรมตางๆ ที่อาจกอใหเกิดเหตุเพลิงไหมได เชน  
การปฏิบัติงานในที่ที่มีประกายไฟ เหตุขัดของของระบบไฟฟาและอุปกรณ/เคร่ืองจักร เปนตน ทั้งนี้โครงการ
ไดกําหนดมาตรการปองกันการเกิดเพลิงไหม เชน ดูแลมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการกักเก็บ
วัตถุไวไฟและจัดทําปาย “อันตราย” “หามสูบบุหร่ี” “หามทําใหเกิดประกายไฟ” หรือ “หามพกพาอุปกรณสําหรับ
จุดไฟหรือติดไฟ” ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวใหเห็นไดชัดเจน ณ บริเวณนั้น
กําหนดใหมีการประเมินวิเคราะหและระบุพื้นที่ที่เส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณระงับ
เหตุติดต้ังอยางเพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด กําหนดใหมีการวางแผนงาน การเตรียมการและ
การตอบสนองตอเหตุเพลิงไหมอยางเพียงพอ เปนตน  
 

(2) ชวงดําเนินโครงการ 
   การปฏิบัติงานของพนักงานสวนใหญจะปฏิบัติงานภายในหองควบคุมระบบ

สวนกลาง (Control Room) โดยมีการติดต้ังระบบปรับอากาศเพื่อปองกันมลสารตางๆ ที่ เกิดจาก
กระบวนการผลิตของโครงการ ยกเวนกรณีเพียงบางชวงที่พนักงานตองออกจากหองควบคุมไปปฏิบัติงาน
บริเวณพื้นที่สวนการผลิต ซึ่งอาจไดสัมผัสกับมลสารหรือสภาพแวดลอมไมเหมาะสมและอาจกอใหเกิด
ผลกระทบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยได จึงมีความจําเปนตองประเมินผลกระทบตออาชีวอนามัย
จากการดําเนินโครงการเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลกระทบที่เหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
     (ก) ระดับเสียง 

   แหลงกําเนิดเสียงที่อาจเกิดข้ึนในชวงดําเนินการของโครงการ คือ 
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต ไดแก เคร่ืองผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ (Gas Turbine 
Generator; GTG) จํานวน 4 ชุด ทั้งนี้หากโครงการมีมาตรการไมเหมาะสมอาจทําใหมีระดับเสียงดังหรือ
เมื่อพนักงานไดรับสัมผัสเสียงอยางตอเนื่องอาจสงผลกระทบตอสมรรถภาพการไดยินของพนักงานได 
อยางไรก็ตาม โครงการมีการควบคุมระดับเสียงจากแหลงกําเนิดหรือพื้นที่ตางๆ ภายในโครงการไมใหเกิน 
85 เดซิเบลเอ หากบริเวณใดมีคาเกินคาควบคุมขางตนจะกําหนดพื้นที่ ดังกลาวเปนพื้นที่ควบคุม 
(Restricted Area) เพื่อกําหนดใหพนักงานตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลกอนเขาทํางานใน
บริเวณขางตน อีกทั้งโครงการมีการควบคุมระดับเสียงภายในพ้ืนที่โครงการใหสอดคลองตามมาตรฐาน
อางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ โครงการกําหนดมาตรการใหจัดทํา
แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแตละพื้นที่สวนการผลิต และมีการทบทวนการจัดทํา
แผนผังแสดงระดับเสียงทุก 3 ป พรอมทั้งมีการควบคุมระดับเสียงที่พนักงานไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในแตละวัน (Time Weighted Average; TWA) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน พ.ศ. 2561 และจัดให
มีการตรวจสมรรถภาพการไดยินของพนักงานเปนประจําทุกป (อยางนอยปละ 1 คร้ัง)  
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     (ข) ความรอน 
  กิจกรรมการดําเนินการผลิตไอน้ําและไฟฟาของโครงการที่อาจกอใหเกิด

ความรอนและอาจทําใหมีผลกระทบตอพนักงานได ไดแก ความรอนที่เกิดจากเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนํา
ความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม อยางไรก็ตาม โครงการมีมาตรการปองกันผลกระทบตออาชีวอนามัยของ
พนักงาน เชน จัดเวลาทํางานและเวลาพักใหเหมาะสม เพื่อชวยลดการสะสมความรอนในรางกายและ
อันตรายจากความรอน และกําหนดใหพนักงานสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสมกอนเขาปฏิบัติงาน
ในพื้นที่หรือมีโอกาสสัมผัสกับความรอน อีกทั้งโครงการกําหนดใหมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โดยกําหนดใหตรวจวัดอุณหภูมิภายในพื้นที่สวนการผลิตที่อาจกอใหเกิดความรอนอยางนอย 2 คร้ังตอป  

 
    (ค) แสงสวาง 

    การทํางานมีความจําเปนอยางยิ่งตองมีแสงสวางอยางเพียงพอเพื่อให
เกิดความสะดวกและแมนยําในการทํางานและเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ทั้งนี้พื้นที่ที่มี
การปฏิบัติงานของพนักงานจะมีการติดต้ังหลอดไฟใหมีแสงสวางตามมาตรฐานหรือขอกําหนดโดยอางอิง
กฎหมายที่เกี่ยวของและกําหนดใหมีการเปลี่ยนซอมแซมทันทีเม่ือเกิดการชํารุด พรอมทั้งกําหนดมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบโดยกําหนดใหมีการตรวจวัดแสงสวางภายในพื้นที่ของโครงการอยางนอยปละ 
2 คร้ัง  
 
   (ง) สารเคมี 
 สารเคมีที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา คือ สารละลายแอมโมเนียไฮดรอกไซด 
เปนสารเคมีที่ใชในการควบคุมความเปนกรด-ดางในเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสารเคมีพบวาไมไดจัดอยูในกลุมสารอินทรียระเหยงาย รวมทั้งไมไดอยูกลุม
ที่เปนสารกอมะเร็งเมื่ออางอิงตามองคการนานาชาติเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง (International Agency for 
Research on Cancer; IARC) อยางไรก็ตาม สารเคมีดังกลาวอาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง 
ดวงตา และระบบทางเดินหายใจไดหากพนักงานไดรับสัมผัสสารเคมีโดยตรงหรือสัมผัสในปริมาณมาก 
สําหรับโอกาสท่ีพนักงานสัมผัสสารเคมีขางตนอาจเกิดข้ึนในหลายลักษณะ เชน ภาชนะบรรจุสารเคมีร่ัว 
หรือมีการแพรกระจายระหวางการขนยาย/การเก็บ/การถายเท ดังนั้น โครงการจึงกําหนดมาตรการปองกัน
ผลกระทบตางๆ คือ จัดใหมีคอนกรีตลอมรอบถังบรรจุสารเคมีที่เปนของเหลวโดยกําหนดใหปริมาตรความจุ
ภายในคันคอนกรีตมีปริมาตรไมนอยกวาปริมาตรของถังบรรจุสารเคมีใบที่ใหญที่สุดที่อยูภายในคัน
คอนกรีต จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอกับจํานวนพนักงานตามลักษณะงาน เชน 
หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย แวนตา เปนตน และควบคุมดูแลใหพนักงานสวมอุปกรณทุกคร้ังที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสารเคมี มีการจัดทําขอมูลความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีแตละชนิดพรอมทั้งติด
ประกาศไวบริเวณพื้นที่ทํางาน จัดใหมีจุดลางตาและอาบน้ําบริเวณที่มีการขนสงหรือกักเก็บสารเคมี รวมทั้ง
จัดใหมีการอบรมใหความรูดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมรวมถึงขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอมสําหรับพนักงานใหมตามลักษณะงานและผูที่เกี่ยวของทุกคน และกําหนดใหมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินพรอมทั้งกําหนดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
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      (จ) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  การดําเนินโครงการมีกิจกรรมตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเส่ียงตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เชน การปฏิบัติงานในพื้นที่สวนการผลิต รวมถึงอุบัติเหตุตางๆ ที่เกิดจากการ
ทํางานรวมกับอุปกรณ/เคร่ืองจักร ทั้งนี้บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด มีการจัดต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยเพื่อกําหนดนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับกิจกรรมตางๆ และมีการสงเสริม 
สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานภายในพ้ืนที่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการ 
นอกจากนี้ โครงการกําหนดใหมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป เชน กําหนดใหมีการประเมิน
วิเคราะหและระบุพื้นที่ที่ เส่ียง พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณระงับเหตุติดต้ังไวตามระดับความเส่ียงและ
สอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเหมาะสมกับ
อันตรายและเพียงพอตอการใชงานของผูปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ เปนตน 
กําหนดใหมีการฝกอบรมพนักงานกอนเขาทํางานเพื่อใหเขาใจและตระหนักในการทํางานที่ปลอดภัย จัดทํา
คูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานเพื่อใหเขาใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ และมาตรการดานความปลอดภัย 
นอกจากนี้ กําหนดใหมีจํานวนและระดับของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ที่เพียงพอตามท่ี
กฎหมายกําหนดเปนอยางนอยเพื่อทําหนาที่ควบคุมใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  
 
   (ฉ) การปองกันอัคคีภัย  
   โครงการกําหนดมาตรการติดต้ังอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางเพียงพอ ประกอบดวย อุปกรณตรวจจับเหตุเพลิงไหมแบบมือดึงและแบบ
อัตโนมัติ เชน อุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) เปนตน อุปกรณระงับอัคคีภัย เชน ถังดับเพลิงแบบ
มือถือ (Fire Extinguisher) หัวจายน้ําดับเพลิง (Fire Hydrant) ตูสายน้ําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 
เปนตน ทั้งนี้การออกแบบอุปกรณตางๆ จะมีความสอดคลองกับลักษณะความเสี่ยงของพื้นที่และสอดคลอง
ตามมาตรฐานสากลหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้โครงการกําหนดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษา
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยตามแผนงานที่กําหนดเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณมีความปลอดภัยอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา นอกจากนี้ โครงการมีการใชระบบน้ําสํารองดับเพลิงและเคร่ืองสูบน้ํา
ดับเพลิงที่มีอยูเดิมรวมกับโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) โดยที่ปจจุบัน
โรงไฟฟาเดิมจัดใหมีถังสํารองน้ําดับเพลิงขนาดความจุ 3,000 ลูกบาศกเมตร รวมทั้งไดจัดใหมีเคร่ืองสูบน้ํา
ดับเพลิง จํานวน 2 ชุด คือ เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงชนิดขับเคล่ือนดวยไฟฟา ขนาด 340 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
และเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตดีเซล ขนาด 340 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ทั้งนี้กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ของโครงการพบวามีความตองการใชน้ําดับเพลิงสูงสุด 1,250 แกลลอนตอนาทีหรือ 
284 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (อางอิงการออกแบบตามมาตรฐาน NFPA) ดังนั้น เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงของ
โรงไฟฟาเดิมสามารถรองรับอัตราการใชน้ําดับเพลิงไดอยางเพียงพอ อีกทั้งเมื่อพิจารณาปริมาณน้ําสํารอง
จากถังสํารองน้ําดับเพลิงขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร พบวาปริมาณนํ้าสํารองดับเพลิงสามารถรองรับการ
ใชน้ําดับเพลิงของโครงการไดประมาณ 10.5 ชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง
การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 หมวด 4 ระบบน้ําดับเพลิง ขอ 10 ที่ระบุวา “ผูประกอบ
กิจการโรงงานตองจัดเตรียมน้ําสําหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ํา
ดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที” นอกจากนี้ โครงการกําหนดใหมีแผนการ
ตรวจสอบสภาพและทดสอบการทํางานของระบบระงับอัคคีภัยตางๆ รวมทั้งกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินและกําหนดใหมีการซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 

-85-



 เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 

จัดทําโดยบริษัท เอ็นไว เวิรค จํากัด 

   (ช) การประเมินความเสี่ยงอันตรายรายแรง 
   เมื่อพิจารณากิจกรรมหรือเครื่องจักรที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟาของโครงการ
ที่อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง ไดแก เคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม  
กังหันกาซ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ทอกาซธรรมชาติ และหมอแปลงไฟฟา ทั้งนี้มีการประเมินความเส่ียงอันตราย
ที่อาจเกิดข้ึนจากเคร่ืองจักรดังกลาวโดยอางอิงจากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการ
บงช้ีอันตราย การประเมินความเส่ียง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543  
เพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงอันตรายใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
ซึ่งผลการศึกษาพบวาอุปกรณหรือเคร่ืองจักรการผลิตไฟฟาของโครงการมีความเส่ียงอยูในระดับปานกลาง 
กลาวไดวาโอกาสที่อุปกรณหรือเคร่ืองจักรการผลิตไอน้ําและไฟฟาสวนใหญของโครงการจะกอใหเกิด
อันตรายอยูในระดับความเส่ียงที่ยอมรับได แตตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม ซึ่งโครงการไดกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันและเฝาระวังผลกระทบดังกลาวที่อาจเกิดข้ึน 
 
 3)  รางมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

(1) ชวงกอสราง 
 
   ก)  มาตรการคัดเลือกบริษัทรับเหมา 

(ก) ตองเปนบริษัทรับเหมากอสรางที่ถูกตองตามกฎหมายและมี
ประสบการณในการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม 

(ข) ตองเปนบริษัทรับเหมาที่มีนโยบายดานส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยที่ชัดเจนและสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(ค) ตองเปนบริษัทรับเหมาที่มีแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงาน 

(ง) ตองเปนบริษัทรับเหมาที่มีคุณภาพและใหความสําคัญตอการจัด
ที่พักคนงานกอสรางใหถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคตางๆ ดังนี้ 

- จัดหาน้ําด่ืมที่สะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแกคนงานกอสราง 
- จัดการขยะมูลฝอยใหถูกหลักสุขาภิบาล 
- จัดเตรียมหองน้ํา-หองสวมใหเพียงพอตอคนงานกอสราง 
- จัดทําทะเบียนคนงานกอสราง 
- จัดใหมีการตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของคนงานกอสราง 

(จ) ตองเปนบริษัทรับเหมากอสรางที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน (จป.) อยูประจําพื้นที่เพื่อควบคุมใหคนงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

(ฉ) ตองเปนบริษัทรับเหมาที่มีการวิเคราะหลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
และจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมใหแกคนงานท่ีมา
ปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอและสอดคลองตามลักษณะงาน 
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(ช) การทําสัญญาวาจางระหวางโครงการและบริษัทรับเหมากอสราง
จะตองระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานใน
โครงการ รวมถึงการจัดที่พักอาศัยของคนงานกอสรางใหถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎเกณฑและขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน การจัดใหมีและควบคุมดูแลการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลตางๆ และการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมถึงการจัดใหมีแผนฉุกเฉิน  

 
 ข)  มาตรการความปลอดภัยในสถานที่กอสรางโดยท่ัวไป 

(ก) กําหนดบริเวณพื้ นที่ ก อสรางให ชัด เจน  เชน  เขตกอสราง  
เขตจัดเก็บอุปกรณกอสราง เปนตน รวมทั้งจัดใหมีปายเตือนภัยบริเวณดังกลาวและจํากัดเวลาเขาพื้นที่
กอสราง โดยมีเอกสารการขออนุญาตเขา-ออกพื้นที่กอสรางใหชัดเจน 

(ข) จัดใหมีการลอมรอบเขตพื้นที่กอสรางดวยร้ัวชั่วคราวหรือแผงกั้น
เพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ควบคุมใหคนงานตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลกอนเขาปฏิบัติงานมี
เสียงดังและติดปายเตือนใหสวมใสอุปกรณปองกันเสียง พรอมติดไฟสองสวางบริเวณพื้นที่กอสราง 
ใหชัดเจน 

(ค) จัดใหมีระบบการขออนุญาตทํางาน (Work Permit) อยางเขมงวด 
โดยเฉพาะงานที่มีความเส่ียงสูง (High Risk) เชน การทํางานในที่สูง งานที่เส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย งานท่ี
ดําเนินการในสถานที่อับอากาศ เปนตน 

(ง) ดูแลมิใหบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุ
ไวไฟและจัดทําปายเตือนหรือขอหามตางๆ ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟไวใหเห็นไดชัดเจน             
ณ บริเวณนั้นเชน “หามสูบบุหร่ี” “หามทําใหเกิดประกายไฟ” “หามพกพาอุปกรณสําหรับจุดไฟหรือติดไฟ” 
เปนตน 

(จ) กําหนดใหมีการวิเคราะหและระบุพื้นที่ที่เส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม 
พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณระงับเหตุติดต้ังไวตามความเหมาะสมหรือตามระดับความเสี่ยง โดยใหสอดคลอง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(ฉ) กําหนดใหมีการฝกอบรมคนงานกอสรางใหมีความรู และความ
เขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานกอนดําเนินงาน (Morning Talk) 

(ช) กําหนดใหกอนการใชเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรและหลังการใชทุกคร้ัง
จะตองมีการตรวจสอบและ/หรือซอมแซมแกไขเพื่อการใชงานเปนไปอยางปกติ 

 
  ค)  ความปลอดภัยเฉพาะกิจกรรมกอสราง 
     
     การปองกันการตกจากท่ีสงู 
     (ก) การทํางานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารต้ังแต 2 เมตรข้ึนไป 
ตองจัดใหมีนั่งราน บันได ขาหย่ัง และมายืน ที่ปลอดภัยเหมาะสมตามสภาพของงาน รวมถึงตองจัดเตรียม
สายเชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยใหกับคนงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง 
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  (ข)  การทํางานบนที่ลาดชันที่ทํามุมเกินสามสิบสององศาจาก
แนวราบและสูงต้ังแต 2 เมตรข้ึนไป ตองจัดใหมีนั่งรานที่ปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพของงาน สายหรือ 
เชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพรอมอุปกรณ หรือเคร่ืองปองกันอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันใหคนงานใช
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

 
       การทํางานกบัเครื่องจักรและปนจั่น 

(ก) จัดใหมี เค ร่ืองปองกันอันตรายสําหรับลูกจางซ่ึงทํางานกับ
เคร่ืองจักร เชน หลังคาเกง ที่ปดครอบแทนหมุน เคร่ืองปดบังประกายไฟ หรือตะแกรงเหล็กเหนียว 

(ข) จัดทําแผนงานดูแลเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการทํางาน
กอสรางใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยตามระยะเวลาการใชงานที่เหมาะสม และการตรวจรับรอง
ประจําป 

(ค) กรณีที่อาจเกิดอันตรายจากการเคล่ือนที่ของเคร่ืองจักรใด  
ใหติดต้ังอุปกรณปองกันอันตรายและเตือนอันตรายที่เคร่ืองจักรนั้น เชน สัญญาณเสียงและแสงสําหรับการ
เดินหนาถอยหลังของเคร่ืองจักร และติดปายเตือนอันตรายใหเห็นไดชัดเจน 

(ง) การทํางานเกี่ยวกับปนจั่นตองจัดใหมีบุคลากรตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน (ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ หรือผูควบคุมการใชปนจั่น)  
ซึ่งตองผานการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวและตองจัดใหมีการอบรมหรือทบทวนการทํางาน
เกี่ยวกับปนจั่น 
 
     งานเสาเข็ม 

(ก) งานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ ที่ มี เส นผ านศูนย กลางต้ั งแต  
70 เซนติเมตรข้ึนไป ตองจัดใหมีวิศวกรซ่ึงมีประสบการณดานปฐพีวิศวกรรมประจําสถานที่กอสราง
ตลอดเวลาทํางานของคนงานกอสราง และคนงานกอสรางซึ่งทํางานตองมีความชํานาญงานเสาเข็มเจาะ
ขนาดใหญ 

(ข) กรณีทํางานเสาเข็มเจาะในบริเวณที่จํากัด เชน ใตเพดานตํ่า  
ในซอกแคบหรือมุมอับ ตองจัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายเปนกรณีพิเศษเฉพาะแหง เพื่อปองกันมิให
คนงานไดรับอันตรายขณะทํางาน 

 
  งานเจาะและงานขุด 

(ก) การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
ตองทําการขออนุญาตทํางานเพื่อกําหนดมาตรการปองกันตามลักษณะของงานกอสรางเพื่อใหเกิด 
ความปลอดภัยตลอดเวลาการทํางาน เชน การจัดใหมีราวกั้นหรือร้ัวกันตก แสงสวาง ปายเตือนอันตราย และ 
ในเวลากลางคืนตองจัดใหมีสัญญาณไฟสีสมหรือปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายใหเห็นไดชัดเจน 

(ข) การเจาะหรือขุดรู หลุม บอ คู และงานอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่ลึก
ต้ังแต  2 เมตรขึ้นไป ใหมีการออกแบบและกําหนดข้ันตอนการดําเนินการโดยวิศวกรกอนลงมือปฏิบัติงาน 
และตองปฏิบัติตามแบบและข้ันตอนดังกลาว รวมทั้งตองติดต้ังสิ่งปองกันดินพังทลายไวดวย 
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    ง)  มาตรการความปลอดภัยสวนบุคคล 
(ก) จัดเตรียมและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลตลอดเวลาที่ทํางาน 
(ข) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่จัดเตรียมใหคนงานตองมี

ความเหมาะสมกับลักษณะงานและเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมถึงตองไดรับความ
เห็นชอบจากวิศวกรหรือผูควบคุมงาน  

(ค) กําหนดใหมีการอบรมคนงานกอสรางเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล โดยเฉพาะคนงานใหมจะตองผานการอบรมกอนเขาปฏิบัติงาน 

 
จ)  มาตรการการควบคุมความปลอดภัยในงานกอสราง โครงการ

กําหนดใหมีเจาหนาที่ในการควบคุมงานเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานทุกข้ันตอนเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยโดยอางอิงกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎกระทรวง เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง  
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(ก) กําหนดใหมีข้ันตอนการขออนุญาตเขาพื้นที่เขตกอสรางและ

ตรวจสอบความปลอดภัยในการเขา-ออกพื้นที่เขตกอสราง/เขตอันตรายเพื่อควบคุมดูแลและตรวจสอบ
เบ้ืองตนสําหรับผูที่เขาออกพื้นที่กอสรางใหปฏิบัติงานเปนไปตามการควบคุมดูแลความปลอดภัยเขต/พื้นที่
การทํางานกอสราง โดยทุกคนตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทั่วไปของพื้นที่กอสราง 

(ข) กําหนดใหมีกฎความปลอดภัยทั่วไป กฎความปลอดภัยในการ
ทํางาน และกฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร รวมทั้งควบคุมดูแลลูกจางและบุคคลในพื้นที่
กอสรางใหปฏิบัติตามกฎดังกลาวอยางเครงครัด 
 
      ฉ)  การตรวจสอบความปลอดภัย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
(จป.) จะเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งในสวนอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอม
โดยรอบพื้นที่กอสราง ซึ่งจะตองอยูในสภาพที่ไมเปนอันตรายในการทํางานของคนงานและบุคคลรอบพื้นที่ 
นอกจากนี้ ตองดูแลในสวนของการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งเปน
สวนสําคัญในการลดอุบัติเหตุตางๆ จากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หากพบความผิดปกติใดๆ 
เกิดข้ึนจะตองรายงานและเสนอแนะแนวทางแกไขใหผูควบคุมการกอสรางทราบและดําเนินการแกไขทันที 
 
      ช)  แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(ก) จัดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับชวงกอสราง รวมทั้งการ
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ 

(ข) จัดใหมีระบบการฝกอบรมคนงานกอสรางและพนักงานที่อยูใน
พื้นที่กอสรางเกี่ยวกับระบบแจงเตือนกรณีฉุกเฉินและข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(ค) จัดใหมีเวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาลอยางเพียงพอ
สอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  
พ.ศ. 2548 รวมถึงกําหนดใหมีการติดตอประสานงานกับสถานพยาบาลที่เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อทําใหสามารถนําสงพนักงานเขารับการรักษาพยาบาลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
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(2) ชวงดําเนินการ 
 

ก) มาตรการความปลอดภัยทั่วไป 
(ก) กําหนดใหมีการวิเคราะหและปรับปรุงนโยบายและแผนงานดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย รวมทั้ง
เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา  

(ข) จัดทําแผนการฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ซึ่งตองจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหกับพนักงานใหมและพนักงาน
เดิมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ เชน การดับเพลิงเบ้ืองตน และความรูพื้นฐานเก่ียวกับอุปกรณตางๆ 
ภายในโรงงาน เปนตน 

(ค) พนักงานทุกคนสามารถรายงานใหกับผูบังคับบัญชาหรือผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบทันทีที่มีความผิดปกติทางดานกายภาพหรือความไมปลอดภัยที่อาจมีผลใหเกิดความ
เจ็บปวยหรือการไดรับบาดเจ็บ ทั้งนี้โครงการจะตองจัดใหมีชองทางที่เหมาะสมและงายตอการเขาถึงเพื่อ
รายงานความผิดปกติหรือความไมปลอดภัย รวมถึงเสนอแนวทางแกไขใหกับผูบังคับบัญชารับทราบ 

(ง) จัดใหมีการรายงานเหตุการณโดยดําเนินการตามแผนงานดาน
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  

(จ) จัดทําคูมือความปลอดภัยสําหรับพนักงานเพื่อให เขาใจถึง
ระเบียบ กฎเกณฑ และมาตรการตางๆ ดานความปลอดภัย 

(ฉ) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเหมาะสม
กับอันตรายและเพียงพอตอการใชงานของผูปฏิบัติงาน เชน หมวกนิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ เปนตน  

(ช) จัดใหมีระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรการ
ปองกันแกไขผลกระทบที่ระบุไว เชน การขนสงเคล่ือนยายสารเคมี ขอบังคับในการทํางานในพื้นที่อันตราย 
การปองกันอันตรายจากระบบไฟฟาและความรอน ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน โปรแกรม
การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การฝกซอมดับเพลิงและการใชอุปกรณดับเพลิง เปนตน 

(ซ) จัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาทํางานที่มีความเส่ียง (Work 
Permit) เชน การทํางานที่ตองใชความรอน (เชน การตัด การเช่ือม การเจียร การทําใหเกิดประกายไฟ เปนตน) 
การทํางานในที่อับอากาศ การทํางานในที่สูง เปนตน 

(ฌ) จัดใหมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยอยางเพียงพอและเหมาะสําหรับ
กิจกรรมหรือความเส่ียงของแตละพื้นที่ โดยใหมีความสอดคลองตามมาตรฐานสากล เชน มาตรฐาน 
National Fire Protection Association (NFPA) เปนตน 

(ญ) ติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมที่มีความสอดคลองกับ
แผนผังการติดต้ังอุปกรณดับเพลิง พรอมทั้งขอแนะนําในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(ฎ) จัดใหมีการตรวจสอบอุปกรณแจงเหตุฉุกเฉินและอุปกรณระงับ
อัคคีภัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อทําใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา รวมทั้งมีการบันทึกผลการตรวจสอบ 
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(ฏ) ติดต้ังปายประกาศเตือนในบริเวณที่เส่ียงอันตรายในตําแหนงที่
สังเกตเห็นไดชัดเจน หรือปายแสดงการชํารุดของอุปกรณและเคร่ืองมือในการใชงาน 

(ฐ)   บริหารจัดการชั่วโมงการทํางานของคนงานที่เกี่ยวของกับเสียง 
ความรอน และสารเคมีที่เปนอันตรายใหเหมาะสม 

(ฑ)  จัดใหมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมและ
สอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก แสงสวาง ความรอน ระดับเสียง มลพิษทางอากาศ การถายเท
อากาศ หองสุขา พื้นที่พักผอน เปนตน 

(ฒ) จัดใหมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานที่ทํางาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การตรวจวัดระดับเสียง ความรอน ฝุนละออง เปนตน พรอมทั้งจัดให 
มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจาหนาที่ความปลอดภัยเปนประจําทุกวัน พรอมทั้งดําเนินการ
แกไขสภาพที่ไมปลอดภัยโดยทันที 

(ณ) จัดใหมีพนักงานเดินตรวจตราในกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติของเคร่ืองจักร อุปกรณตางๆ เปนประจํา 

(ด) จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองจักรตาง ๆ (โดยเฉพาะ
อุปกรณความปลอดภัย) ในเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) เพื่อใหอุปกรณขางตนทํางานไดอยาง
ปกติและตอเนื่อง 

(ต) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Work Instruction) ในแตละ
กิจกรรมเพื่อใหเกิดความปลอดภัย และควบคุมความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

(ถ) บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิด
อุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุ และการแกไขทุกคร้ัง 

(ท) จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีวิทยุ
ส่ือสารใชในการติดตอสงขาวระหวางจุดตางๆ ภายในโครงการ นอกจากนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะ
ไดรับการฝกอบรมและรวมฝกซอมการปองกันอัคคีภัยดวย 

(ธ) กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพแกพนักงานใหมอยางนอย 1 คร้ัง 
และหลังจากนั้นตรวจปละ 1 คร้ัง โดยโครงการจะตองสรุปผลการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานที่
เกี่ยวของกับการผลิต พรอมระบุสาเหตุของความผิดปกติที่เกดิข้ึนกับพนักงานและแนวทางปองกนัและแกไข
ในกรณีที่ผลการตรวจสุขภาพพนกังานพบวามีความผิดปกติจากการทํางาน  

(น) กรณีที่สรุปไดวาพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพมีแนวโนมของการ
ผิดปกติจากการทํางานโดยการวิเคราะหจากแพทยอาชีวเวชศาสตร โครงการจะดําเนินการดังนี้ 

- พิจารณาหมุนเวียน/สับเปล่ียนพนักงานไปทํางานในพื้นที่ 
ที่ไมมีความเสี่ยงดานสุขภาพ 

- ดําเนินการตรวจซ้ําโดยแพทยทางดานอาชีวอนามัยและ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของแพทยโดยเครงครัด 
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- เฝาระวังอยางตอเนื่องหรือดําเนินการรักษาพนักงานจน
ปกติจึงจะพิจารณาใหกลับเขามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดิม 

(บ) จัดทําฐานขอมูลผลตรวจสุขภาพของพนักงานเพื่อนํามาใช
ประกอบการวิเคราะหหาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจําปใน
แตละพื้นที่ดําเนินงาน พรอมระบุอายุงานของคนงานที่ทํางานในพื้นที่นั้น และวิเคราะหความเชื่อมโยง 
ผลการตรวจวัดเพื่อเฝาระวังการรับสัมผัสส่ิงคุกคามสุขภาพกับฐานขอมูลสุขภาพดวย 

 
ข) มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับความรอน 

(ก) พิจารณาคัดเลือกคนงานที่ทํางานเกี่ยวกับความรอนใหเหมาะสม 
อีกทั้งกําหนดใหพนักงานใหมคุนเคยกับการทํางานที่มีภาวะแวดลอมที่รอนเสียกอน จึงจะใหทํางานประจํา 

(ข) จัดเวลาทํางานและเวลาพักใหเหมาะสม เพื่อชวยลดการสะสม
ความรอนในรางกายและอันตรายจากความรอน 

(ค) กรณีพนักงานตองทํางานภายนอกหองควบคุม (Control Room)  
ที่มีโอกาสสัมผัสกับความรอน ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศเพื่อลดความรอนที่อาจสะสมในรางกายพนักงาน 

(ง) ปดประกาศเตือนใหพนักงานทราบบริเวณที่เปนแหลงกําเนิด
ความรอนที่อาจเปนอันตรายแกสุขภาพอนามัยของบุคคล เชน เคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือ
กลับมาใชใหม เปนตน 

(จ) จัดเตรียมน้ําด่ืมใหพนักงานอยางเหมาะสมเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ํา 
(ฉ) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ชุดแตงกาย    

ถุงมือ ปลอกแขน สําหรับการปฏิบัติงานบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสความรอน 
 

ค) มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเสียง 
(ก) กําหนดใหมีพื้นที่ควบคุมที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ  

ซึ่งควบคุมใหผูปฏิบัติการตองสวมใสอุปกรณปองกันเสียงกอนเขาพื้นที่ดังกลาว 
(ข) ติดปายเตือนบริเวณที่มี เสียงดังใหสอดคลองตามประกาศ 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง สัญลักษณ เตือนอันตราย เคร่ืองหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และขอความแสดงสิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง 
พ.ศ. 2554 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และออกกฎระเบียบใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันเสียง 

(ค) จัดใหมี อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะงาน ไดแก ปล๊ักลดเสียง (Ear Plug) และอุปกรณครอบหูลดเสียง (Ear Muff)  

(ง) หากผลการตรวจสอบสมรรถภาพการไดยินของพนักงานมี
แนวโนมผิดปกติ ใหทําการตรวจสอบโดยละเอียด พรอมทั้งหาสาเหตุ หากพบวามีความผิดปกติใหยาย
พนักงานที่มีความผิดปกติไปทํางานในบริเวณ/แผนกอ่ืนที่ไมมีโอกาสสัมผัสกับเสียงดัง 

(จ) กําหนดใหจัดทําและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour 
Map) ในแตละพื้นที่เกี่ยวกับผลการตรวจวัดระดับเสียง 
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(ฉ) กําหนดใหมีการกอผนังหรือสรางอาคารลอมรอบเคร่ืองจักรที่
กอใหเกิดเสียงดังและเกิดการส่ันสะเทือน 

 
ง) มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี 

(ก) จัดทําขอมูลความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมี 
แตละชนิด พรอมติดประกาศไวบริเวณพื้นที่ทํางาน  

(ข) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอกับ
จํานวนพนักงานตามลักษณะงานที่เกี่ยวกับสารเคมีและควบคุมดูแลใหพนักงานสวมอุปกรณปองกันทุกคร้ังที่
ปฏิบัติงาน 

(ค) กําหนดใหมีการแยกหมวดหมูการเก็บพักสารเคมีแตละชนิด 
ออกจากกันเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอันตรายเนื่องจากการทําปฏิกิริยา 

(ง) จัดใหมีอางลางตา/หนาฉุกเฉิน (Emergency Eye/Face Wash) 
และฝกบัวฉุกเฉิน (Emergency Shower) ในบริเวณพื้นที่การผลิตที่เกี่ยวของหรือมีการใชสารเคมี พรอมทั้ง
จัดใหมีแผนการตรวจสอบ และรักษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

(จ) กําหนดใหมีแผนงานในการนําสารเคมีที่ร่ัวไหลไปกําจัดตามวิธีที่
เหมาะสมตามคําแนะนําในเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (SDS) หรือตามคําแนะนําจากผูผลิต
หรือผูกําจัดที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

(ฉ) จัดทําคันคอนกรีตรอบบริเวณถังเก็บกักสารเคมีที่เปนของเหลว 
โดยใหสามารถรองรับปริมาณสารเคมีไดกรณีถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญที่สุดเกิดร่ัวออกจากถัง 

(ช) ผูปฏิบัติงานในอาคารเก็บสารเคมีตองผานการฝกอบรมการดับเพลิง
เบ้ืองตน 

(ซ) กําหนดใหพนักงานเดินตรวจตราความเรียบรอยของอาคารเก็บพัก
สารเคมีอยางสม่ําเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติใหดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็วและจัดทํารายงานสํารวจทุกคร้ัง 

(ฌ) จัดเตรียมแผนการรองรับกรณี เกิดเหตุ ฉุกเฉินและจัดให มี 
การฝกซอมแผนฉุกเฉินในการควบคุมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารเก็บพักสารเคมี 

 
จ) มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(ก) ติดต้ังอุปกรณปองกันกระแสเกิน (Over Current Relay) ขนาด
พิกัดกระแสไฟฟาตามคามาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่กําหนดจากผูผลิต 

(ข) ติดต้ังอุปกรณวัดอุณหภูมิของขดลวด (Temperature Indicator for 
Stator Coils) เพื่อวัดอุณหภูมิของขดลวด โดยกําหนดยานการวัดตามพิกัดอุณหภูมิที่กําหนดจากผูผลิต 

(ค) ติดต้ังอุปกรณปองกันแรงดันไฟแรงสูงเกิน (Over Voltage Relay) 
ขนาดพิกัดแรงดันตามคามาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่กําหนดจากผูผลิต 

(ง) ติดต้ังอุปกรณปองกันกําลังไฟฟายอนกลับ (Reverse Power 
Relay) ขนาดพิกัดตามมาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่กําหนดจากผูผลิต 

(จ) ติดต้ังอุปกรณปองกันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟา (Ground Over 
Voltage Relay) ขนาดพิกัดตามมาตรฐานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่กําหนดจากผูผลิต 

(ฉ) ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของอุปกรณปองกันตางๆ ชวง 
Test Run เคร่ืองจักร เพื่อใหการทํางานยังเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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(ช) ตรวจสอบ จดบันทึกคาควบคุมตางๆ ในระหวางการใชงาน ใหอยู
ในคาที่กําหนด ตามชวงเวลาที่ระบุไวในแบบฟอรมบันทึกการจายกระแสไฟฟาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

(ซ) รายงานการตรวจสอบ จดบันทึกคาควบคุม ที่เร่ิมเบี่ยงเบนไปจาก
คาที่กําหนดตอผูบังคับบัญชา เพื่อดําเนินการแกไขทันที 

(ฌ) จัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและ
ปลอดภัยในการเดินเคร่ืองกําเนิดไฟฟา การตรวจสอบอุปกรณกอนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแกไข
ขอขัดของตางๆ ติดไวบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานใหผูควบคุมเห็นไดชัดเจนพรอมทั้งช้ีแจงใหเขาใจและถือปฏิบัติ 

(ญ) จัดทําแผนงานการตรวจสอบซอมบํารุงเชิงปองกันและดําเนินการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
ฉ) มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟา 

(ก) กําหนดใหมีการตรวจสอบอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับหมอแปลง
ไฟฟา เชน ระดับน้ํามัน ระดับความดัน ใหอยูในสภาพที่ปกติและพรอมใชงานเสมอ 

(ข) กําหนดใหมีการตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของหมอ
แปลงไฟฟา เชน หนาสัมผัสของการตอสาย หรือเคเบิล น็อต สกรู ใหอยูในสภาพที่ปกติและพรอมใชงานเสมอ 

(ค) กรณีที่มีการตรวจสอบ/บํารุงรักษา/การเขาสายหรือการเปล่ียน           
แท็ปของหมอแปลงไฟฟาตองมีการตัดไฟเพื่อแยกตัวหมอแปลงไฟฟาออกจากระบบแลวตอหมอแปลงไฟฟา
ลงดินเพื่อใหหมอแปลงไฟฟาคายประจุที่เหลือภายในตัวหมอแปลงหรือเพื่อปองกันการเกิดกระแสไหล
ยอนกลับระหวางทํางาน 

(ง) ควรติดปายแสดงสถานะหรือหามใหชัดเจน ในขณะที่ปฏิบัติงาน
หรือเพื่อหามเขาใกลหมอแปลงไฟฟา 

(จ) จัดทําระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองและ
ปลอดภัยของหมอแปลงไฟฟา การตรวจสอบอุปกรณกอนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแกไขขอขัดของ
ตางๆ ติดไวบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานใหผูควบคุมเห็นไดชัดเจนพรอมทั้งชี้แจงใหเขาใจและถือปฏิบัติ  

(ฉ) จัดทําแผนงานการตรวจสอบซอมบํารุงในเชิงปองกันและ
ดําเนินการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
ช) มาตรการความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องผลิตไอนํ้า

โดยการนําความรอนท่ีเหลือกลับมาใชใหม 
(ก) ติดต้ังอุปกรณตรวจวัดตางๆ เพื่อตรวจสอบการทํางานเคร่ืองผลิตไอ

น้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม เชน ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับน้ํา เปนตน และ
สอบเทียบอุปกรณดังกลาวตามที่กําหนดในคูมือ 

(ข) กําหนดใหติดต้ังอุปกรณที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือปองกัน
อันตรายที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม เชน ติดต้ังล้ินนิรภัยอยางนอย 
2 ชุด  ซึ่งทําหนาที่ระบายไอน้ําออกเมื่อความดันสูงกวาที่ต้ังไว เปนตน 
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(ค) จัดใหมีแผนบํารุงรักษาในเชิงปองกัน (Preventive Maintenance 
Program) ของอุปกรณที่เกี่ยวของของเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม 

(ง) จัดใหมีผูควบคุม (Operator) ประจําเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนํา
ความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กําหนดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยของหมอไอน้ําตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เชน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 26 
(พ.ศ. 2534) 

(จ) จัดใหมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการ
นําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม การตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงานตามแบบที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด และจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแตวันที่เสร็จส้ินการตรวจสอบ  

(ฉ) ทําการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ํากอนปอนเขาสูเคร่ืองผลิต
ไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม และในระบบตามความถ่ีที่ผูออกแบบกําหนดเพื่อควบคุม
คุณภาพของน้ําใหเหมาะสมตอการเดินเคร่ืองและการปองกันการกัดกรอนหรือตะกรันของเคร่ืองผลิตไอน้ํา
โดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม 

(ช) จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่เปนมาตรฐาน
ในการควบคุมเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม และจัดฝกอบรมพนักงานควบคุม 

(ซ) การซอมแซมและแกไขเคร่ืองผลิตไอน้ําโดยการนําความรอนที่เหลือ
กลับมาใชใหมตองอยูภายใตการควบคุมของวิศวกรหรือผูชํานาญการเทานั้น 

 
ซ) มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับทอกาซธรรมชาติ  

(ก) ตรวจสอบและทดสอบความพรอมของระบบกอนเปดใชงานโดย
การควบคุมของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร  
พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

(ข) จัดทําคูมือปฏิบัติงานและอบรมพนักงานเปนประจําทุก 1 ป เพื่อให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(ค) จัดทําและดําเนินการตามแผนการตรวจสอบการรั่วไหล และ
แผนการซอมบํารุงทอสงกาซธรรมชาติตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(ง) จัดอบรมการปฏิบัติงานใหกับพนักงานที่ทํางานเกี่ยวของกับกาซ
ธรรมชาติอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

(จ) จัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาปฏิบัติงานซอมบํารุงแนวทอสง
กาซธรรมชาติของโครงการ รวมถึงอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาที่ จป. และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
และสามารถอํานวยความสะดวกและดําเนินการดานความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม 

(ฉ) จัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความรู ประสบการณ 
และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการซอมบํารุงทอกาซธรรมชาติ เพื่อหลีกเล่ียงโอกาสเกิดอันตรายจากการซอม
บํารุงทอกาซธรรมชาติของโครงการ 

(ช) กําหนดเขตและปดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานรอบแนวทอสงกาซธรรมชาติ 
ในระหวางดําเนินการซอมบํารุง โดยตองติดปายหามผูไมมีสวนเกี่ยวของเขาไปในเขตดังกลาว 

(ซ) ภายหลังการซอมบํารุงแนวทอสงกาซธรรมชาติของโครงการตองทํา
การตรวจสอบความเรียบรอย และทดสอบการใชงานภายใตการควบคุมดูแลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ฌ) อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย  
(ก) จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในแตละพื้นที่ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ระบบแจงเหตุเพลิงไหม หัวฉีดน้ําดับเพลิงและตูสายฉีด 
น้ําดับเพลิง ระบบหัวกระจายน้ําแบบเปยก/แบบแหงอัตโนมัติ เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ระบบตรวจวัดอันตราย
จากอัคคีภัย (เชน ตรวจวัดความรอน เคร่ืองตรวจจับควัน เปนตน) ระบบเตือนภัย (เชน สัญญาณเตือนภัย  
ปุมแจงเหตุเพลิงไหม เปนตน) 

(ข) กําหนดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณปองกันและ
ระงับอัคคีภัยตามแผนงานเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา 

(ค) ประสานงานกับหนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ
เตรียมความพรอมและดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน เชน การดูแลรักษา การจัดเตรียมอุปกรณดับเพลิง
และสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เปนตน 

(ง) จัดใหมีระบบอนุญาตใหทํางาน (Work Permit) เพื่อปองกันไมให
เกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะงานเช่ือม ตัด หรืองานที่ทําใหเกิดประกายไฟ 

 
ญ) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(ก) กําหนดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอยางนอยปละ                
1 คร้ัง  

(ข) จัดทําแผนการส่ือสารเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินระดับโรงงานอุตสาหกรรม
โดยอยางนอยตองประกอบดวย การแจงเหตุ การฝกซอม และการอพยพ 

(ค) การซอมแผนฉุกเฉินที่อาจเกี่ยวของกับชุมชน ควรมีการแจงให
ทราบลวงหนาผานชองทางตางๆ เชน ปายประกาศ วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย เปนตน 

(ง) กําหนดใหมีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ภาวะฉุกเฉิน ระดับ 1 เปนเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในพื้นที่โครงการที่ไมมีผลกระทบตอภายนอกและสามารถควบคุมระงับเหตุไดโดยทีมระงับเหตุฉุกเฉิน
ของบริษัทฯ  

-  ภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2 เปนภาวะฉุกเฉินซ่ึงผูอํานวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) และเจาหนาที่เวรอํานวยการไดพิจารณาแลวเห็นวาเปน
เหตุการณที่มีความรุนแรงจะตองขอความชวยเหลือจากภายนอกบริษัทฯ เชน นิคมอุตสาหกรรม  

-  ภาวะฉุกเฉิน ระดับ 3 เปนภาวะฉุกเฉินซ่ึงผูอํานวยการ
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Director: ED) ไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนเหตุการณที่มีความรุนแรง
มากและสงผลกระทบตอโรงงานขางเคียงและชุมชน รวมถึงไมสามารถระงับภัยและควบคุมสถานการณได 
ทั้งนี้การควบคุมเหตุฉุกเฉินตองใชทรัพยากรเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก จะตองขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
หนวยงานภายนอก  
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3.12  สภาพสังคม-เศรษฐกิจและการมีสวนรวม 
  
  1)  สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปจจุบนัของพืน้ที่ศกึษา   
  วิธีการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันของพื้นที่ศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ 
การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยอางอิงขอมูลหรือเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับพื้นที่
ศึกษาหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และการจัดทําขอมูลปฐมภูมิโดยการสุมสํารวจความคิดเห็นของตัวแทน
ครัวเรือนภายในพ้ืนที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 (1)  ขอมูลสังคมและเศรษฐกิจท่ีไดจากขอมูลทุติยภูมิ  
 
 (ก)  เทศบาลเมืองมาบตาพุด (อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) ปจจุบัน
มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 70,741 คน มีความหนาแนนของประชากรเฉล่ีย 427 คนตอตาราง
กิโลเมตร และมีจํานวนหลังคาเรือน 56,917 หลัง เมื่อพิจารณาอัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนบานและ
จํานวนประชากรในภาพรวมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด พบวาแตละปที่ผานมา (ชวงป พ.ศ. 2553-2562) 
มีจํานวนบานเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราเพิ่มข้ึนสูงสุดรอยละ 8.66 ตอป และมีอัตราเพิ่มข้ึนตํ่าสุด 
รอยละ 3.14 ตอป ในขณะที่มีอัตราจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนสูงสุดรอยละ 6.74 ตอป และมีอัตราเพิ่มข้ึน
ตํ่าสุดรอยละ 2.76 ตอป (ยกเวนป พ.ศ. 2557 มีจํานวนบานและจํานวนประชากรลดลงรอยละ 0.71 และ
รอยละ 0.67 ตามลําดับ) โดยที่ประชากรสวนใหญรอยละ 66.3 มีอายุอยูในกลุมแรงงาน (15-59 ป) 
รองลงมาจะเปนกลุมเด็ก (อายุ 0-14 ป) รอยละ 23.5 และกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) รอยละ 8.2 
ปจจุบันประชากรสวนมากมีอาชีพเปน พนักงานบริษัท (รอยละ 30.1) รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป                
(รอยละ 23.3) และเปนนักเรียน-นักศึกษา (รอยละ 21.3) ซึ่งมีรายไดเฉล่ียตอประชากรเทากับ 157,719.31 
บาทตอป 
 
 (ข)  เทศบาลตําบลบานฉาง (อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง) ปจจุบัน                
มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 13,918 คน มีความหนาแนนของประชากรเฉล่ีย 290 คนตอตาราง
กิโลเมตร และมีจํานวนหลังคาเรือน 8,119 หลัง เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนบานและประชากร
ในภาพรวมของเทศบาลตําบลบานฉาง พบวาแตละปที่ผานมา (ชวงป พ.ศ. 2553-2562) มีจํานวนบานเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยมีอัตราเพิ่มข้ึนสูงสุดรอยละ 6.31 ตอป และมีอัตราเพิ่มข้ึนตํ่าสุดรอยละ 2.20 ตอป ในขณะที่
มีอัตราจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนสูงสุดรอยละ 5.87 ตอป และมีอัตราเพิ่มข้ึนตํ่าสุดรอยละ 1.83 ตอป โดยที่
ประชากรสวนใหญรอยละ 68.9 มีอายุอยูในกลุมแรงงาน (15-59 ป) รองลงมาจะเปนกลุมเด็ก (อายุ 0-14 ป) 
รอยละ 21.5 และกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) รอยละ 8.2 ปจจุบันประชากรสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป 
(รอยละ 57.3) รองลงมาเปนพนักงานบริษัท (รอยละ 17.9) และเปนนักเรียน-นักศึกษา (รอยละ 11.9) ซึ่งมี
รายไดเฉล่ียตอประชากรเทากับ 99,518.14 บาทตอป  
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    (2)  ขอมูลจากการสุมสํารวจความคิดเห็นตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา การสุม
สํารวจความคิดเห็นตัวแทนของครัวเรือนที่ต้ังอยูภายในพื้นที่ศึกษาตามหลักของสังคมศาสตร (พื้นที่รอบ
โครงการภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของเทศบาลเมืองมาบตาพุดและบางสวนของ
เทศบาลตําบลบานฉาง) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมิใชเปนคนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ แตมีการ
ยายมาจากจังหวัดอ่ืน (รอยละ 62.7) ซึ่งสวนใหญระบุเหตุผลที่ยายคือเขามาทํางานในพื้นที่ อีกทั้งสวนใหญ
ระบุวาไมมีการยายทะเบียนบานมาอยูในพื้นที่ (รอยละ 86.0) โดยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอาชีพ
คาขาย (รอยละ 46.5) รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 22.8) และมีอาชีพลูกจางเอกชน/โรงงาน (รอยละ 
18.9) ในขณะที่ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีอาชีพเกษตรกรคิดเปนรอยละ 1.0 ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมดระบุ
วามีไฟฟาใชและสวนใหญระบุวาไมมีปญหาในการใชไฟฟา (รอยละ 57.1) สําหรับแหลงน้ําอุปโภคสวนใหญระบุ
วามาจากน้ําประปา (รอยละ 98.6) ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่การใหบริการจากการประปาสวนภูมิภาค สวนวิธีการ
กําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนพบวาสวนใหญระบุวามีรถจัดเก็บของเทศบาล (รอยละ 97.6) ในขณะที่ผูตอบ
แบบสอบถามโดยสวนใหญ (รอยละ 79.9) ระบุวามีการระบายน้ําฝนและน้ําทิ้งลงระบบระบายนํ้าสาธารณะ 
และสวนที่เหลือ (รอยละ 20.1) ระบุวาไมมีราง/ทอระบายสาธารณะ อีกทั้งสวนใหญระบุวาปที่ผานมาสมาชิกใน
ครอบครัวมีประวัติการเจ็บปวย (รอยละ 52.3) เมื่อสอบถามประวัติการเจ็บปวยพบวาสวนใหญเปนโรคระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ภูมิแพ (รอยละ 50.5) รองลงมาโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 17.7) และโรคระบบไหลเวียน
เลือด เชน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง (รอยละ 14.7) เม่ือสอบถามถึงสาเหตุของการ
เจ็บปวยพบวาสวนใหญระบุวามีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอม (รอยละ 53.5) รองลงมาจากพฤติกรรมเสี่ยง 
(รอยละ 19.8) และไมทราบสาเหตุ (รอยละ 15.1) สําหรับวิธีการรักษาเม่ือเจ็บปวยเล็กนอยพบวาสวนมาก
ซื้อยาจากรานขายยารับประทานเอง (รอยละ 40.2) รองลงมาไป รพ.ชุมชนหรือ รพ.จังหวัด (รอยละ 35.1) และ
ไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ 15.7) และเมื่อเจ็บปวยจําเปนตองพบแพทย ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญระบุวาไปรับการรักษาที่ รพ.ชุมชนหรือ รพ.จังหวัด (รอยละ 83.3) รองลงมา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ 11.9) และคลินิกเอกชน/รพ.เอกชน (รอยละ 4.8)  
 
 2)  การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม  
 
 (1)  ผลกระทบเชิงบวกจากการดําเนินโครงการ เนื่องจากโครงการเปนการ
ดําเนินการเพื่อทดแทนสัญญาเดิมของโรงไฟฟาเดิม (โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 640 เมกะวัตต) 
อีกทั้งที่ต้ังโครงการอยูติดกับพื้นที่ของโรงไฟฟาเดิม ทําใหชวงเปดดําเนินการสามารถใชพนักงานรวมกับ
โรงไฟฟาเดิมเพื่อบริหารจัดการในการผลิตของโครงการ จึงไมทําใหมีความตองการพนักงานเพิ่มข้ึน อยางไร
ก็ตาม ชวงกอสรางโครงการมีความตองการคนงานกอสรางสูงสุดประมาณ 230 คน ซึ่งมีผลกระทบทางบวก
ในระยะส้ัน มีแผนงานกอสราง 28 เดือนโดยกอใหเกิดการเพ่ิมตําแหนงงานคอนขางมากเมื่อเทียบกับ
จํานวนคนวางงานของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน ซึ่งทําใหประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเขาถึงงานมากข้ึนและ 
ลดอัตราการวางงานของประชาชนในพื้นที่ และเปนการเสริมสรางรายไดของประชาชนใหเพิ่มข้ึนและ 
มีสวนสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงชวงเปดดําเนินโครงการมีสวนสงเสริมใหเกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของทองถิ่น กลาวคือ ทําใหหนวยงานทองถิ่นมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการจัดเก็บภาษีและ
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คาธรรมเนียมตางๆ เพื่อนําไปจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่นตอไป  อีกทั้งการดําเนินโครงการจะ
สงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะทําใหแนวโนมของมูลคาผลิตภัณฑภาคและจังหวัด
สาขาการไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศของจังหวัดระยองขยายตัวเพิ่มข้ึนซ่ึงถือเปนผลกระทบใน
ระยะยาว โดยจะเปนสวนชวยทําใหสถานการณเศรษฐกิจระดับจังหวัดมีความมั่นคงมากข้ึน นอกจากนี้ 
เนื่องจากลักษณะของโครงการเปนการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟาของพื้นที่หรือทําใหระบบไฟฟามี
เสถียรภาพมากข้ึน รวมถึงเปนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในการรองรับความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ
ของประเทศภายใตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor ; 
EEC) ตามแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 
 
 (2)  ผลกระทบเชิงลบจากการดําเนินโครงการ เมื่อพิจารณาการคาดการณ 
การเปลี่ยนแปลงของประชากรในจังหวัดระยองในป พ.ศ. 2567 (ชวงเวลาที่คาดวาจะเปดดําเนินโครงการ) 
พบวามีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรรวมประชากรแฝงเพิ่มข้ึนเปน 1,106,843 คน ซึ่งหากพิจารณา
รวมกับจํานวนประชากรที่อาจเพิ่มข้ึนจากความตองการจางงานในชวงกอสรางอีก 230 คน ซึ่งคิดเปนเพียง
รอยละ 0.020 ของจํานวนประชากรในขณะนั้น ซึ่งการดําเนินงานของโครงการมีผลทําใหมีการเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนเล็กนอย อีกทั้งเมื่อพิจารณาผลกระทบดานสาธารณูปโภคพบวาโครงการต้ังอยูติดกับโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม 640 เมกะวัตต (โรงไฟฟาเดิม) ที่เปดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2542 และเนื่องจากลักษณะ
ของโครงการเปนการดําเนินการเพ่ือทดแทนสัญญาของโรงไฟฟาเดิมในการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟา               
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดังนั้น โครงการจึงมีการใชระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมกับโรงไฟฟาเดิม 
ดังนั้น การดําเนินการของโครงการมีผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภคของชุมชนอยูในระดับตํ่า และเม่ือ
พิจารณาผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับดานสังคมพบวาชวงกอสรางโครงการอาจเปนแรงจูงใจทําใหคนตางถิ่น
เขามาทํางานในพื้นที่มากข้ึน จึงมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาดานสังคมมากข้ึน เชน ความขัดแยงดาน
ความคิด ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาดานยาเสพติด ปญหาการทะเลาะวิวาท เปนตน                
แตปญหาดังกลาวจะเกิดข้ึนในระยะส้ัน เนื่องจากมีระยะกอสรางโครงการ 28 เดือน อยางไรก็ตาม ความวิตก
กังวลหรือระดับปญหาข้ึนอยูกับการทําความเขาใจซึ่งกันและกันในการรวมกันกําหนดมาตรการปองกัน
ผลกระทบ และการกําหนดชองทางใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ของ
โครงการ  
 
 3)  การกาํหนดมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  
(1) ชวงกอสราง 

(ก) กําหนดกฎระเบียบการทํางานอยางชัดเจน พรอมทั้งควบคุมและดูแล
คนงานกอสรางอยางเครงครัด 

(ข) สนับสนุนใหบริษัทรับเหมาพิจารณารับคนในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ
ตรงกับลักษณะงานเขาทํางานเปนอันดับแรก 
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(ค) กําหนดใหบริษัทผูรับเหมาตองจัดทําทะเบียนประวัติคนงานกอสราง 
และเสนอขอมูลดังกลาวใหผูนําชุมชนและ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ 

(ง) กําหนดเจาหนาที่เพื่อควบคุมกิจกรรมการกอสรางและพฤติกรรมของ
คนงานกอสราง เชน ปญหาลักขโมย ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เปนตน เพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน
ใกลเคียง นอกจากนี้ โครงการจะนําปจจัยดังกลาวเพื่อพิจารณาหรือคัดเลือกบริษัทรับเหมา 

(จ) จัดใหมีการอบรมคนงานกอสรางเก่ียวกับกฎขอบังคับทั่วไปในการทํางาน
ในพื้นที่กอสราง 

(ฉ) จัดใหมีแผนปฏิบัติการรับเร่ืองรองเรียนและการแกไขปญหาโดยระบุ 
ชองทางการรองเรียน ข้ันตอน และระยะการดําเนินการแกไขปญหา รวมทั้งผูรับผิดชอบ พรอมระบุแผนผัง
ใหชัดเจน และโครงการจะตองประชาสัมพันธชองทางในการรองเรียนและข้ันตอนการรับเร่ืองรองเรียนตอ
ชุมชน 

(ช) จัดต้ังทีมงานมวลชนสัมพันธและเขาพบปะชุมชนเปนระยะๆ เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ เพื่อลดผลกระทบที่จะสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน 

(ซ) จัดทําปายประชาสัมพันธการดําเนินการกอสรางตลอดระยะเวลาการ
กอสราง โดยติดต้ังในบริเวณที่ประชาชนสามารถมองเห็นไดชัดเจน หรือเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการกอสรางดวยรูปแบบที่เหมาะสม  

(ฌ) จัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

- โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการฯ 
* กรรมการซึ่ ง เปนผูแทนภาคประชาชนรอบที่ ต้ังโครงการ  

โดยตองไดรับการคัดเลือกมาจากชุมชนหรือหนวยงานทองถิ่น 
* กรรมการซึ่งเปนผูแทนหนวยงานราชการ โดยไดการมอบหมาย

มาจากหนวยงานราชการตนสังกัด 
* กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากโรงไฟฟา โดยไดรับการแตงต้ังจาก

ผูบริหารของบริษัทฯ 
ทั้งนี้กําหนดใหมีกรรมการซ่ึงเปนผูแทนภาคประชาชนมีสัดสวน

อยางนอยเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 

- อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
* กํากับดูแลใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาของกลุมบริษัท
โกลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

* ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงาน แกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมในระหวางการกอสรางและดําเนินการ รวมถึงปญหาขอรองเรียนของชุมชน เนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟาของกลุมบริษัทโกลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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* ประสานงานกับหนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเชิญ
เจาหนาที่เพื่อมาใหขอมูล คําปรึกษา หรือขอเสนอแนะไดตามความจําเปน 

* มีสวนรวมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิสูจนไดวา
ชุมชนไดรับผลกระทบและผานกระบวนการตรวจสอบแนชัดแลววาผลกระทบมาจากโรงไฟฟาของกลุม
บริษัทโกลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 

- ความถ่ีในการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการฯ แตละคร้ังจะตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ในชวงกอสรางโรงไฟฟากาํหนดให
มีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง สวนชวงเปดดําเนินการโรงไฟฟากําหนดใหมีการประชุม อยางนอย
ทุก 3 เดือน แตหากพบวามีความจําเปนเรงดวน สามารถประชุมกอนกําหนดการปกติได โดยใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 
- ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

* กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับต้ังแตวัน
ไดรับการประกาศแตงต้ัง 

* กําหนดใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากภาคประชาชนเปน
กรรมการเกิน 2 วาระติดตอกันไมได 

* กรณีมีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
สรรหาหรือแตงต้ังกรรมการมาทดแทนภายใน 45 วัน นับต้ังแตวันที่กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงและ
ใหผูรับการสรรหาหรือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู อยางไรก็
ตาม กรณีวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูนอยกวา 90 วัน จะไมดําเนินการสรรหาหรือแตงต้ัง
กรรมการมาทดแทนโดยใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลือดําเนินการจนครบวาระ 
นอกเหนือจากการจะพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• คณะกรรมการมีมติสองในสามใหถอดถอนออกจากตําแหนง

เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
• เปนบุคคลลมละลาย 
• เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 
• เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
• เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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(2) ชวงดําเนินการ 
(ก) พิจารณาใหความสําคัญเปนอันดับแรกตอการจางแรงงานคนในทองถิ่นที่

มีความรู ความสามารถเปนพนักงานของโรงไฟฟา โดยพยายามจางใหไดเปนจํานวนมากที่สุด 
(ข) ประชาสัมพันธความตองการตําแหนงงานและคุณสมบัติบุคลากร 

ในแตละตําแหนงงานของโครงการ โดยใชชองทางการประชาสัมพันธที่ประชาชนในทองถิ่นสามารถเขาถึง
ไดงายและสามารถรับทราบอยางรวดเร็ว 

(ค) รณรงคและกําหนดมาตรการจูงใจใหพนักงานของโครงการที่เปนประชากร
แฝงยายทะเบียนราษฎรเขามาอยูในทองถิ่น 

(ง) กําหนดใหมีแผนการดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธและความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร (CSR) โดยยึดหลักการมีสวนรวมกิจกรรมชุมชน การสงเสริมและการสนับสนุนกจิกรรม
ของทองถิ่น รวมไปถึงการสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใหกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและการอยูรวมกันไดระหวางโครงการกับชุมชน ทั้งนี้ใหครอบคลุมถึง
กิจกรรมดานการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน ดานส่ิงแวดลอม ดานการศึกษาและเยาวชน ดานสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย และดานคุณภาพชีวิต 

(จ) จัดใหมีแผนปฏิบัติการรับเร่ืองรองเรียนและการแกไขปญหาโดยระบุชอง
ทางการรองเรียน ข้ันตอน และระยะการดําเนินการแกไขปญหา รวมทั้งผูรับผิดชอบ พรอมระบุแผนผังให
ชัดเจน และโครงการจะตองประชาสัมพันธชองทางในการรองเรียนและข้ันตอนการรับเร่ืองรองเรียนตอ
ชุมชน 

(ฉ) หากเกิดผลกระทบตอชุมชนอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของโครงการที่
ผานการพิสูจนขอเท็จจริงแลว โครงการตองรับผิดชอบการกระทําดังกลาวตามขอกฎหมายที่กําหนด 
ทุกประการ และกําหนดใหมีมาตรการชดเชยเยียวยา  

(ช) เปดโอกาสใหชุมชนเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟาเพื่อทําใหประชาชนมีความ
เขาใจตอมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ รวมทั้ง 
เปดโอกาสใหมีการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพื่อคลายความวิตกกังวลของชุมชน 

(ซ) จัดใหมีเจาหนาที่มวลชนสัมพันธลงพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อรับฟงปญหา
และผลกระทบที่ชุมชนไดรับ รวมถึงมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับชุมชนที่อยูใกลเคียงเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

(ฌ) จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกับชุมชนใกลเคียงเปนระยะๆ 
ผานชองทางตางๆ เชน วิทยุส่ือสารชุมชน และปายประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อรับทราบเร่ืองราวตางๆ เชน 
กิจกรรมการซอมบํารุง ทดสอบการเดินระบบ หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนตน เพื่อใหประชาชนคลายความ
วิตกกังวล 

(ญ) จัดต้ังคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
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- โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการฯ 
* กรรมการซึ่ ง เปนผูแทนภาคประชาชนรอบที่ ต้ังโครงการ  

โดยตองไดรับการคัดเลือกมาจากชุมชนหรือหนวยงานทองถิ่น 
* กรรมการซึ่งเปนผูแทนหนวยงานราชการ โดยไดการมอบหมาย

มาจากหนวยงานราชการตนสังกัด 
* กรรมการซึ่งเปนผูแทนจากโรงไฟฟา โดยไดรับการแตงต้ังจาก

ผูบริหารของบริษัทฯ 
* ทั้งนี้กําหนดใหมีกรรมการซึ่งเปนผูแทนภาคประชาชนมีสัดสวน

อยางนอยเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
 

- อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
* กํากับดูแลใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาของกลุมบริษัท
โกลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

* ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงาน แกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมในระหวางการกอสรางและดําเนินการ รวมถึงปญหาขอรองเรียนของชุมชน เนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟาของกลุมบริษัทโกลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

* ประสานงานกับหนวยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเชิญ
เจาหนาที่เพื่อมาใหขอมูล คําปรึกษา หรือขอเสนอแนะไดตามความจําเปน 

* มีสวนรวมในการพิจารณาการชดเชยเยียวยาหากพิสูจนไดวา
ชุมชนไดรับผลกระทบและผานกระบวนการตรวจสอบแนชัดแลววาผลกระทบมาจากโรงไฟฟาของกลุม
บริษัทโกลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 
- ความถ่ีในการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการฯ แตละคร้ังจะตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้ในชวงกอสรางโรงไฟฟากาํหนดให
มีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง สวนชวงเปดดําเนินการโรงไฟฟากําหนดใหมีการประชุม อยางนอย
ทุก 3 เดือน แตหากพบวามีความจําเปนเรงดวน สามารถประชุมกอนกําหนดการปกติได โดยใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 
- ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

* กรรมการมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป นับต้ังแตวัน
ไดรับการประกาศแตงต้ัง 

* กําหนดใหกรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากภาคประชาชนเปน
กรรมการเกิน 2 วาระติดตอกันไมได 

-103-



              เอกสารประกอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ครั้งที่ 2
โครงการโรงไฟฟาพลงัความรอนรวมและไอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม บรษิัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด 
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* กรณีมีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
สรรหาหรือแตงต้ังกรรมการมาทดแทนภายใน 45 วัน นับต้ังแตวันที่กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงและ
ใหผู รับการสรรหาหรือไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 
อยางไรก็ตาม กรณีวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลืออยูนอยกวา 90 วัน จะไมดําเนินการสรรหา
หรือแตงต้ังกรรมการมาทดแทนโดยใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลือดําเนินการจนครบ
วาระ นอกเหนือจากการจะพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ

• ตาย
• ลาออก
• คณะกรรมการมีมติสองในสามใหถอดถอนออกจากตําแหนง

เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
• เปนบุคคลลมละลาย
• เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน
• เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
• เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(ฎ) สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผูนําชุมชน 
ผูนําทองถิ่น ตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสํารวจสภาพการเปล่ียนแปลง ที่เกิดข้ึน ปญหาและ
ความตองการ รวมถึงสํารวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ทั้งนี้ให
ครอบคลุมบริเวณชุมชนโดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดําเนินการเก็บดัชนีคุณภาพส่ิงแวดลอม และชุมชนพื้นที่
ออนไหวพิเศษ เชน ที่ต้ังสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เปนตน ทั้งนี้การสุมตัวอยางใหเปนไปตามหลัก
วิชาการและหลักสถิติ พรอมทั้งแสดงแผนที่การกระจายตัวในการเก็บขอมูล 
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4. ชองทางท่ีใหประชาชนติดตอ สอบถาม และเสนอแนะเพิ่มเติม

บริษัทที่ปรกึษาดานสิ่งแวดลอม   
คุณสฤษศักด์ิ พุฒซอน 

             ที่อยู : บริษัท เอ็นไว เวิรค จาํกัด 
    193/57-58 ถนนราษฎรพฒันา แขวงราษฎรพัฒนา 
     เขตสะพานสูง กทม. 10240 
 โทรศัพท: 0 2001 8880-1 ตอ 312 โทรศัพทเคล่ือนที:่ 08 8502 3570 
 โทรสาร: 0 2001 8880-1 ตอ 404-405  
อีเมล : saritsak@enviwork.co.th 

บริษัทเจาของโครงการ   
          คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาล ี
             ที่อยู : บริษัท โกลว เอสพีพ ี2 จํากดั 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 38 พารค-วิง ถนนสาทรใต  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท: 0 2670 1500-1, 08 1813 7226 
อีเมล : somchai.k@gpscgroup.com 
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