
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำ�กัด 
เลขที่ 49/81 หมู่ 8  ซอยแผ่นดินทอง 38  ถนนติวานนท์  ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร. 0-2156-9397, โทรสาร : 0-2156-9319,  มือถือ : 0-89774-7682, 0-94337-8282

Website : www.envimove-thai.com   Email : envimove@gmail.com

พฤษภ�คม 2561

จัดทำ�โดย

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
Global Power Synergy Public Company Limited

 ชื่อโครงการ : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

     ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

     โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP 4) (ครั้งที่ 1)

 ที่ตั้งโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่เจ้าของโครงการ : เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

     ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

     กรุงเทพมหานคร 10900

 การมอบอำานาจ

  (   ) เจ้าของโครงการได้มอบอำานาจให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำากัด

    เป็นผู้ดำาเนินการส่งมอบรายงาน ดังหนังสือมอบอำานาจที่แนบ

  (   ) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำานาจแต่อย่างใด

User
Textbox
กรกฎาคม 2561





 
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
 
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1)  
    
ท่ีตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง 
                                              
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
ท่ีอยู่เจ้าของโครงการ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ช้ัน 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900    
 
การมอบอ านาจ 
   เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด  

   เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 
   เจ้าของโครงการมิได้มกีารมอบอ านาจแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด  
เลขที่ 49/81 หมู่ 8  ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทร 02-1569397 โทรสาร  02-1569319 มือถือ: 089-7747682 ,094-3378282  

Website : www.envimove-thai.com  อีเมล์ : envimove@gmail.com 

แบบ สผ.๒ 
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน 

 

เหตุผลในการจัดท ารายงานฯ 
 เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีมีก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ คร้ังท่ี 1 

            เป็นโครงการที่จัดท ารายงานฯ เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง    
  เมื่อวันที่  (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 

            จัดท ารายงานฯ ตามความต้องการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
            อื่นๆ (ระบุ)            
วันท่ีลงนามในสัญญาว่าจา้งจัดท ารายงานฯ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
การขออนุญาตโครงการ 

  รายงานฯ น้ีจัดท าขึ้นเพื่อประกอบการอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ก าหนดโดย พรบ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ก าหนดโดย พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
โครงการน้ีไม่ต้องย่ืนขอรบัอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรฐัมนตร ี

            อื่นๆ (ระบุ)            
สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ขอ้) 

 ก่อนการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ก าลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ยังไม่ได้ก่อสรา้ง (แนบภาพถา่ยพร้อมระบุวันที่) 
 เริ่มก่อสรา้งโครงการแล้ว (แนบภาพถา่ยพร้อมระบวุันที่) 
 ทดลองเดินเครื่องแล้ว 
 เปิดด าเนินโครงการแลว้ 

สถานภาพโครงการน้ีรายงานเมื่อ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ สผ.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 
 
 ถ่ายเมื่อ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ก- 

สารบัญ 
 

   หน้า 
สารบัญ ก 
สารบัญรปู ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาคผนวก ฉ 

บทท่ี 1  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 1-1 
 1.2 สถานภาพปัจจุบันของโครงการและแผนการด าเนินโครงการ 1-3 
 1.3 เหตผุลและประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1-5 
 1.4     วัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานฯ 1-6 
 1.5 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 1-7 
บทท่ี 2  รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 2.1 ประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2-1 
 2.2 เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โครงการ 2-1 
 2.3 เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และผงัองค์ประกอบโครงการ (Plant 

Layout) 
2-5 

 2.3.1 ย้ายอาคารส านักงานและ Maintenance Shop/Warehouse 2-9 
 2.3.2 ปรับขนาดพื้นที่สเีขียวของโครงการ 2-9 
 2.4 เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ า 2-10 
 2.4.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรงุคุณภาพน้ า 2-10 
 2.4.2 ระบบน้ าใช้ 2-15 
 2.4.3 น้ าเสียและการจัดการ 2-20 
 2.4.4 การประเมินศักยภาพในการรองรับน้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 2-29 
บทท่ี 3  แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 3.1 แผนปฏิบัติการทั่วไป 3-3 
 3.2 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 3-5 
 3.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า 3-11 
 3.4 แผนปฏิบัติการด้านเสียง 3-15 
 3.5 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 3-18 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ข- 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 3.6 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 3-20 
 3.7 แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 3-23 
 3.8 แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 3-25 
 3.9 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3-27 
 3.10 แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง 3-34 
 3.11 แผนปฏิบัติการด้านสงัคม-เศรษฐกจิและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3-36 
 3.12 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 3-42 
 3.13 แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ 3-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ค- 

สารบัญรูป 
 

 รูปท่ี  หน้า 
1.1-1 ที่ตั้งโครงการและสภาพพื้นที่โดยรอบ 1-1 
1.2-1 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม 2561 1-3 
2.2-1 ผังแสดงการจัดแบง่พื้นที่ของกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 2-3 
2.2-2 ผังต่อโฉนดที่ดินของโครงการ 2-4 
2.3-1 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินกอ่นเปลี่ยนแปลง 2-7 
2.3-2 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินหลงัเปลี่ยนแปลง 2-1 
2.4.1-1 ผังข้ันตอนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ (น าเสนอในรายงาน EIA ฉบบัเดือน

พฤษภาคม 2558) 
2-13 

2.4.2-1 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) กรณีก าลังการผลิตสงูสุด (น าเสนอในรายงาน 
EIA ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2558) 

2-16 

2.4.2-2 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) กรณีก าลังการผลิตปกติ (น าเสนอในรายงาน 
EIA ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2558) 

2-17 

2.4.2-3 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) กรณีก าลังการผลิตสงูสุด (ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

2-18 

2.4.2-4 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) กรณีก าลังการผลิตปกติ (ภายหลงัการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

2-19 

2.4.3-1 รูปตัดโครงสร้างบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) ภายหลังเปลีย่นแปลง
รายละเอียดโครงการ 

2-23 

2.4.3-2 รูปตัดโครงสร้างบ่อฉุกเฉิน (Emergency Pond) ภายหลงัเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ 

2-26 

1 ต าแหน่งแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ 3-99 
2 ต าแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 3-101 
3 ผังการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการและติดต่อหน่วยงานภายนอก 3-102 
4 ผังข้ันตอนการรบัและการจัดการข้อร้องเรียน 3-103 
5 ชุมชนรอบพื้นทีโ่ครงการทีท่ าการส ารวจสงัคม-เศรษฐกิจ 3-104 
6 พื้นที่สเีขียวของโครงการ 3-105 

 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ง- 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางท่ี  หน้า 
1.2-1 แผนการด าเนินงานโครงการ 1-4 
2.2-1 ประเภทและขนาดพื้นที่ตามการจัดแบง่พื้นที่ของกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) 
2-2 

2.2-2 รายละเอียดโฉนดที่ดินของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลง 2-2 
2.3-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ 2-6 
2.4.1-1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ าของโครงการ 2-12 
2.4.2-1 การใช้น้ าแต่ละประเภทของโครงการ 2-15 
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 ตารางท่ี  หน้า 
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สารบัญภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก  
ก หนังสือพิจารราเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/5760  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 

ข ส าเนาหนงัสือยืนยันการใช้ที่ดินส าหรับการพฒันาหน่วยผลิตน้ าอุตสาหกรรม หน่วยผลิต
ไฟฟ้าและไอน้ าจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ค ส าเนาโฉนดที่ดินโครงการ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

  

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรศูนย์สำธำรณูปกำร แห่งท่ี 4 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 

(มหาชน) หรือ GPSC (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด) โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบไปด้วย บริษัท 
พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด 
และบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสาธารณูปการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และน้ าปราศจากแร่ธาตุให้เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกลุ่มบริษัท ปตท. ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และโรงงานอุตสาหกรรม
ใกล้เคียงทางระบบสายส่ง ระบบท่อที่อยู่ภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในการด าเนินการของ
โรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ต้องการพลังงานไฟฟ้า และ/หรือไอน้ าส าหรับการผลิตโดยต้องมีความ
มั่นคงสม่ าเสมอ (Reliability) หากระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกิดขัดข้อง ย่อม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตรวมถึง ระบบบ าบัดหรือลดมลพิษ ระบบควบคุมการท างาน และ
ระบบควบคุมความปลอดภัยของโรงงานเกิดปัญหา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ดังนั้น การบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ที่สนับสนุนการผลิตการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพ 

 
ดังนั้นหากพิจารณาผลกระทบในภาพรวมระดับพื้นที่ การมีโรงไฟฟ้าเป็นศูนย์สาธารณูปการเพื่อ

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ าให้กับโรงงานในพื้นที่ ดังกล่าว เปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีโรงไฟฟ้าใน
พื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้าภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่ง
เดียวกับการใช้งานของชุมชนหากจ าเป็นต้องใช้ไอน้ าในกระบวนการผลิตก็จะต้องติดตั้งหม้อน้ าเพื่อผลิต
ไอน้ าท าให้มีการระบายมลพิษทางอากาศออกสู่บรรยากาศด้วยเช่นกัน แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในด้านการใช้พลังงานศูนย์สาธารณูปโภคส่วนกลาง ซึ่ ง เป็นระบบพลังงานร่วม 
(Cogeneration) ที่น าความร้อนจากการผลิตไฟฟ้ามาผลิตไอน้ าอีกครั้ งเป็นการใช้พลังงานที่เกิด
ประสิทธิภาพมากกว่า 

 
 โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง 

จังหวัดระยอง (ดังรูปท่ี 1.1-1) โดยจะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ปตท. ในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และโรงงานใกล้เคียง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งผ่านระบบสายส่งขนาดแรงดัน 22 
กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ส่วนที่เหลือจากความต้องการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมจะจ าหน่าย
เข้าระบบของการไฟฟ้าต่อไป 
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ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด 
 
รูปท่ี 1.1-1  ท่ีตั้งโครงกำรและสภำพพ้ืนท่ีโดยรอบ 
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1.2 สถำนภำพปัจจุบันของโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงมีก าลังการผลิตไฟฟ้า 392.01 เมกกะวัตต์ ไอน้ า 900 ตัน/ชั่วโมง และน้ า
ปราศจากแร่ธาตุสูงสุด 560 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามล าดับ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/5760 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (ภำคผนวก ก) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 เดือน เริ่มด าเนินการก่อสร้างประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
และพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานภาพ
ปัจจุบันของโครงการแสดงดังรูปท่ี 1.2-1 และแผนการด าเนินงานโครงการแสดงดังตำรำงท่ี 1.2-1 ทั้งนี้
กิจกรรมในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย งานปรับถมพื้นที่ งานโครงสร้างฐานราก งานก่อสร้างอาคาร งาน
ระบบหม้อต้มไอน้ า งานระบบกังหันไอน้ าและระบบหล่อเย็น งานติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ งานติดตั้ง
ระบบท่อ งานระบบไฟฟ้า และงานระบบควบคุม 

 

 
รูปท่ี 1.2-1 สถำนภำพปัจจุบันของโครงกำร ณ เดือนพฤษภำคม 2561 
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ตำรำงท่ี 1.2-1 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2561 

 
 
 
 

            
                        

ล ำดบั รำยกำร 
2561 2562 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 แจ้งเร่ิมงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง               

2 เร่ิมปรับสภาพพ้ืนที่โครงการ               

3 
งานโยธา ก่อสร้างอาคาร โครงสร้าง  
งานถนนและทางระบายน้ า 

              

5 งานติดตั้งระบบท่อและการควบคุม               

6 งานทดสอบระบบ               

7 เร่ิมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์               

หมำยเหตุ :           =  กำรเร่ิมต้นหรือจบ (Start หรือ End) 
                       =  กำรกระท ำ (Process) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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1.3 เหตุผลและประเด็นในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์

สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งแตกต่างไปจากที่เคยน าเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที ่ทส.1009.7/5760 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558) 
โดยมีเหตุผลและประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี ้

 
(1) เปลี่ยนแปลงขนำดพ้ืนท่ีโครงกำร 

   การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โครงการจากเดิมที่เคยเสนอไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2558 พื้นที่รวม 36 ไร่ ให้สอดคล้องกับขนาดที่ดินจริงตามที่ได้รับมอบจากบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 35-3-60.2 ไร่ ลดลงจากที่น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2558 คิดเป็นพื้นที่จ านวน 39.8 ตารางวา  
 

(2) เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีและผังองค์ประกอบโครงกำร (Plant Layout) 
   สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โครงการลดลงจาก 36 ไร่ เป็น 35-3-60.2 ไร่ ท า
ให้ขนาดพื้นที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบ
โครงการ (Plant Layout) กอรปกับในข้ันตอนการน าเสนอผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในรายงาน EIA ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นเพียงการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) เมื่อถึงข้ันตอนการ
ออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายใน
โรงงานให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงหลักการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นส าคัญ  โดยมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้  

 1)  ย้ายอาคารส านักงานและ Maintenance Shop/Warehouse 
 2) ปรับขนาดพื้นที่สเีขียวของโครงการ 

 
(3) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าจากเดิมคือระบบ RO + Membrane 
ที่เคยเสนอไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นระบบ RO + Electro Deionization (EDI) 
ซึ่งเป็นระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิโดยการใช้อุปกรณ์ก าจัดประจุของน้ าด้วยระบบไฟฟ้า (EDI) โดยผ่านเมมเบร
นมีความโดดเด่นในเรื่องที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการฟื้นฟูสภาพระบบและสามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ปริมาณน้ าใช้ลดลงร้อยละ 9.69 และปริมาณน้ าเสียลดลงร้อยละ 49.87     
อันส่งผลใหส้ามารถลดขนาดของบ่อ Holding pond และบ่อ Emergency pond จากเดิมทีเ่คยเสนอไว้ใน
รายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 เท่ากับ 3,600 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ เป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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1.4 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำรำยงำนฯ 
 ทั้งนี้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท  
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ
หรืออนุญาตด าเนินการดังนี้ 
 

(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้วนั้นให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายน้ัน ๆ ต่อไปพร้อมกับจัดท าส าเนาการเปลีย่นแปลงดังกล่าวข้างต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ  

 
(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ

สาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อรับทราบ 

 
ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้งพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงมาตรการในการป้องกันหรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมด้วย โครงการจึงมอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ 
จ ากัด (ต่อไปจะน าเสนอในรายงานฉบบันี้ว่า “บริษัทที่ปรกึษา”) ด าเนินการจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลรายละเอียดโครงการและน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาต เพื่อให้ผ่านความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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1.5 ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำ 
ในการศึกษาจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้

ก าหนดขอบเขตและแนวทางการด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 

(1) ศึกษา ทบทวนข้อมูลรายละเอียดโครงการและวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินผล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแต่ละ
ประเด็น 

 
(2) ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 
  

2.1 ประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์
สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งแตกต่างไปจากที่เคยน าเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส.1009.7/5760 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558) โดย
มปีระเด็นหลักในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งสิ้น 3 ประเด็น ดังนี ้

(1) เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โครงการ  
(2) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 
(3) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
ทั้งนี้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมเนื่องจากมีปริมาณน้ าทิ้งลดลง 

และการเปลี่ยนแปลงในบางประเด็นเทียบเท่ากับมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเหน็ชอบไว้แลว้ ดังนั้นการด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จึงน าส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่อไปพร้อมกับจัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นรับจด
แจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบต่อไป  
 ส าหรับรายละเอียดในแต่ละประเด็นของการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.2 การเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 
 โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 มีพื้นที่รวมประมาณ 36 ไร่ (ตามที่น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2558) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (AIE) อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งที่ตั้งโครงการ
เป็นส่วนหนึ่งตามแผนการพัฒนาที่ดินของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) รวมประมาณ 1,500 ไร่  ที่มีการ
บริหารจัดการที่ดินเพื่อตั้งโรงงาน (Zoning) ต่าง ๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (AIE) โดยได้ก าหนดกลุ่ม
โรงงานที่จะตั้งในพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย (1) พื้นที่เขตอุตสาหกรรม (Industrial Zone) (2) พื้นที่เขต
อุตสาหกรรมประเภท Bio Chemical ปิโตรเคมี (3) พื้นที่การบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ (4) พื้นที่ส านักงาน
การวิจัยและพัฒนา (The Research & Development) และ (5) พื้นที่อื่น ๆ ทั้งนี้ โครงการศูนย์
สาธารณูปการ แห่งที่ 4 ตั้งอยู่ในพื้นที่ (3) พื้นที่การบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการรับอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
(AIE) ดังแสดงรายละเอียดการจัดแบ่งพื้นที่ของกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในตารางท่ี 2.2-1 และรูปที่ 
2.2-1 (ส าเนาหนังสือยืนยันการใช้ที่ดินส าหรับการพัฒนาหน่วยผลิตน้ าอุตสาหกรรม หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอ
น้ า จากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ระบุพื้นที่โดยประมาณ 36 ไร่ ตามที่น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2558 แสดงในภาคผนวก ข) 
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ตารางท่ี 2.2-1  ประเภทและขนาดพ้ืนท่ีตามการจัดแบ่งพ้ืนท่ีของกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรวม (ไร่) แปลง พ้ืนท่ีต่อแปลง (ไร่) 

(1) อุตสาหกรรม 631.2125 PTT-1 
PTT-2 
PTT-4 

108.4650 
321.3000 
201.4475 

(2) อุตสาหกรรมประเภท Bio 
Chemical ปิโตรเคมี 

421.3250 PTT-3 
PTT-7 

383.3250 
38.0000 

(3) พื้นที่สาธารณูปโภค 60.2625 PTT-5 
PTT-6 

30.0000 
30.2625 

(4) ส านักงานการวิจัยและพฒันา 99.4525 PTT-8 99.4525 
(5) พื้นที่อื่น ๆ 287.7475  287.7475 

รวม 1,500 - 1,500 
ที่มา : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), 2557 
 

โดยที่ตั้งโครงการมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดังนี้ (รูปท่ี 1.1-1) 
 ทิศเหนือ  จรด   โรงผลิตน้ าอุตสาหกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 

เอเซีย ซิลิโคน มอนอเมอร์ จ ากัด 
 ทิศใต ้   จรด   พื้นที่รอการพัฒนาของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ทิศตะวันออก จรด   พื้นที่รอการพัฒนาของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ทิศตะวันตก  จรด โรงไฟฟ้าโกลว์โซล่าร์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน)  
 
 ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้รับโอนที่ดินจากบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 จ านวน 6 แปลง ขนาดที่ดินรวม 35-3-60.2 ไร่ ซึ่งมีขนาดลดลง
จากที่น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 คิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีลดลงจ านวน 39.8 ตารางวา 
รายละเอียดโฉนดที่ดินของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.2-2 ผังต่อโฉนดรูปที่ 2.2-2 และส าเนาโฉนดที่ดิน
โครงการภาคผนวก ค) 
 
ตารางท่ี 2.2-2  รายละเอียดโฉนดท่ีดินของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลง 

แปลงที ่ โฉนดทีด่ินเลขที ่ เลขที่ดิน 
ขนาดที่ดนิตามโฉนด 

ไร ่ ตารางเมตร 
1 37784 205 0-0-9.2 36.80 
2 39512 208 0-0-19.2 76.80 
3 39513 209 0-0-22.4 89.60 
4 39515 211 31-1-20.4 50,081.60 
5 184406 761 4-1-44.7 6,978.80 
6 184408 763 0-0-44.3 177.20 

รวม 35-3-60.2 57,440.80 
ท่ีมา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2561 
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ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด 
 
รูปท่ี 2.2-1  ผังแสดงการจัดแบ่งพ้ืนท่ีของกลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 



แปลงที่

ขนาดที่ดินตามโฉนด

โฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่ดิน

ขนาดที่ดิน

ไร่
ตารางเมตร

1

2

37784

39512

205

208

0-0-9.2

0-0-19.2

36.80

76.80

BENCH MARK

PN=0, PE=0

TN= 1405117.062

TE= 728256.536

3 39513 209 0-0-22.4 89.60

4 39515 211 31-1-20.4
50,081.60

5 184406 761 4-1-44.7
6,978.80

6 184408 763 0-0-44.3 177.20

รวม
35-3-60.2

57,440.80

5  โฉนดที่ดินเลขที่ 184406

เลขที่ 761

ขนาดพื้นที่ 4-1-44.7ไร่

(6,978.80 ตารางเมตร)

1  โฉนดที่ดินเลขที่ 37784

เลขที่ 205

ขนาดพื้นที่ 0-0-9.2ไร่

(36.80 ตารางเมตร)

3  โฉนดที่ดินเลขที่ 39513

เลขที่ 209

ขนาดพื้นที่ 0-0-22.4ไร่

(89.60 ตารางเมตร)

2  โฉนดที่ดินเลขที่ 39512

เลขที่ 208

ขนาดพื้นที่ 0-0-19.2ไร่

(76.80 ตารางเมตร)

4  โฉนดที่ดินเลขที่ 39515

เลขที่ 211

ขนาดพื้นที่ 31-1-20.4ไร่

(50,081.60 ตารางเมตร)

6  โฉนดที่ดินเลขที่ 184408

เลขที่ 763

ขนาดพื้นที่ 0-0-44.3ไร่

(177.20 ตารางเมตร)
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2.3 เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีและผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 
 โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 เดิมมีพื้นที่รวมประมาณ 36 ไร่ (ตามที่น าเสนอในรายงาน EIA 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558) ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 
โดยภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะมีพื้นที่ลดลง 39.8 ตารางวา คิดเป็นพื้นที่ของโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 35-3-60.2 ไร่ ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 2.3-
2 ซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

(1) ส่วนท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีส่วนผลิตหลักของโครงการ (ท่ีดินฝ่ังทิศตะวันตก)  จากเดิมที่น าเสนอใน
รายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 ระบุขนาด 30 ไร่ ภายหลังเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเป็น 31-1-83.9 ไร่ 
(50,335.60 ตารางเมตร) ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator: GTG) จ านวน 
6 ชุด หน่วยผลิตไอน้ า (Heat Recovery Generator : HRSG) จ านวน 6 ชุด หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า 
(Steam Turbine Generator: STG) จ านวน 3 ชุด หอหล่อเย็น (Cooling Tower) จ านวน 3 ชุด และระบบ
ควบคุมอุปกรณ์ที่สนับสนุนการท างาน อาทิ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า สายส่ง ระบบควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ของหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ า ซึ่งศูนย์กลางควบคุมการท างานของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ จะอยู่ในห้องควบคุมส่วนกลาง (Central Control Room : CCR) ใน
อาคารส านักงาน และเนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ 2 มีขนาดลดลงท าให้มีความจ าเป็นต้องย้ายพื้นที่ส่วนผลิตเสริม
บางส่วนมาอยู่พื้นที่ส่วนที่ 1 ได้แก่ ถังเก็บน้ าใช้ (Clarified Water Tank) จ านวน 1 ถัง ขนาด 4,500 
ลูกบาศก์เมตร (หมายเลข 37) และถังเก็บน้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demin Water Tank) จ านวน 1 ถัง ขนาด 
4,000 ลูกบาศก์เมตร (หมายเลข 28) 
 

(2) สว่นท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีส่วนผลิตเสริมของโครงการ (ท่ีดินฝ่ังทิศตะวันออก) จากเดิมที่น าเสนอใน 
รายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 ระบุขนาด 6 ไร่ เป็นการเช่าพื้นที่ของโรงผลิตน้ าอุตสาหกรรมของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ภายหลังเปลี่ยนแปลงลดลงเป็น 4-1-76.3 ไร่ (7,105.20 ตารางเมตร) ซึ่ง
ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  เรียบร้อยแล้ว 
ประกอบด้วย หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุและหน่วยผลิตน้ าคอนเดนเสทส าหรับป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
ของโครงการและจ าหน่ายให้กับลูกค้าโดยผ่านระบบฐานรองท่อ (Pipe Rack)  
 
 ทั้งนี้การจัดวางผังองค์ประกอบของโครงการได้ค านึงถึงหลกัการออกแบบทางวิศวกรรมความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นส าคัญ ดังแสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการก่อนและ
หลังเปลี่ยนแปลงในตารางท่ี 2.3-1 
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ตารางท่ี 2.3-1 การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีภายในโครงการ 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2561 
 
 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่

 ขนาดพื้นที ่

ก่อนเปลี่ยนแปลง ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

 ไร ่ ตารางเมตร ร้อยละ ไร ่ ตารางเมตร ร้อยละ 

ส่วนที่ 1 30 48,000 83.33 31.46 50,335.60 87.63 

-  พื้นที่อาคารส านักงาน 0.82 1,318 2.29 0.82 1,318 2.29 

-  พื้นที่กระบวนการผลิต 
-  พื้นที่สาธารณูปโภค   
   (ถังเก็บน้ า Clarified ถังเก็บน้ า Demin    

บ่อหน่วงน้ าและบ่อพักน้ าทิ้ง) 

9.58 
6.49 

15,320 
10,385 

26.60 
18.03 

9.58 
5.36 

15,320 
8,576 

26.67 
14.93 

- ถนนและพื้นที่ว่าง  
    (รวมพื้นที่ Pipe Rack)  

11.61 18,577 32.25 14.02 22,440.82 39.07 

-  พื้นที่สีเขียว 1.50 2,400 4.17 1.68 2,680.78 4.67 

ส่วนที่ 2 6 9,600 16.67 4.44 7,105.20 12.37 
-  หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุและหน่วย

ปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 
5.70 9,120 15.83 4.32 6,905.98 12.02 

-  พื้นที่สีเขียว 0.30 480 0.83 0.12 199.22 0.35 

พื้นที่สีเขียว รวมทั้ง 2 ส่วน 1.80 2,880 5.00 1.80 2,880 5.02 

รวม 36 57,600 100 35.90 57,440.80 100 
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รูปท่ี 2.3-1 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนเปลี่ยนแปลง 
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ทั้งนีใ้นข้ันตอนการน าเสนอผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 เป็น
เพียงการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) เมื่อถึงข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail 
Design) โครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโรงงานให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 
2.3.1 ย้ายอาคารส านักงานและ Maintenance Shop/Warehouse 
 สลบัต าแหน่งกลุม่อาคารส านักงาน (สีเหลอืง) และกลุม่อาคาร Maintenance Shop/Warehouse 
(สีฟ้า) โดยมีขนาดพื้นที่การใช้ประโยชนเ์ท่าเดมิ รายละเอียดแสดงดังรูปท่ี 2.3-2   
 
2.3.2 ปรับขนาดพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
 โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที ่ 4 เดิมตามที่น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2558 มีพื้นที่สีเขียว 2,880 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ โดยภายหลังเปลี่ยนแปลงขนาด
พื้นที่และปรับผังองค์ประกอบโครงการ จะคงพื้นที่สีเขียวไว้เท่าเดิมแม้พื้นที่โครงการจะลดลง คิดเป็นพื้นที่สี
เขียวทั้งหมด 2,880 ตารางเมตร ร้อยละ 5.02 โดยพันธ์ุไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย ซึ่งเป็นพืชที่เหมาะสม
ในการปลูกในพื้นที่แคบ ช่วยบังลม บังสายตาหรือปลูกเป็นแนวขอบเขตพื้นที่ สามารถควบคุมความสูงได้ตาม
ต้องการด้วยการตัดยอดและด้วยลักษณะเรอืนยอดแคบสงูรปูพีรามิดและเปน็ไม้ผลดัใบ ในการปลูกโครงการจะ
ก าหนดระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เรือนยอดสามารถบดบังสายตาบริเวณริมรั้วของโรงงาน
ได้อย่างเหมาะสม ส าหรับบริเวณพื้นที่ส่วนอื่น ๆ จะพิจารณาพันธ์ุไม้ยืนต้นตามความเหมาะสมของพื้นที่และ
แทรกด้วยไม้พุ่มที่เหมาะสม ดังแสดงพื้นที่สีเขียวก่อนเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปท่ี 2.3-1 และภายหลัง
เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปท่ี 2.3-2  
 

ส าหรับมาตรการในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 5.02  ของพื้นที่โครงการ โดยปลูกไม้ยืนต้นทรงสูงเป็นแนวบดบัง

สายตา เช่น อโศกอินเดีย ปาล์ม หมาก และลีลาวดี เป็นต้น และแทรกด้วยไม้พุ่ม ได้แก่ ไทรเกาหลี ยี่โถ เข็ม
แดง เป็นต้น 

(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ และปลูกทดแทนเมื่อ
เกิดความทรุดโทรมเสียหาย 

(3) ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวของพื้นที่โครงการให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 
 
ทั้งนี้ แผนการปลูกต้นไม้เพือ่เปน็พื้นที่สเีขียวของโครงการจะเริม่ด าเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและปลูก

ต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามที่มาตรการก าหนดเมื่อเปิดด าเนินการ  ซึ่งหากมีต้นไม้ตายหรือเสียหาย
โครงการจะมีการปลูกทดแทนภายใน 1 เดือน 
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2.4 เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าจากเดิมคือระบบ RO + Membrane ที่เคย
เสนอไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นระบบ RO + Electro Deionization (EDI) ซึ่งเป็นระบบ 
ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิโดยการใช้อุปกรณ์ก าจัดประจุของน้ าด้วยระบบไฟฟ้า (EDI) โดยผ่านเมมเบรนมีความโดด
เด่นในเรื่องที่ไม่ต้องใช้สารเคมีในการฟื้นฟูสภาพระบบและสามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้สามารถลดปริมาณน้ าใช้และน้ าทิ้งลงได้ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 
2.4.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

โครงการเลือกใช้เทคโนโลยีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าในข ั้นตอนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralized Water) เป็น ระบบ RO + Membrane ตามที่เคยน าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2558 ซึ่ งเป็นระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิโดยใช้ระบบการกรองด้วยเมนเบรน  และการฟื้นฟูสภาพระบบ 
(Regeneration) จะมีการใช้สารเคมีในการคืนสภาพและมีน้ าเสียจากกระบวนการดังกล่าว ดังแสดงผังข้ันตอน
การผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุในรูปท่ี 2.4.1-1 
 

โดยภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้มีการทบทวนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถลดการใช้น้ าและลดปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดข้ึนอันเป็นโนบายหลักของ
บริษัท ดังนั้นโครงการจึงได้ท าการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีในข้ันตอนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ จากระบบ RO 
+ Membrane เป็นระบบ RO + Electro Deionization (EDI) (ดังแสดงผังข้ันตอนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ
ในรูปท่ี 2.4.1-2) ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทั้งสองระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
(1) ส่วนประกอบ 

1) ระบบ RO + Membrane 
ในระบบ RO + Membrane มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
- สารกรองคาร์บอน (Activated Carbon) 
- สารกรองเรซิน (Mix Bed Ion Exchange Resin) ประกอบด้วย เรซินแบบกรด 

(Cation Resin) และเรซินแบบด่าง (Anion Resin) 
- การกรองด้วยระบบเมนเบรน (Membrane) 

 
2) ระบบ RO + Electro Deionization (EDI) 

ในระบบ RO + EDI มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
- สารกรองเรซิน (Mix Bed Ion Exchange Resin) ประกอบด้วย เรซินแบบกรด 

(Cation Resin) และเรซินแบบด่าง (Anion Resin) 
- การกรองด้วยระบบเมนเบรน (Membrane) ประกอบด้วย เมนเบรนประจุบวก 

(Anion Membrane) และ เมนเบรนประจุลบ (Cation Membrane) 
- แผ่นข้ัวประจุไฟฟ้า ประกอบด้วย แผ่นประจุบวก (Anode) และแผ่นประจุลบ 

(Cathode) 
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(2) หลักการท างาน 
 

1) ระบบ RO + Membrane 
การท างานของระบบ RO + Membrane เริ่มจากน้ าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้น 

จะถูกกรองด้วยคาร์บอน จากนั้นสารละลายที่เหลืออยู่ในน้ าจะถูกแยกออกด้วยการกรองแลกเปลี่ยนประจุด้วย
สารกรองเรซิน ซึ่งประกอบด้วย Cation Resin ที่มีไฮโดรเจนอิออน (H+) ติดกับเรซิน ท าหน้าที่แลกเปลี่ยน
ประจุบวกที่ละลายแตกตัวอยู่ในน้ า ส่วน Anion Resin จะมีไฮดรอกไซด์อิออน (OH-) ติดอยู่กับเรซินเพื่อ
แลกเปลี่ยนประจุลบที่แตกตัวอยู่ในน้ า จากนั้น H+ และ OH- ที่ถูกปล่อยออกจากเรซินทั้งสองชนิดรวมกันเกิด
เป็นน้ าสะอาด (H2O) ออกมา หลังจากนั้นเข้าสู่ข้ันตอนที่ส าคัญ คือ น้ าจะกรองผ่านเยื่อ Membrane จะท า
หน้าที่แยกสิ่งเจือปนในน้ าที่หลดุลอดจากข้ันตอนการกรองก่อนหน้านี้ และก าจัดสิ่งเจือปนเหล่าน้ีออกไปพร้อม
กับน้ าทิ้งของระบบ ส่วนน้ าที่ผลิตได้จะเป็นน้ าบริสุทธ์ิซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
2) ระบบ RO + Electro Deionization (EDI) 

ส าหรับระบบ RO +EDI จะอาศัยหลักการของไฟฟ้า เพื่อสร้างให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟา้ที่
ปลายข้ัวทั้งสองข้างของแผ่น Anode และ Cathode เริ่มต้นสารละลายในน้ าจะถูกแยกประจุ ด้วยการสาร
กรองเรซินที่ประกอบด้วยทั้ง Anion Resin และ Cation Resin โดยวางเรียงซ้อนประกบเป็นคู่ ๆ จากนั้น
สนามไฟฟ้าประจุบวกจะดึงประจุลบในน้ าผ่าน Anion Membrane และสนามไฟฟ้าประจุลบจะดึงประจุบวก
ผ่าน Cation Membrane บริเวณที่ประจุของสารละลายรวมกันจะท าให้น้ าในส่วนนี้มีความเข้มข้นสูงข้ึนและ
จะถูกปล่อยทิ้งออกไป ท าให้น้ าที่ผ่านการกรองเป็นน้ าบริสุทธ์ิน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
(3) การคืนสภาพ (Regeneration) 

 
1) ระบบ RO + Membrane 

โดยการคืนสภาพของระบบ RO+Membrane จะใช้สารละลายไฮโดรคลอกริก (HCl) เจือ
จางในการล้างฟื้นฟู Cation Resin ด้วย H+ ส่วน Anion Resin จะถูกล้างฟื้นฟูด้วยสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) เจือจาง ด้วย OH- ซึ่งประจุที่ถูกแลกเปลี่ยนออกมาจะปนอยู่ในน้ าทิ้งที่จะถูกส่งไปที่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียต่อไป 

 
2) ระบบ RO + Electro Deionization (EDI) 

ในการฟื้นสภาพของระบบ  RO+EDI จะเกิดข้ึนขณะเดียวกันกับการแยกประจุของ
สารละลายในน้ า โดยจะเกิดความแตกต่างกันของ H+ และ OH- ในโมเลกุลของน้ าบริเวณที่ Cation Resin 
และ Anion Resin สัมผัสกันท าให้เกิดการล้างคืนรูปของสารกรองเรซนิไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้อง
ใช้สารเคมีในการล้างฟื้นฟู  

 
ทั้งนี้สามารถเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าของโครงการ ซึ่งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงจากระบบ RO + Membrane ไปเป็น ระบบ RO +EDI ดังแสดงในตารางท่ี 2.4.1-1 
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ตารางท่ี 2.4.1-1 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าของโครงการ 
ประเภทเทคโนโลยี RO + Membrane RO + EDI 
ส่วนประกอบ - สารกรองคาร์บอน (Activated Carbon) 

- สารกรองเรซิน (Mix Bed Ion Exchange 
Resin): Anion Resin และ Cation Resin 

- ก า ร ก ร อ ง ด้ ว ย ร ะ บ บ เ ม น เ บ ร น 
(Membrane) 

- สารกรองเรซิน (Mix Bed Ion Exchange 
Resin): Anion Resin และ Cation Resin 

- การกรองด้วยระบบเมนเบรน (Membrane): 
Anion Membrane และ Cation Membrane 

- แผ่นขั้วไฟฟ้า (Anode and Cathode) 
หลักการท างาน การท างานของระบบจะใช้การกรองด้วยระบบ

เมมเบรน น้ าจะกรองผ่านสารกรองคาร์บอน 
จากน้ันแยกสารละลายที่มีอยู่ในน้ าออกด้วย
การแลกเปลี่ยนประจุโดยการกรองผ่านเรซิน 
หลังจากน้ัน น้ าจะกรองผ่านเมนเบรน เพื่อ
แยกสิ่งเจือปนในน้ าที่หลุดลอดจากขั้นตอน
การกรองก่อนหน้าน้ี และก าจัดสิ่ง เ จือปน
เหล่าน้ีออกไปพร้อมกับน้ าทิ้งของระบบ 

การท างานของระบบจะอาศัยหลักการความต่าง
ศักย์ของไฟฟ้าในการแยกประจุของสารละลายที่
อยู่ในน้ า โดยใช้การกรองแบบเรซิน แล้วตามด้วย
การกรองด้วยระบบเมนเบรน ที่ประกอบด้วย 
เมนเบรนประจุบวก และ เมนเบรนประจุลบ 
 

การคืนสภาพ 
(Regeneration) 

- ต้องใช้กรด-ด่างในการคืนสภาพสารกรอง
แลกเปลี่ยนประจุ (Exchange Resin)  

- การล้างคืนสภาพของสารกรองจะเกิดพร้อม ๆ 
กันกับแยกประจุของสารละลายในน้ า 

- ไม่มีการใช้สารเคมีในการคืนสภาพ 
สารเคมีที่ใช้ในการคืนสภาพ HCl 35% = 0.379 m3/Time/Train 

NaOH 50%= 0.409 m3/Time/Train 
HCl 35% = 17 m3/Month 
NaOH 50% = 18.4 m3/Month 

ไม่มี 

น้ าเสียจากการคืนสภาพ 
(Regeneration Waste 
Water) 

95 m3 /Time/Train 
4,275 m3/Month 

ไม่มี 

น้ าที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ 
(Reject Water from 
Membrane) 

31 m3 /hr/ Train 
66,960 m3/Month  

54 m3 /hr/ Train 
116,640 m3/Month 

ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด, 2561 
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รูปท่ี 2.4.1-1 ผังขั้นตอนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ (น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 
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รูปท่ี 2.4.1-2 ผังขั้นตอนการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน้ าส่งผลให้สามารถลดปริมาณน้ าใช้และน้ าทิ้ง
ลงได้ โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงระบบน้ าใช้และน้ าทิ้ง ดังนี้ 
 
2.4.2 ระบบน้ าใช้ 

ตามที่เคยน าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 โครงการจะรับน้ าอุตสาหกรรม 
(Clarified Water) ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจากจากโรงผลิตน้ าอุตสาหกรรมของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ปริมาณ 18,120 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสามารถลดการใช้น้ า
ลงเหลือปริมาณ 16,834.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ าที่รับมาจะถูกน ามาพักไว้ที่บ่อพักน้ าอุตสาหกรรม 
(Clarified Water Tank) ของโครงการขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง โดยน้ าบางส่วนถูกป้อนเข้า
ระบบผลิตน้ าปราศจากแรธ่าตุ (Demineralized Water)  จากนั้นน้ าปราศจากแร่ธาตุที่ได้จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ถัง
เก็บน้ าปราศจากแร่ธาตุของโครงการขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง นอกจากนี้โครงการมีแผนจะ
ด าเนินการน าน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้ากลบัมาบ าบดัใหม่ในกระบวนการผลิต โดยน้ าคอนเดนเสทถูกน ามาเก็บ
ไว้ที่ถังเก็บน้ าคอนเดนเสท (Condensate Tank) ขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ าจะถูกส่งเข้าไปยัง
หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate Polisher) ที่มีก าลังการผลิต 150 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง จ านวน 2 ชุด  

 
ดังแสดงผังสมดุลน้ าของโครงการในกรณีก่อนเปลี่ยนแปลงและหลังเปลี่ยนแปลง ทั้งในกรณีก าลังการ

ผลิตสูงสุดและการผลิตปกติ แสดงดังรูปท่ี 2.4.2-1 ถึง 2.4.2-4 และตารางเปรียบเทียบการใช้น้ าในกรณีก่อน
เปลี่ยนแปลงและหลังเปลี่ยนแปลงดังแสดงในตารางท่ี 2.4.2-1 

 
ตารางท่ี 2.4.2-1  การใช้น้ าแตล่ะประเภทของโครงการ 

รายละเอียด 
การใช้น้ า (ลบ.ม./วัน) 

ก่อนเปลี่ยนแปลง หลังเปลี่ยนแปลง 
1. น้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water) 

1.1  น้ าใช้ส าหรับพนักงาน 
1.2  น้ าหล่อเย็นชดเชยในหอหล่อเย็น 
1.3  น้ าล้างท าความสะอาด 
1.4  ผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 

18,120.00 
1.68 

5,335.20 
22.32 

12,760.80 

16,834.80 
1.68 

5,335.20 
22.32 

11,475.60 
2. น้ าปราศจากแร่ธาตุ 

2.1 ใช้ในการผลิตไอน้ าและชดเชยในหน่วยผลิตไอน้ า 
2.2 จ าหน่ายให้ลูกค้า 

10,510.80 
7,694.93 
2,815.87 

10,510.80 
7,694.93 
2,815.87 

3. น้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า 280.48 6,731.52 
4. น้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง (อย่างน้อย 30 นาที) 117 
หมายเหตุ : ปริมาณการใช้น้ ากรณีก าลังการผลิตสูงสุด 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด, 2561 
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รูปท่ี 2.4.2-1 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) กรณีก าลังการผลิตสูงสุด (น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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รูปท่ี 2.4.2-2 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) กรณีก าลังการผลิตปกติ (น าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558) 



Clarified Water from PTT

16,834.8

Clarified Water Tank

cap. 4,500 m3 x 2 set

Demin Water Plant

cap. 140 m3 /hr.x4 set

11,475.6

Demin Water Tank

cap. 4,000 m3 x2 set

10,510.8

Condensate

Return
6,731.52

Condensate Tank

cap. 1,200 m3

Condensate  Polishing System

cap. 150 m3/hr. x 2 set

Fire Protection System

Cooling Tower
5,359.2 5,335.2

1.68

22.32

HRSG and Steam Turbine

cycle

6,581.52

7,694.93

2,815.87

Evap. & Drift

Holding Pond

cap. 1,800 m3

Emergency Pond

cap. 1,800 m3

Inspection Pit

Neutralization Tank

cap. 550  m3

Inspection Pit

Emergency Pond

cap. 320 m3

Effluent Pond/Holding Pond

cap. 320 m3

Steam

Demin Water

4,500

22.32

1.68

(Reject Water)       964.8

835.2

1,800

Regen. Water*          0

136.8

7,558.13

9,397.39

150

310.8

310.8

1,800      (Holding Pond of AIE)

310.8        (WWTP of AIE)

ผังสมดุลนํา้ (Water Balance) กรณีกาํลงัการผลติสูงสุด

หมายเหตุ : หน่วย : ลบ.ม./ วัน

นํ้าอุตสาหกรรม

นํ้าสํารองดับเพลิง

นํ้าปราศจากแร่ธาตุ

นํ้าระเหยและกระเด็น

ไอนํ้า

นํ้าทิง้

นํ้าทิง้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

* จะหมุนเวียนการ Regen. ไม่ให้ตรงกันใน 1 วัน

    ดังนั้น จะมีการ Regen. 1 ครั้ง/วัน

Domestic

Usage

Plant Uses

Septic Tank

Administrator
Rectangle

Administrator
Typewritten Text
รูปที่ 2.4.2-3 ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตสูงสุด (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ)

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
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Administrator
Typewritten Text

Administrator
Rectangle

Administrator
Line

Administrator
Polygonal Line



Clarified Water from PTT

16,364.4

Clarified Water Tank

cap. 4,500 m3 x 2 set

Demin Water Plant

cap. 140 m3 /hr.x4 set

9,309.36

Demin Water Tank

cap. 4,000 m3 x2 set

8,814.96

Condensate

Return 0
Condensate Tank

cap. 1,200 m3

Condensate  Polishing System

cap. 150 m3/hr. x 2 set

Fire Protection System

Cooling Tower
7,055.04 7,031.04

1.68

22.32

HRSG and Steam Turbine

cycle

0

7,694.93

1,120.03

Evap. & Drift

Holding Pond

cap. 1,800 m3

Emergency Pond

cap. 1,800 m3

Inspection Pit

Neutralization Tank

cap. 550  m3

Inspection Pit

Emergency Pond

cap. 320 m3

Effluent Pond/Holding Pond

cap. 320 m3

Steam

Demin Water

6,195.84

22.32

1.68

(Reject Water)       494.4

835.2

1,329.6

Regen. Water*          0

136.8

7,558.13

1,120.03

0

160.8

160.8

1,329.6       (Holding Pond of AIE)

160.8        (WWTP of AIE)

ผังสมดุลนํา้ (Water Balance) กรณีกาํลงัการผลติปกติ

หมายเหตุ : หน่วย : ลบ.ม./ วัน

นํ้าอุตสาหกรรม

นํ้าสํารองดับเพลิง

นํ้าปราศจากแร่ธาตุ

นํ้าระเหยและกระเด็น

ไอนํ้า

นํ้าทิง้

นํ้าทิง้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

* จะหมุนเวียนการ Regen. ไม่ให้ตรงกันใน 1 วัน

    ดังนั้น จะมีการ Regen. 1 ครั้ง/วัน

Domestic

Usage

Plant Uses

Septic Tank

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Line

Administrator
Polygonal Line

Administrator
Typewritten Text
รูปที่ 2.4.2-4 ผังสมดุลน้ำ (Water Balance) กรณีกำลังการผลิตปกติ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ)

Administrator
Typewritten Text
2-19

Administrator
Typewritten Text
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2.4.3 น้ าเสียและการจัดการ 
ตามที่เคยน าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 โครงการมีปริมาณน้ าเสียที่เกิดข้ึนใน

กรณีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งหมด 3,901.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ พบว่า ปริมาณน้ าเสียในกรณีก าลงัการผลติสูงสดุมีปรมิาณลดลงเหลอื 2,110.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง
น้ าทิ้งจากส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตของโครงการ สามารถแบ่งตามลักษณะการระบายน้ าทิ้งออกนอก
โครงการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 
(1) การระบายน้ าท้ิงเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

ตามที่เคยน าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 น้ าทิ้งในส่วนที่ 1 ที่เกิดข้ึนของ
โครงการ ประกอบด้วย น้ าทิ้งจากอาคารส านักงานปริมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าทิ้งจากการล้างท าความ
สะอาดพื้น/อุปกรณ์ปริมาณ 22.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าทิ้งจากการฟื้นฟูสภาพของระบบ RO+Membrane 
(Regeneration Water) ปริมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าทิ้งจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท
ปริมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ก าหนดให้มีการ Regen ทุกวัน วันละ 1 ชุด หมุนเวียนกัน) และน้ าทิ้งจาก
หน่วยผลิตไอน้ า (น้ า Blowdown) ปริมาณ 136.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมทั้งหมด 310.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
จะถูกรวบรวมเข้าระบบปรบัสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Tank) ขนาด 550 ลูกบาศก์เมตร เพื่อท าการ
ปรับสภาพน้ าเสียโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นจะระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้งของ
โครงการขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร หากในกรณีคุณภาพน้ าทิ้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทางโครงการจะท า
การระบายน้ าทิ้งลงสู่บ่อพักน้ าฉุกเฉินขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร (ระยะเวลากักเก็บประมาณ 1 วัน) จากนั้นน า
น้ าทิ้งดังกล่าวกลับไปบ าบัดซ้ ายังระบบปรับสภาพใหเ้ปน็กลางของโครงการอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับน้ าทิ้งที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วที่มีคุณภาพอยู่เกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า ปริมาณน้ าทิ้งที่เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการมีปริมาณลดลง เนื่องจากโครงการได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ ซึ่ง
ไม่มีน้ าทิ้งจากการฟื้นฟูสภาพของระบบ RO+EDI (Regeneration Water) เกิดข้ึน ดังนั้น น้ าทิ้งส่วนนี้จะ
ประกอบด้วย น้ าทิ้งจากอาคารส านักงานปริมาณ 1.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าทิ้งจากการล้างท าความสะอาด
พื้น/อุปกรณ์ปริมาณ 22.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ า (น้ า Blowdown) ปริมาณ 136.8 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าทิ้งจากหน่วยปรับปรงุคุณภาพน้ าคอนเดนเสทประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวม
ทั้งหมด 310.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ าทิ้งในส่วนนี้ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าระบบปรับสภาพให้เป็นกลาง 
(Neutralization Tank) ขนาด 550 ลูกบาศก์เมตร เพื่อท าการปรับสภาพน้ าเสียโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริก
และโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นจะระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้งของโครงการขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร หากใน
กรณีคุณภาพน้ าทิ้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทางโครงการจะท าการระบายน้ าทิ้งลงสู่บ่อพักน้ าฉุกเฉิน
ขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร (ระยะเวลากักเก็บประมาณ 1 วัน) จากนั้นน าน้ าทิ้งดังกล่าวกลับไปบ าบัดซ้ ายัง
ระบบปรับสภาพให้เปน็กลางของโครงการอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับน้ าทิ้งที่ผา่นการบ าบัดแล้วที่มคุีณภาพอยู่เกณฑ์ที่
ก าหนดจะถูกส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ เช่นเดียวกับก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ 

 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 2/61                บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 2-21 

(2) การระบายน้ าท้ิงเข้าสู่บ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond#2) ภายในระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

ตามที่เคยน าเสนอในรายงาน EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 น้ าทิ้งในส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 
น้ าทิ้งจากระบบหล่อเย็นปริมาณ 1,490.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าทิ้งจากระบบ RO+Membrane (Reject 
Water) ปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมทั้งหมด 3 ,590.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ าทิ้งในส่วนนี้มี
ปริมาณมาก แต่มีความสกปรกค่อนข้างต่ า ทางโครงการจึงตั้งเกณฑ์คุณภาพของน้ าทิ้งส่วนนี้จะต้องมีคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งหลังการบ าบัดน้ าเสียของนิคมฯ ส าหรับน้ าทิ้งในส่วนน้ีจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อ
พักน้ าทิ้ง (Holding pond) ของโครงการขนาด 3,600 ลูกบาศก์เมตร ถ้าหากเกณฑ์คุณภาพน้ าทิ้งไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด โครงการจะระบายน้ าทิ้งส่วนนี้เข้าสู่บ่อพักน้ าฉุกเฉิน (Emergency pond) ขนาด 3,600 
ลูกบาศก์เมตร โดยมีระยะเวลากักเก็บประมาณ 1 วัน เพื่อรอการน าน้ าส่วนนี้กลับไปบ าบัดที่ระบบบ าบัดน้ า
เสียของโครงการ ส่วนน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วที่มีคุณภาพอยู่เกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกส่งไปยังสู่บ่อพักน้ าทิ้ง 
(Holding Pond#2) ของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบว่า ปริมาณน้ าทิ้งที่ในส่วนที่ 2 ของโครงการ
มีปริมาณลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งมีผลท าให้น้ าทิ้งจาก
ระบบ RO+EDI (Reject Water) ลดลง ดังนั้น น้ าทิ้งส่วนน้ีจะประกอบด้วย น้ าทิ้งจากระบบหล่อเย็นประมาณ 
835.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าทิ้งจากระบบ RO+EDI (Reject Water) ปริมาณ 964.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
รวมทั้งหมด 1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ าเสียลงจากเดิมได้ในปริมาณ 1 ,790.40  
ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 49.87 ของปริมาณน้ าเสียทั้งหมดที่ลดลง ส่งผลให้สามารถลดขนาดของบ่อ
พักน้ าทิ้ง (Holding Pond) และบ่อฉุกเฉิน (Emergency Pond) ของโครงการลงได้ จากเดิมที่ระบุในรายงาน 
EIA ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558 ขนาดเท่ากับ 3,600 ลูกบาศก์เมตร ต่อบ่อ เป็นขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร 
(กว้าง x ยาว x ลึก: 17 x 23 x 4.6 เมตร) ต่อบ่อ ดังแสดงรูปตัดโครงสร้างบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) และ
บ่อฉุกเฉิน (Emergency Pond) ภายหลังเปลี่ยนแปลงขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ในรูปท่ี  2.4.3-1 และรูป
ท่ี 2.4.3-2  

 
  ดังแสดงต าแหน่งของบ่อพักน้ าทิง้ (Holding Pond) และบ่อฉุกเฉิน (Emergency Pond) ก่อน
เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 (หมายเลข 15) และภายหลังเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปท่ี 2.3-2 
(หมายเลข 42-43) 

 
ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทยีบรายละเอียดของน้ าเสยีและการจัดการของโครงการก่อนและภายหลัง

การเปลี่ยนแปลง ทั้งในกรณีก าลังผลิตสูงสุดและก าลังผลิตปกติ แสดงดังรูปที่ 2.4.2-1 ถึงรูปที่ 2.4.2-4 และ
ตารางเปรียบเทยีบปรมิาณน้ าเสยีและการจัดการน้ าเสียแต่ละประเภทของโครงการกรณีก่อนเปลี่ยนแปลงและ
หลังเปลี่ยนแปลงดังแสดงในตารางท่ี 2.4.3-1 
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ตารางท่ี 2.4.3-1 ปริมาณน้ าเสียและการจัดการน้ าเสียแต่ละประเภทของโครงการกรณีก่อนเปลี่ยนแปลงและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 

แหล่งก าเนิด 
ปริมาณน้ าเสีย (ลบ.ม./วัน) 

วิธีการบ าบัด/การจัดการขั้นต้น 
ก่อนเปลี่ยนแปลง หลังเปลี่ยนแปลง 

น้ าท้ิงส่วนท่ี 1 ถูกส่งเข้าบ่อพักน้ าท้ิงขนาด 320 ลบ.ม. (ระบายเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ) 
1. น้ าเสียทั่วไปในอาคารส านักงาน 1.68 1.68 ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. 
2. น้ า Regeneration  

- ระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 

 
1501/ 
1501/ 

 
- 

150 

ถังปรับสภาพให้เป็นกลางขนาด 550 ลบ.ม. 

3. น้ าระบายทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ า 136.80 136.80 
4. น้ าเสียจากการล้างท าความสะอาดพื้น/อุปกรณ์ 22.32 22.32 ถังแยกน้ า-น้ ามัน ขนาด 100 ลบ.ม. 

รวม 310.8 310.80  
น้ าท้ิงส่วนท่ี 2 ถูกส่งเข้าบ่อพักน้ าท้ิงขนาด 3,600 ลบ.ม. (ก่อนเปลี่ยนแปลง) และ 1,800 ลบ.ม. (หลังเปลี่ยนแปลง)  (ระบายเข้า Holding pond#2 ของนิคมฯ) 
1. น้ าระบายทิง้จากระบบหลอ่เย็น 1,490.40 835.2  
2. น้ าทิ้งจาก RO Reject 2,100 964.8  

รวม 3,590.40 1,800  
น้ าฝนปนเป้ือน 
1. น้ าฝนที่อาจปนเปื้อนน้ าใน (15 นาทีแรก) 48.47 ถังแยกน้ า-น้ ามัน ขนาด 100 ลบ.ม. 

รวม (กรณีไม่รวมน้ าฝนปนเป้ือน) 3,901.20 2,110.8  
หมายเหตุ : ปริมาณน้ าทิ้งกรณีก าลังการผลิตสูงสุด 
               1/ ก าหนดให้มีการ Regen ทุกวัน วันละ 1 ชุด หมุนเวียนกัน 
ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2561 
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2.4.4 การประเมินศักยภาพในการรองรับน้ าท้ิงของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
 

(1) ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 
ศักยภาพการรองรบัน้ าเสยีของนิคมอุตสาหกรรมเอเซยี ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางทาง

ชีวภาพแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) สามารถรองรับน้ าเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่ง
ปัจจุบันมีน้ าเสยีเข้าสู่ระบบ 7,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 93 ของความสามารถในการ
รองรับของระบบ ปัจจุบันนิคมฯ มีแผนการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเพิ่มเติมซึ่งมีขนาดของระบบเท่ากับ 
23,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้แล้วเสร็จก่อนที่โรงงานต่าง ๆ จะเปิดด าเนินการ ซึ่งทางนิคมฯ ได้เตรียมพื้นที่ไว้
ส าหรับการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียไว้อยู่แล้ว ดังนั้น ระบบบ าบัดน้ าเสียดังกล่าวจะสามารถรองรับน้ าเสียที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานจริงของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงปริมาณ 310.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอ 
 

(2) บ่อพักน้ าท้ิง 2 (Holding Pond#2) 
 นิคมอุตสาหกรรมเอเซียมบี่อพักน้ าทิ้ง 2 (Holding Pond#2) ขนาด 540,390 ลูกบาศก์เมตร ซึง่

ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียของนิคมฯ ปริมาณ 41,500 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาน้ าระบายทิ้งจากโครงการจากเดิม 3,590.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
ระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ าสง่ผลให้ปริมาณน้ าทิ้งลดลงเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเห็นได้ว่าบ่อพักน้ าทิ้ง 
2 ยังคงมีประสิทธิภาพในการรองรับน้ าทิ้งทั้งหมดได้อย่างเพียงพอ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน     

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 3 
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) (Central Utility Plant: CUP 4) ของบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท.โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากัด ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสาธารณูปการ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ าและน้ าปราศจากแร่ธาตุให้เพยีงพอต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของกลุม่บรษัิท ปตท. ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง
ทางระบบสายส่ง ระบบท่อที่อยู่ภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นหากพิจารณาผลกระทบใน
ภาพรวมระดับพื้นที่ การมีโรงไฟฟ้าเป็นศูนย์สาธารณูปการเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ าให้กับโรงงาน
ในพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีโรงไฟฟ้าในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
จากระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับการใช้งานของชุมชนหากจ าเป็นต้องใช้ไอน้ า
ในกระบวนการผลิตก็จะต้องติดตั้งหมอ้น้ าเพื่อผลติไอน้ าท าให้มีการระบายมลพิษทางกาศออกสู่บรรยากาศด้วย
เช่นกัน แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านการใช้พลังงานศูนย์สาธารณูปโภคส่วนกลางซึ่งเป็น
ระบบพลังงานร่วม (Cogeneration) ที่น าความร้อนจากการผลิตไฟฟ้ามาผลิตไอน้ าอีกครั้งเป็นการใช้พลังงาน
ที่เกิดประสิทธิภาพมากกว่า 
 โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง 
จังหวัดระยอง มีก าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 392.01 เมกะวัตต์ และไอน้ าสูงสุด 900 ตันต่อช่ัวโมง โดยจะ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานต่าง ๆ  ของกลุ่มบริษัท ปตท. ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และโรงงานใกล้เคียง 
โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งผา่นระบบสายสง่ขนาดแรงดัน 22 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ส่วนที่เหลือจากความ
ต้องการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมจะจ าหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าต่อไป 
 ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้อง
ยึดถือปฏิบัติมี 13 ด้าน ประกอบด้วย 
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(1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
(2) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
(3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า 
(4) แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 
(7) แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 
(8) แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
(9) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(10) แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง 
(11) แผนปฏิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(12) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 
(13) แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ 
 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 
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3.1 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 
 
3.1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2555 กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีก าลังผลิต
กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ข้ึนไปหรือโครงการส่วนขยายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (สผ.) เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานฯ ประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งกิจการของโครงการเข้าข่ายตามประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น
ที่จะต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ ได้เสนอรายละเอียดของโครงการ
ดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาด าเนินการตาม
ข้ันตอนและให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการโครงการเพื่อให้การด าเดินการของโครงการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการพื้นฐานเพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างครบถ้วนและสามารถควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

 
3.1.2 วัตถุประสงค์ 
 

(1) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ 
 

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.1.3 วิธีการด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ของโครงการ ประชาชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
(2) น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

บริษัทรับเหมาและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
 

(3) คัดเลือกบริษัทรับเหมาโดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
ระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่ได้รับคัดเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 
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(4) จัดให้มีระเบียบควบคุมและประเมินบริษัทรับเหมาและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาท างานในพื้นที่ 
 
(5) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาโครงการต้อง

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็วและหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โครงการต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
และจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

(6) ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) แจ้ง
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการดังนี้ 
 

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วนั้นให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไปพร้อมกับจัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ  

 
2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ

สาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อรับทราบ 
 

(7) หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชน ต่อการด าเนินการของโครงการ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที 

 
(8) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
สรุปให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง โดยให้
เป็นไปตามแนวทางการน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน 
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(9) เมื่อโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าทีต่่ ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 

 
3.1.4 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 

พื้นที่โครงการ 
 

3.1.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 

 
3.1.6 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 

3.1.7 ผู้รับผิดชอบ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
3.1.8 การประเมินผล 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการทั่วไป พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.2 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
 
3.2.1 หลักการและเหตุผล 

 
(1) ช่วงก่อสร้าง 

จากการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศจากเครื่องจักรในการก่อสร้างที่จะมีการใช้งานใน
ช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้ Emission factor จาก U.S. Customs and Border 
Protection มาค านวณค่าสารมลพิษตามการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ พบว่า ค่าความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2521 และเมื่อ
เปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
24 (พ.ศ. 2547) ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองรวม ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงได้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศช่วง
ก่อสร้าง 
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(2) ช่วงด าเนินการ 
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Complex) ซึ่งมีการศึกษาและจัดสรรอัตราการ

ระบายมลพิษในภาพรวมและได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการมี
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ คือ ปล่องระบายอากาศจากหน่วยผลิตไอน้ า (HRSG Stack) จ านวน 6 ปล่อง 
โดยจะควบคุมค่าการระบายสารมลพิษจากปล่องของโครงการทั้งก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ และฝุ่นละอองรวม ให้อยู่ภายในกรอบอัตราการระบายมลพิษตามสิทธ์ิที่ได้รับการจัดสรรตามพื้นที่
กลุ่ม บริษัท ปตท. (PTT Complex) ทั้งนี้เมื่อประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศโดยใช้ค่าอัตราการระบาย
มลพิษทุกกรณีที่ด าเนินการ รวมถึงการประเมินร่วมกับแหล่งก าเนิดมลพิษอื่น  ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ยังไม่มีการระบายมลพิษ และรวมกับค่าความเข้มข้น
พื้นฐานในบรรยากาศก่อนมีโครงการ จากการศึกษาโดยใช้ค่าอัตราการระบายมลพิษกรณีที่ 3 ซึ่งเป็นกรณีที่
โครงการมีการระบายมลพิษสูงสุด ร่วมกับแหล่งก าเนิดมลพิษอื่น ๆ ในพื้นที่ พบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากการด าเนินการโครงการมีผลท าให้ค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นละอองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และรวมก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศ พบว่าทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ 
โครงการจึงได้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศช่วงด าเนินการแล้ว 
 
3.2.2 วัตถุประสงค์ 
 

(1) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้าง มลสารที่เกิดจากยานพาหนะ อุปกรณ์ 
และ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 

 
(2) เพื่อควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศของโครงการในช่วง

ด าเนินการให้เป็นไปตามค่าควบคุม 
 

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.2.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 

พื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
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3.2.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 

1) กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณขอบเขตที่ดินพื้นที่โครงการหากมีการเปิดพื้นที่และ
เครื่องจักรในการก่อสร้างให้พิจารณาจ ากัดบริเวณพื้นที่ด าเนินการเป็นช่วง ๆ โดยเปิดพื้นที่ไม่เกิน 4,000 
ตารางเมตร หรือ 2.5 ไร่ (US EPA AP-24 (Compilation of Air Pollution Emission Factors,1977)) เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมก่อสร้าง 

2) ฉีดพรมน้ าบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้งอย่างน้อยวันหละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 

3) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิดเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

4) ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกทีอ่อกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินและทรายที่อาจ
สร้างความสกปรกให้แก่ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง 

5) มีการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการ
ระบายมลพิษทางอากาศ 

 
(2) ช่วงด าเนินการ 

 
1) การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ 

(ก) ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศของหน่วยผลิตไอน้ าทุก
ปล่องไม่ให้เกินกรอบการระบายมลพิษโดยรวมที่ได้รับการจัดสรรอัตราการระบายมลพิษเป็นกลุ่มพื้นที่ ของ
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต าแหน่งปล่องดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยแต่ละปล่องมีอัตราการระบายมลพิษ 
(ตารางท่ี 3-1) ดังนี้ 

ก) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) มีค่าไม่เกิน 26.58 ส่วนในล้านส่วน 
และอัตราการระบายไม่เกิน 3 กรัม/วินาที 

ข) ฝุ่นละออง (TSP) มีค่าไม่เกิน 7.108 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอัตรา
การระบายไม่เกิน 0.416 กรัมต่อวินาที 

ค) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าไม่เกิน 1.66 ส่วนในล้านส่วน และ
อัตราการระบายไม่เกิน 0.255 กรัมต่อวินาที 

 
ส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน 

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% 
excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ร้อยละ 7 

 
(ข) ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยติดตั้งระบบเผาไหม้

แบบ Dry Low NOx  Combustor ของเครื่องกังหันก๊าซทุกเครื่อง และระบบ SCR เพื่อควบคุมปริมาณ NO2 

ที่ระบายออกมา 
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(ค) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS : 
Continuous Emission Monitoring System) ทุกปล่อง โดยตรวจวัด NOx,SO2,TSP,O2 และ CO 

 
(ง) ติดตั้งระบบการเตือน (Alarm)  เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจนเป็น 2 ระดับ 
ก) เมื่อความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับร้อยละ 90 

ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่ต้องท าการวิเคราะห์สาเหตุและควบคุม แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังค่าการ
ระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 

ข) เมื่อค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับร้อยละ 
95 ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่จะด าเนินการลดก าลังการผลิต เพื่อควบคุมค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
ไม่ให้เกินค่าควบคุมมาตรฐาน 
 

(จ) ก าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบ SCR เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบบ SCR ขัดข้องและไม่สามารถท างานได้ 

 
(ฉ) กรณีที่เกิดปัญหา SCR ขัดข้อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ SCR ได้ในทุก

กรณี โครงการจะหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) เพื่อท าการแก้ไขระบบดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
 

2) การจัดการมลพิษทางอากาศ 
 
(ก) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่

อ่านได้จาก CEMS ไม่ให้เกินค่าควบคุมดังนี้ 
 

ก) ให้ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบเช่น 
แนวโน้มของมลสารที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้น้ันผิดจากการตรวจวัดหรือไม่ 

ข) ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีสภาพปกติ 
ค) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMS ถ้าพบความผิดปกติเกิด

จากอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMS Fails/Error ให้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก 
CEMS Service Provider มาท าการแก้ไข 

ง) ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบ ารุงแล้วพบว่ายังมีค่าสูง
อยู่ให้ท าการลดก าลังการผลิตโดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟฟ้าดังนี้  

- ทดสอบโดยการลดก าลังการผลิตของเครื่องกังหันก๊าซแล้วดูว่าค่า
ความเข้มข้นของมลสารลดลงหรือไม่ 

- กรณีเดินโหลดเครื่องกังหันก๊าซต่ าแล้วพบว่าความเข้มข้นของมล
สารสูงให้ทดลองเพิ่มก าลังการผลิตของเครื่องกังหันก๊าซ 

- กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
Shutdown เพื่อท าการแก้ไขระบบการเผาไหม้หรือระบบก าจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ตามความ
เหมาะสมต่อไป 
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(ข) บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง (ไม่รวมช่วง Start Up 
และShut Down) โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ด าเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง 

(ค) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ 

(ง) ก าหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง ส าหรับการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิด
การขัดข้องโดยทันที 

(จ) ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

(ฉ) ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูกต้องแม่นย าโดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อก าหนดของ 
U.S.EPA หรือวิธีที่หน่วยงานราชการก าหนด แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ก) System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของ CEMS 
ด้วยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) 
และตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การท างานของ CEMS 

ข) Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการท างานของ 
CEMS ด้วยการประเมินความสามารถเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการ
ตรวจวัด NOx, SO2, TSP, COและ O2 จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจาก
ปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกันจากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่า Relative Accuracy และน า
ผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดการตรวจสอบความถูกต้อง 
 
3.2.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
(1) ช่วงก่อสร้าง 

ตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รายละเอียดดังนี้ 
ดัชนีตรวจวัด :  1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
   2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
   3. ทิศทางและความเร็ว 
จุดตรวจวัด :  จ านวน 2 สถานี (รูปท่ี 2) คือ 

     1. วัดประชุมมิตรบ ารุง 
     2.บ้านส านักมะม่วง 

ระยะเวลา/ความถ่ี : ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยท าการตรวจวัด 7 วัน
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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(2) ช่วงด าเนินการ 
 

1) คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ตรวจวัดโดยวิธี Stack Sampling 
ดัชนีตรวจวัด : 1. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
   2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
   3. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
จุดตรวจวัด :  ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 6 ปล่อง 
ระยะเวลา/ความถ่ี : ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) 
ดัชนีตรวจวัด : 1.  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
   2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
   3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
   4. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
   5. ก๊าซออกซิเจน (O2) 
จุดตรวจวัด :  ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 6 ปล่อง 
ระยะเวลา/ความถ่ี : ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

3) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของระบบ CEMS (Audit CEMS) 
บริเวณที่ตรวจสอบ : ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 6 ปล่อง 
ระยะเวลา/ความถ่ี : อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

4) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ดัชนีตรวจวัด : 1. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง 

3. ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
4.  ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
5. ความเร็วและทิศทางลม (เลือกตรวจวัด 1 สถานี) 

จุดตรวจวัด : จ านวน 4 สถานี (รูปท่ี 2) คือ 
     1. วัดประชุมมิตรบ ารุง 
     2.บ้านส านักมะม่วง 
     3. วัดชากลูกหญ้า 
     5. วัดมาบชลูด 

ระยะเวลา/ความถ่ี : ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง) 
ช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
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5) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ดัชนีตรวจวัด : แอมโมเนีย 
จุดตรวจวัด :  ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 6 ปล่อง 
ระยะเวลา/ความถ่ี : ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 
 

3.2.6 ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.2.7 ผู้รับผิดชอบ  
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.2.8 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 ช่วงก่อสร้าง :  ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 
 ช่วงด าเนินการ : ประมาณ 400,000 บาทต่อปี 
 
3.2.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านคุณภาพอากาศ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และจังหวัดระยอง ทราบ
เป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า 
 
3.3.1 หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการผลิตของโครงการ ดังนั้น โครงการจึงให้ความส าคัญใน
การจัดการคุณภาพน้ าทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของ นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
ช่วงก่อสร้างโครงการมิได้มีคนงานก่อสร้างพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการและโครงการได้

เลือกใช้คอนกรีตแบบผสมเสรจ็ ดังนั้นผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ า โครงการ
คาดว่าจะมีน้ าเสียเกิดข้ึนในปริมาณ 14.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นน้ าเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของ
คนงานประมาณ 4.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการบ าบัดโดยถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป ส่วนน้ าเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างมีประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้จะจัดให้มีรางระบายน้ าช่ัวคราวทั้งภายในพื้นที่
โครงการและพื้นที่โดยรอบในแนวเดียวกับที่จะท ารางระบายน้ าถาวรเช่ือมต่อกับรางระบายน้ าฝนของนิคมฯ 
โดยจัดให้มีบ่อพักเพื่อแยกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน้ าก่อนไหลลงสู่รางระบายฝนของนิคมฯ ต่อไป 
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(2) ช่วงด าเนินการ 
โครงการมีปริมาณน้ าเสียกรณีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งหมด 2,110.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมี

แนวทางการจัดการน้ าเสียเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของน้ าทิ้งและการระบายน้ าทิ้งออกนอกโครงการ โดย
น้ าทิ้งจากส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตในโครงการ สามารถแบ่งตามลักษณะการระบายน้ าทิ้งออกนอก
โครงการได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การระบายน้ าทิ้งเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียของนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ และส่วนที่ 2 การระบายน้ าทิ้งเข้าสู่ระบบท่อรวบรวม
น้ าเสีย เพื่อไปยังบ่อพักน้ าทิ้งหลังบ าบัดของระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ (Holding Pond #2) 
ส าหรับรายละเอียดการจัดการน้ าทิ้งในแต่ละส่วนมีดังนี้ 
 

1) การจัดการน้ าท้ิงในส่วนท่ีระบายเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
น้ าทิ้งในส่วนนี้จะเป็นน้ าทิ้งที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียข้ันต้น ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้

ตามลักษณะของน้ าทิ้ง เช่น ระบบปรับค่าพีเอช และระบบดักน้ ามันปนเปื้อน เป็นต้น ซึ่งทางโครงการได้
จัดเตรียมบ่อพักน้ าฉุกเฉินไว้กรณีที่ระบบบ าบัดข้ันต้นเกิดปัญหา จนท าให้คุณภาพน้ าทิ้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของ กนอ. ในกรณีที่มีน้ าทิ้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ น้ าทิ้งดังกล่าวจะถูกน ากลับไปบ าบัดซ้ ายังระบบปรับค่าพี
เอชของโครงการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งน้ าทิ้งในส่วนที่ 1 ที่เข้าระบบปรับค่าพีเอช (Neutralization) ซึ่งภายในบ่อ 
Neutralization ทางโครงการก าหนดให้มีการติดตั้ง ระบบปรับค่าพีเอชแบบอัตโนมัติ (pH Controller 
System) เพื่อปรับค่าพีเอชของน้ าในบ่อให้มีค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้สารละลาย กรด-ด่าง ตามลักษณะ
ค่าพีเอชของน้ าภายในบ่อ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4-6 ต่อครั้งในการควบคุมการปรับค่าพีเอช เพื่อให้มีค่าตามที่
ก าหนด (ขนาดของบ่อปรับค่าพีเอช เท่ากับ 550 ลูกบาศก์เมตร) ภายหลังระยะเวลาที่ก าหนด น้ าทิ้งในบ่อจะ
ถูกตรวจสอบแบบ Online (pH, Conductivity) หากมีค่าคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เครื่องสูบน้ าจะ
ท างานเพื่อระบายน้ าทิ้งที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร (ระยะเวลากักเก็บ
ประมาณ 1.03 วัน) ก่อนที่จะระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อน าน้ าทิ้งไปบ าบัด
ยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคม กรณีที่น้ าทิ้งที่ผ่านระบบปรับค่าพีเอช แต่ยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โครงการจะระบายน้ าส่วนที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ ไปยังบ่อพักน้ าฉุกเฉินขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อสูบมาบ าบัดซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 
 

2) การจัดการน้ าท้ิงในส่วนท่ีระบายเข้า Holding pond#2 ภายในระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมฯ 

การจัดการน้ าทิ้งในส่วนที่ 2 ประกอบด้วยน้ าทิ้งจากระบบหล่อเย็น ประมาณ 835.2 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ าทิ้งจาก RO Reject ประมาณ 964.8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวม 1,800 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ซึ่งน้ าทิ้งในส่วนนี้จะเป็นน้ าทิ้งที่มีปริมาณเยอะ แต่มีความสกปรกค่อนข้างต่ า ดังนั้นเพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อเช้ือจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโครงการจึงตั้งเกณฑ์คุณภาพของน้ าทิ้งในส่วนที่ 2 นี้ จะต้องมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง
หลังบ าบัดของนิคมฯ โดยโครงการจะรวบรวมน้ าทิ้งส่วนนี้เข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้งของโครงการขนาด 1,800 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีการตรวจสอบแบบ Online (pH, Temperature, Conductivity) หากมีค่าคุณภาพไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการจะระบายน้ าส่วนนี้เข้าสู่บ่อพักน้ าฉุกเฉิน ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร 
(ระยะเวลากักเก็บ 1 วัน) เพื่อรอการน าไปบ าบัดที่ระบบปรับค่าพีเอชของโครงการ หรือส่งไปด าเนินการ
ภายนอกโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต 
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3.3.2 วัตถุประสงค์ 
 

(1) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการมิให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ชุมชนใกล้เคียง 
 

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.3.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการ 
 
3.3.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 

1) มีระบบบ าบัดน้ าเสยีแบบบ่อเกรอะ-บ่อซมึหรือระบบบ าบดัน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ า
เสียที่เกิดข้ึนจากกิจวัตรประจ าวันของคนงานก่อสร้าง 

2) มีบ่อพักน้ าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดินและทรายก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ หรือน ามาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่น 

3) จัดให้มีถาดรองบริเวณซ่อมบ ารุงที่อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น พื้นที่วางถัง
น้ ามันเครื่องและมีหลังคาช่ัวคราวป้องกันน้ าฝนปนเปื้อนน้ ามัน 
 

(2) ช่วงด าเนินการ 
 

1) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียที่เกิดข้ึนโครงการจะต้องสอดคล้องและเป็นไป
ตามมาตรการของนิคมฯ เอเชีย และประกาศ กนอ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าเสียเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

2) จัดให้มีถังปรับสภาพน้ า (Neutralization Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสียข้ันต้นจากการฟื้นฟู
คุณภาพน้ าปราศจากแร่ธาตุ ก่อนปล่อยออกจากโครงการ 

3) จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามันไปบ าบัดข้ันต้นยังถังแยกน้ ามัน (Oil-
Water Separator) 

4) ติดตั้ง เครื่องตรวจ วัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ  ที่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ ง 
(Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งก่อนเข้าบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ให้อยู่
ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง และค่าการน าไฟฟ้า 

5) ติดตั้ง เครื่องตรวจ วัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ  ที่บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ ง 
(Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งก่อนเข้าบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ให้
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อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้งส่วนที่ 2 (Holding Pond #2) ของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่
ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง, อุณหภูมิ และค่าการน าไฟฟ้า 

6) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งในส่วนที่ระบายเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ใน
กรณีที่น้ าทิ้งที่ผ่านระบบปรับค่าพีเอชแต่ยังมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โครงการจะบายน้ าส่วนที่
ไม่ได้ตามเกณฑ์ไปยังบ่อพักน้ าฉุกเฉิน เพื่อสูบมาบ าบัดซ้ าอีกครั้ง 

7) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งในส่วนที่ระบายเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง ส่วนที่  2 (Holding Pond #2) 
ภายในระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ในกรณีที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการจะ
ระบายน้ าส่วนนี้เข้าสู่บ่อพักน้ าฉุกเฉิน เพื่อรอการน าไปบ าบัดที่ระบบปรับค่าพีเอชของโครงการหรือส่งไป
ด าเนินการภายนอกโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต 
 
3.3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
 

(1) คุณภาพน้ าโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง 
ดัชนีตรวจวัด :   1. อัตราการไหล 

2. ความเป็นกรด-ด่าง 
3. อุณหภูมิ 
4. ออกซิเจนละลายน้ า 
5. บีโอดี 
6. ของแข็งละลายทั้งหมด 
7. น้ ามันและไขมัน 
8. คลอรีนอิสระ 

จุดตรวจวัด : บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์    
เมตร 

ระยะเวลา/ความถ่ี : เดือนละ 1 ครั้ง 
 

(2) ตรวจ Trihalomethane 
ดัชนีตรวจวัด :  Trihalomethane 
จุดตรวจวัด :  บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 1,800  

ลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลา/ความถ่ี : เดือนละ 1 ครั้ง 

 
(3) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ 

1) ดัชนีตรวจวัด :   1. ความเป็นกรด-ด่าง 
      2. อุณหภูมิ 
      3. ค่าการน าไฟฟ้า 
             จุดตรวจวัด :  บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ า (Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อ 

พักน้ าทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลา/ความถ่ี : ตลอดช่วงด าเนินการ 
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2) ดัชนีตรวจวัด :  1. ความเป็นกรด-ด่าง 
2. ค่าการน าไฟฟ้า 

จุดตรวจวัด :  บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนเข้าบ่อพักน้ าทิ้งขนาด 320  
ลูกบาศก์เมตร 

ระยะเวลา/ความถ่ี : ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
3.3.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการช่วงด าเนินการ 
 
3.3.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.3.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 ช่วงด าเนินการ : ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 
 
3.3.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และจังหวัดระยอง 
ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.4 แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
 
3.4.1 หลักการและเหตุผล 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
กิจกรรมช่วงก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดระดับเสียงที่มีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับเครื่องจักรและลักษณะของงานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโครงการใช้เครื่องจักรที่มีระดับเสียงสูงสุดในการ
ประเมินได้แก่ เข็มเจาะ (Pile Driver (Sonic)) ซึ่งมีระดับความดังของเสียงเท่ากับ 96 เดซิเบล (เอ) ที่
ระยะทาง 15 เมตร โดยจะด าเนินการโดยเฉพาะช่วงเวลา 07.00-19.00 น. เท่านั้น จากการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านเสียงบริเวณบ้านส านักมะม่วง ซึ่งมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ 1,000 เมตร พบว่า มีค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.
2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ส าหรับการประเมินระดับเสียงรบกวนช่วงก่อสร้างเมื่อ
โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พบว่า ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ในช่วงเวลา
กลางวัน มีค่าระดับเสียงรบกวนต่ ากว่า 10 เดซิเบล (เอ) ทุกช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนั้น ผลกระทบเรื่องเสียงรบกวน
จากการด าเนินโครงการที่มีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ า 
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(2) ช่วงด าเนินการ 
ในช่วงด าเนินการ โครงการได้ควบคุมแหล่งก าเนิดเสียงไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง

จากจุดก าเนิดเสียง 1 เมตร โดยเครื่องจักรที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จะติดตั้งอยู่ในอาคารปิด
และส่วนที่ไม่อยู่ในอาคารมีการควบคุมระดับเสียง ซึ่งไม่มีพนักงานท างานประจ า การเข้าไปสัมผัสกับระดับ
เสียงในพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงเป็นครั้งคราวเท่านั้น ส าหรับการประเมินผลกระทบช่วงด าเนินการ เนื่องจาก
เครื่องจักรดังกล่าว พบว่า บริเวณบ้านส านักมะม่วงมีระดับเสียงในช่วงด าเนินการ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
ส าหรับการประเมินระดับเสียงรบกวนช่วงด าเนินการ พบว่า มีค่าระดับเสียงรบกวน ทุกช่วงเวลามีค่าต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่า
ระดับเสียงรบกวนก าหนดไว้เท่ากับ 10 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น ผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนจากการด าเนิน
โครงการที่มีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
3.4.2 วัตถุประสงค์ 
 

(1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่ เกิดข้ึนเนื่องจากยานพาหนะ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้างต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง 

 
(2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่เกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมต่าง  ๆ ในช่วง

ด าเนินการ ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง 
 
(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ

ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.4.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
 
3.4.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 

1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ด าเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 07.00-19.00 น. 
เท่านั้น เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน 

2) ก าหนดให้ใช้เข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงในช่วงท าฐานราก 
3) ตรวจสอบซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอเพื่อลดระดับความดังของเสียง 
4) ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ส าหรับคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี

ระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 
5) ประชาสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียงทราบถึงกิจกรรม และช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดังก่อน

ด าเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61           บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-17 

6) หากโครงการได้รับแจ้งหรือร้องเรียนจากชุมชน โครงการจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

7) ติดตั้งวัสดุกั้นเสียงช่ัวคราวที่มีลักษณะปิดทึบสูงกว่าระดับสายตา 
 

(2) ช่วงด าเนินงาน 
 

1) จัดท า Noise contour บริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังเปิดด าเนินการแล้วภายในปีแรก 
และด าเนินการซ้ าทุก 3 ป ี

2) จัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดเสียงดัง เช่น Silencer เพื่อลดระดับเสียง
ขณะระบายความดันไอน้ าส่วนเกิน 

3) จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)  
4) ให้พนักงานท างานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 
5) การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) พนักงานจะต้องสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 
6) จัดและส ารองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู ส าหรับ

พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไว้อย่างเพียงพอ 
7) จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดความดัง

ของเสียงจากเครื่องจักร 
8) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า กรณีที่มีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อชุมชน เช่น การทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
 
3.4.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 
 

1) ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ 
ดัชนีตรวจวัด :  1. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 

     2. ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
     3. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
     4. ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

ตรวจวัด : จ านวน 2 สถานี (รูปท่ี 2) คือ 
1. บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ 
2. บ้านส านักมะม่วง 

ระยะเวลา/ความถ่ี : ปีละ 2 ครั้ง ตรวจวัด 7 วัน ต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวันท าการ 
และวันหยุด 

2) ตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีท างาน 
   ดัชนีตรวจวัด :  ระดับเสียงในสถานที่ท างาน (Leq-8 hr.) 
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จุดตรวจวัด :  บริเวณพื้นที่โครงการ เช่น เครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหัน
ไอน้ า และหอหล่อเย็น เป็นต้น 

ระยะเวลา/ความถ่ี : ตรวจวัดทุก 3 เดือน 
 

(2) ช่วงด าเนินการ 
ดัชนีตรวจวัด :  1.  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 hr.) 

     2. ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
     3.  ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
     4.  ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

จุดตรวจวัด :  จ านวน 2 สถานี (รูปท่ี 2) คือ 
1. บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้าโครงการ 
2. บ้านส านักมะม่วง 

ระยะเวลา/ความถ่ี : ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่องให้
ครอบคลุมทั้งวันท าการและวันหยุด 

 
3.4.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.4.7 ผู้รับผิดชอบ  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.4.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 ช่วงก่อสร้าง:  ประมาณ 25,000 บาทต่อปี 
 ช่วงด าเนินการ:  ประมาณ 50,000 บาทต่อปี 
 
3.4.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพเสียง พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และ
จังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.5 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 
 
3.5.1 หลักการและเหตุผล 
 จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206+000 ทาง
หลวงหมายเลข 36 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 38+200 และทางหลวงหมายเลข 3191 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 
0+500 ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการของโครงการ โดยการคมนาคมขนส่งในช่วงก่อสร้างเกิดจากการ
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ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการก่อสร้างและรถรับส่งคนงานก่อสร้างส าหรับช่วงด าเนินการ คาดว่าการคมนาคม
ขนส่งของโครงการจะเกิดข้ึนเนื่องจากรถของพนักงานและรถขนส่งสารเคมี พบว่า เมื่อโครงการเริ่มด าเนินการ
ไม่ส่งผลให้ค่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลงไป จึงกล่าวได้ว่าการด าเนินการของโครงการในช่วงด าเนินการไม่ส่งผล
ต่อสภาพการจราจรอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมเพื่อเป็นการ
ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง
อีกทางหนึ่งด้วย 
 
3.5.2 วัตถุประสงค์ 
 

(1) เพื่อป้องกันและลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ในช่วงก่อสร้าง 
 

(2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านปริมาณการจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการ
คมนาคมขนส่งทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการของโครงการ 
 

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.5.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
 
3.5.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 

1) หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีชุมชนหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.30-09.00 น. และ
ช่วงเย็น 15.00-18.00 น.) เพื่อเป็นการป้องกันการจราจรติดขัด 

2) ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

3) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทที่
เข้าสู่พื้นที่โครงการ 

4) ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่มาตรฐานก าหนดเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของผิวจราจร 

5) แนะน าและควบคุมให้พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
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(2) ช่วงด าเนินการ 
 

1) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่
โครงการก าหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด 

2) ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก ตามกฎหมายก าหนด 
3) หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า-ออก พื้นที่โครงการในช่ัวโมงเร่งด่วน 

เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด 
4) จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านขนถ่ายสารเคมี เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 
3.5.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการขนส่ง เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ า 
 
3.5.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.5.7 ผู้รับผิดชอบ  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.5.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 ช่วงก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 ช่วงด าเนินการ :  รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
3.5.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และ
จังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 
 
3.6.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 
 ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามแหล่งก าเนิด คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจาก
กิจกรรมก่อสร้าง ส่วนมากเป็นพวกเศษไม้ และเศษปูน ซึ่งบางส่วนสามารถน าไปขายหรือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนที่ขายไม่ได้จะท าการเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการในการ
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ก าจัดกากของเสียมารับไปก าจัดต่อไป ส าหรับขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง
ซึ่งมีจ านวน 150 คน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน-วัน (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
,2544) คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอย 120 กิโลกรัม/วัน ขยะมูลฝอยดังกล่าวประกอบด้วย เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด าและถังรองรับขยะขนาด 200 
ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิดกระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และจัดเตรียมคนงานที่รับผิดชอบท า
การรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการในการก าจัดกากของเสียมารับไป
ก าจัดกากของเสียมารับไปก าจัดต่อไป ดังนั้น ผลกระทบจากการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในช่วง
ก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ า 
 

(2) ช่วงด าเนินการ 
ส าหรับขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในช่วงด าเนินการของโครงการสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ มูลฝอยทั่วไปและกากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งวิธีการจัดการมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดข้ึนจะต้อง
สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของหน่วยงานราชการ ดังนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับชุมชน โครงการจึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสียที่
เหมาะสมส าหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 
3.6.2 วัตถุประสงค์ 
 
 (1) เพื่อควบคุมดูแลการจัดการมูลฝอยและกากของเสียของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.6.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย /การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
 
3.6.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 
 
 1)  จัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดมดิชิดเพื่อรวบรวมขยะมลูฝอยจากคนงานและกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และติดต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาท าการเก็บขนไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 2)  เศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ พิจารณาน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้
บริษัทที่มารับซื้อต่อไป 
 3)  จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน 
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 4)  ก าหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ า ท่อน้ าทิ้ง และแหล่งน้ า ใน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
 

(2) ช่วงด าเนินการ 
   

1)  การด าเนินการเกี่ยวกับกากของเสียที่เกิดข้ึนโครงการจะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีประกาศหรือกฎหมายอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้องและครอบคลุมมาบังคับใช้ 

2)  จัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึนภายในโครงการอย่างเพียงพอก่อน
ติดต่อให้หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตขนส่งน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

3)  กากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ท าการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้ศูนย์ก าจัด
กากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมน าไปก าจัดอย่างถูกต้องในล าดับต่อไป 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย 
 (ก) แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) จะถูกรวบรวมใส่ถุงด าปิดปากถุงมิดชิดเก็บ
ไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัด
ต่อไป  
 (ข) สารดูดความช้ืน จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บ
กากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
 (ค) เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า จะติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
 (ง) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่อมสภาพ ประเภท Metal Based (TiO2) ที่ใช้ในระบบ 
SCR ซึ่งจะมีการเปลี่ยนทุก ๆ 5-7 ปี โดยจะรวบรวมเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
   

2) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นอันตราย 
 (ก) น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้วจากงานซ่อมบ ารุงจะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 
200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัดต่อไป 
 (ข) ขยะปนเปื้อนรวมภาชนะปนเปื้อน (น้ ามันหรือสารเคมี) จะถูกรวบรวมไว้
ในถังส าหรับขยะปนเปื้อน เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
 (ค) หลอดไฟใช้แล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บ
กากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
 4) คัดแยกขยะและน าส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5) จัดให้มีสถานที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นที่คอนกรีตเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยและกากของ
เสีย โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61           บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-23 

 6) บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดข้ึน และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการโดยระบุ
แหล่งที่ส่งไปจ าหน่าย/ก าจัด 
 7) ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่
โครงการ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 8) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการรวมทั้งติดตั้ง GPS ที่รถขนส่งด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการด าเนินการ
จัดการกากของเสียอย่างเหมาะสม 
 
3.6.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 แจ้งผลการจัดส่งกากของเสียอันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และบันทึกชนิด
ปริมาณและการจัดการของเสียของโครงการภายในพื้นที่โครงการทุก 6 เดือน และรวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง 
 
3.6.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.6.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.6.8 งบประมาณ /ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 ช่วงก่อสร้าง :  รวมในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 ช่วงด าเนินการ :  ประมาณ 600,000 บาทต่อปี 
 
3.6.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาตได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และ
จังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 
 
3.7.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 
  น้ าใช้ทั่วไปส าหรับคนงานก่อสร้างมีปริมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากจ านวนคนงานสูงสุด 
150 คน อัตราใช้น้ า 40 ลิตร/คน/วัน) น้ าใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง เช่น น้ าที่ใช้บ่มคอนกรีต น้ าล้างท าความ
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สะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อย คาดว่าจะมีปริมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/
วัน รวมเป็นความต้องการใช้น้ าในส่วนนี้ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ าใช้จะติดต่อซื้อน้ าประปาจากผู้
จ าหน่ายในพื้นที่ ส าหรับน้ าดื่มของคนงานก่อสร้างใช้น้ าดื่มบรรจุขวด ซึ่งก าหนดให้บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหา
มาให้เพียงพอ 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ 
  โครงการได้รับการจัดสรรน้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water) จากโรงผลิตน้ าอุตสาหกรรมของ
บริษัท ปตท.ปริมาณ 16,364.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ทาง ปตท. ได้
จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการกับโรงงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาต้ังภายในพื้นที่กลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Complex) โดย
จัดส่งผ่านระบบท่อเพื่อน าไปพักไว้ที่บ่อพักน้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water Tank) ของโครงการ ขนาด 
4,500 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถัง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันความสามารถในการจัดส่งน้ าอุตสาหกรรม 
(Clarified Water) จากบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ น้ าดิบที่บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
น ามาผลิตน้ าอุตสาหกรรมนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบการจัดสรรน้ าดิบที่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ “EAST WATER” ได้ยืนยันความสามารถในการให้บริการกับทางนิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย ดังนั้น ผลกระทบต่อการใช้น้ าจากการด าเนินโครงการที่มีต่อชุมชนจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
3.7.2 วัตถุประสงค์ 
 
 (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  

(2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้น้ าของโครงการต่อปริมาณน้ าใช้ของชุมชนข้างเคียง 
  

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.7.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย /การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
 
3.7.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในโครงการ เช่น การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพยายามน าน้ าที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด เป็น
ต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาน าน้ าในบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการมาใช้ในการลดพื้นที่สีเขียวด้วย 
 
3.7.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 จากการศึกษาพบว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการจึงไม่จ าเป็นต้อง
มีมาตรการต้องติดตามตรวจสอบ 
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3.7.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการในช่วงด าเนินการ 
 
3.7.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.7.8 งบประมาณ /ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
3.7.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน(ส านักงาน กกพ.) และจังหวัดระยอง ทราบ
เป็นทุก 6 เดอืน 
 
3.8. แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
 
3.8.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 
  การระบายน้ าฝนที่ตกภายในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการมีการก่อสร้างรางระบายน้ าฝนช่ัวคราวทั้ง
ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบในแนวเดียวกับที่จะท ารางระบายน้ าถาวารเช่ือมต่อกับรางระบายน้ าฝน
ของนิคมฯ ซึ่งน้ าฝนที่ไหลลงสู่รางระบายน้ าอาจมีการชะล้างเศษตะกอนและวัสดุต่าง  ๆ จากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง อาทิ เศษดิน หิน ทราย และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งโครงการได้ก่อสร้างบ่อพักเพื่อแยกตะกอนต่าง ๆ 
เหล่าน้ันออกจากน้ าก่อนไหลลงสู่รางระบายน้ าฝนของนิคมฯ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้รางระบายน้ าตื้นเขิน 
ส าหรับบริเวณพื้นที่ที่อาจมีน้ าฝนปนเปื้อนน้ ามัน เช่น บริเวณวางถังน้ ามันเครื่อง บริเวณซ่อมบ ารุง โครงการได้
ก าหนดให้มีถาดรองและมีหลังคาช่ัวคราวป้องกันน้ าฝน ผลกระทบที่เกิดข้ึนจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ 
  ในช่วงด าเนินการ โครงการได้ออกแบบให้มีการระบายน้ าโดยใช้ระบบท่อจากแต่ละพื้นที่ซึ่งมี
การออกแบบให้มีขอบกั้นส าหรับกักเก็บน้ าที่อาจปนเปื้อนน้ ามันไว้ เพื่อรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าว
ในช่วง 15 นาทีแรกเข้าสู่บ่อแยกน้ า-น้ ามัน (Oil-Water Separator) ที่มีอัตราการบ าบัด 100 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า ซึ่งน้ าที่ผ่านการแยกน้ ามันแล้วจะถูกระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมฯ ด้วยระบบท่อรวบรวมน้ าเสียของนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น ผลกระทบจากการระบาย
น้ าฝนปนเปื้อนของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ า 
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  ส าหรับน้ าฝนที่ตกในพื้นที่ไม่ปนเปื้อนจะระบายลงบ่อหน่วงน้ าขนาด 2,880 ลูกบาศก์เมตรเพื่อ
หน่วงน้ าฝนที่ตกในพื้นที่โครงการได้ประมาณ 3 ช่ัวโมง ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 
 
3.8.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่
โดยรอบโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการของโครงการ 
  

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.8.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการ 
 
3.8.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 

 1) ก่อสร้างบ่อตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน้ าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น้ าเพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและกีดขวางรางระบายน้ า 
 2) จัดท ารางระบายน้ าช่ัวคราวเพื่อระบายน้ าฝนจากบริเวณพื้นที่โครงการให้เช่ือมกับระบบ
ระบายน้ าฝนของนิคมฯ เอเซีย และมีการดูแลและการขุดลอกตะกอนเพื่อป้องกันรางระบายน้ าอุดตันเป็นประ
ประจ า 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ 
 
 1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการเช่ือมต่อกับระบบระบายน้ าฝนของ
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
 2) ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าของโครงการ และมีการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 

3) รวบรวมน้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อนไปยังถังแยกน้ า-น้ ามัน เพื่อท าการแยกน้ ามันออก
ก่อนส่งไปบ าบัดข้ันสุดท้ายยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
 4) จัดสร้างบ่อหน่วงน้ าภายในพื้นที่โรงงาน โดยมีขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร /เนื้อที่ 1 ไร่หรือ
ประมาณ 2,880 ลูกบาศก์เมตร ให้สามารถหน่วงน้ าได้ประมาณ 3 ช่ัวโมง 
 
3.8.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาพบว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ จึงไม่
จ าเป็นต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61           บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-27 

3.8.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.8.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.8.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
3.8.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและปอ้งกนัน้ าท่วม พร้อมระบุปัญหา /อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.9 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
3.9.1 หลักการและเหตุผล 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นประเด็นหลักในช่วงก่อสร้างจ าแนกเป็น 
   

1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และความร้อนโดยฝุ่น
ละอองที่เกิดข้ึนจากการก่อสรา้งจะจัดเป็นฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน สามารถแขวนลอยในอากาศได้ไม่
นาน ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายจ ากัดอยู่เพียงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น ผู้มีโอกาส
ได้รับสัมผัสฝุ่นละอองมากที่สดุ คือ คนงานก่อสร้าง ส าหรับเสียงและความสัน่สะเทือนจากการก่อสร้าง คนงาน
ก่อสร้างเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการได้รับอันตรายโดยตรง ซึ่งการได้รับสัมผัสเสียงดังและความสั่นสะเทือนเป็น
เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการปฏิบัติงานใน
สภาพพื้นที่โล่งแจ้งและมีอากาศร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการท างานสัมผัสความร้อนอาจส่งผลกระทบต่อ 

สุขภาพของคนงานก่อสร้าง เช่น ผื่น ตะคริว โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) โรคลมแดด 
(Heat Stroke) 

 
 2) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ เช้ือโรคที่เกิดจากน้ าโสโครกและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการ
ขับถ่ายของคนงานก่อสร้าง และขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภค หากไม่มีการจัดการที่ดีจะส่งผลให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์และแพร่กระจายของเช้ือโรค โดยมีแมลงและสัตว์พากะน าโรคเป็นสื่อกลางน าโรคไปสู่คนได้ อาจ
ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 
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(2) ช่วงด าเนินการ 
 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยที่เป็นประเด็นหลักในช่วงด าเนินการจ าแนกเป็น 
 
 1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ เสียงและความร้อน โดยแหล่งก าเนิดเสียงดังของโครงการ 
ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ในอาคารปิดและสว่นที่ไม่อยู่ในอาคารมีการควบคุมระดับเสียง บริเวณที่มีระดับเสียงเกินกว่า 
85 เดซิเบล (เอ) ไม่มีพนักงานท างานประจ า การเข้าไปสัมผัสกับระดับเสียงในพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงเป็นครั้ง
คราวเท่านั้น ส่วนความร้อน บริเวณพื้นที่ท างานของโครงการที่มีความร้อนสูงเป็นพื้นที่ควบคุม มีพนักงานเข้า
ไปตรวจสอบเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น 
   
 2) สิ่งคุกคามทางกายภาพเคมี ได้แก่ สารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 
ไม่มีสารก่อมะเรง็ โดยส่วนใหญ่เป็นสารเคมีประเภทกัดกร่อน เมื่อสัมผัสจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดนิ
หายใจและผิวหนัง  
 
 3) สิ่งคุกคามทางกายศาสตร์ พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงเกิดจากท่าทางการท างานที่ไม่
ถูกต้อง 
  
 จากความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น โครงการได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาในประเด็นหลักที่มีความส าคัญและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของโครงการ 
 
3.9.2 วัตถุประสงค์ 
 
 (1) เพื่อลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
3.9.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย /การด าเนินการ 
 พื้นที่โครงการ 
 
3.9.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง 
 
 1) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ
บริษัทรับเหมาในสัญญาว่าจ้าง โดยจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น 
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 - ก าหนดให้มีการหยุดพักการท างานช่ัวคราว หรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่
ปฏิบัติงานในบริเวณที่ต้องสัมผัสเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
 - จัดให้มีจุดพักผ่อนส าหรับคนงานก่อสร้าง 
 - จัดเตรียมพัดลม น้ าเย็น และน้ าเกลือแร่ 
 2) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่ผู้รับเหมาก่อนเริ่มต้นท างาน 
 3) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้านความ
ปลอดภัย 
 4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน
แก่ผู้รับเหมา เช่น หมวกนิรภัย แว่นตาหรือหน้ากากนิรภัย ที่ครอบหู /ที่อุดหู ถุงมือ และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 
 5) จัดให้มีแผนฉุกเฉินส าหรบัช่วงก่อสร้างและท าการฝึกอบรมผู้รับเหมาให้ทราบถึงขั้นตอน
การปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมาเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัย 
 7) เก็บรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพเครื่องมือและเครื่องจักรที่ไม่พร้อมใช้งาน 
 8) กั้นรั้วพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและจ ากัดเวลาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 

9) รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย การแก้ไขปัญหาและการป้องกันไม่ให้เกิด
ซ้ า เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย 
 10) ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลข้ันพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอเป็นไป
ตามกฎหมายก าหนด 
 11) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินโดยจัดให้มี
รถยนต์ส ารองไว้ตลอดเวลาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 12) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างานในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต 
 

(2) ช่วงด าเนินการ 
 
 1) ความปลอดภัยท่ัวไป 
 
 (ก) ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ
กฎหมายแรงงานอื่น ๆ เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
 (ข) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและความเสี่ยง 
 (ค) การขนส่ง จัดเก็บ และใช้งานสารเคมีในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย 
 (ง) จัดต้ังคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อก าหนดตรวจสอบ
และดูแลงานด้านความปลอดภัยภายใต้การก ากับดูแลของโครงการโดยมีการประชุมทุก ๆ เดือน 
 (จ) จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือน
ภัยแก่พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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 (ฉ) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ 
 (ช) จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากล
ก าหนดไว้ 

(ซ) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 
 (ฌ) จัดเตรียมพาหนะส ารองไว้ประจ าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที 
 (ญ) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างาน 
 (ฎ) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และแผนการ
ประสานงานขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝกึซอ้มตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (ฏ) จัดต้ังทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (ฐ) ก าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบ
ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (ฑ) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะส าหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ปฐมพยาบาล 
 (ฒ) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดท าโปสเตอร์ 
ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
 

2) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 
 
 (ก) จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งาน จัดเก็บไว้ใน
อาคารและมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด 
 (ข) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่
ไม่สามารถที่จะน ามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น 
 (ค) บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี
เพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 
 (ง) จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้
ทั้งหมด ส าหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดข้ึนจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือ
รางระบายน้ า อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 (จ) ติดป้ายเตือนห้ามการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร 
 (ฉ) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดต้ังไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ 
 (ช) พนักงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีจะต้องได้รับการฝึกอบรมและด าเนินการ
ตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีภัณฑ์ (MSDS) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตราย และลดผลกระทบที่
จะเกิดข้ึนต่อสุขภาพของพนักงาน 
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3) มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว 
 
 (ก) มาตรการท่ัวไป 
 1) กักเก็บในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดขอองถัง (ร้อยละ 15 
เหลือไว้เผื่อการขยายตัว) 
 2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณที่คาดว่า
จะเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting) 
 3) ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้มีบุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ขณะท าการขนถ่าย 
 4) จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการอบรม ดูแลตลอดระยะเวลาที่มี
การสูบถ่าย 
 6) จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด ในบริเวณต าแหน่งที่
เข้าถึงได้ง่าย และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 
 (ข) มาตรการท่ีเกี่ยวกับถังเก็บและอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับถัง 
 1) ถังเก็บออกแบบตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel 
Code” 
 2) ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บ (Container Appurtenances) 
ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition) 

3) อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ร้อยละ 25ต้องท า
จากวัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 
 4) บริเวณติดตั้งถังเก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า (Fire Hazards) 
และถังเก็บควรตั้งอยู่ภายนอกอาคาร หรือหากตั้งในอาคารต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ในการตั้งถังเก็บ โดย
จะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 
 5) บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ ( Ignitable Material) เช่น 
เศษไม้ หรือหญ้าแห้ง ในบริเวณดังกล่าว เป็นต้น 
 6) ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเช่ือมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุก
จุด (ยกเว้น Safety Relief Valve) 
 

4) มาตรการด้านการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 
 (ก) จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (รูปท่ี 3) 
 (ข) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที ่1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้
ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน 
 (ค) ก าหนดแผนการสื่อสารและระบบเตือนภัยที่มีประสทิธิภาพ โดยให้ความส าคัญใน
การสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน 
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 (ง) ประสานงานระหว่างกลุ่มโรงงานหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข่าวสารและเหตุฉุกเฉินระหว่างโรงงานและชุมชน ให้เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้ง สร้างความเช่ือถือไว้วางใจจากชุมชน 
 (จ) มีการซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกันกับชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (ฉ) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ จากโครงการ และส่งผลกระทบต่อชุมชนโครงการมี
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลที่ 3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยการให้การดูแลรักษาพยาบาล
และชดเชยแก่ผู้เสียหายทุกคนเท่าเทียมกันตามมาตรฐานของความคุ้มครอง 
. 
3.9.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ช่วงด าเนินการ 
 

(1) การตรวจสุขภาพพนักงาน 
 
 1) การตรวจสุขภาพท่ัวไป 
   การตรวจวัด :   1. ตรวจสุขภาพทั่วไป 
      2. ตรวจ X-Ray ปอด 
   บุคลากร :   พนักงานของทุกคน 
   ระยะเวลา :   ก่อนเข้าท างาน 1 ครั้ง หลังจากนั้นปีละ 1 ครั้ง 
 
 2) การตรวจสุขภาพพิเศษ 
   การตรวจวัด :   1. การทดสอบการได้ยิน เฉพาะพนักงานที่ท างานในพื้นที่ 

    ที่มีโอกาสได้รับสัมผัสเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 
      2. การตรวจวัดสายตาและทดสอบการท างานของปอด 

    เฉพาะพนักงานที่ท างานเช่ือม หรือท างานเกี่ยวข้อง 
    กับความร้อน 

   ระยะเวลา/ความถ่ี :  ปีละ 1 ครั้ง  
 
 ทั้งนี้ รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในการพิจารณาของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มี
คุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนด 
 

(2) ตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 1) ตรวจวัดความร้อน 
   พารามิเตอร์ :   ตรวจวัดความร้อนในสถานที่ท างาน (Heat Stress 
      Index ในรูป WBGT) 
   จุดตรวจวัด :   พื้นที่ส่วนการผลิตที่มีพนักงานปฏิบัติงาน ได้แก่ บริเวณ 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ, เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
แบบกังหันไอน้ า และบริเวณหน่วยผลิตไอน้ า 
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   ระยะเวลา/ความถ่ี :  ปีละ 2 ครั้ง 
 
 2) ตรวจวัดเสียง 
   พารามิเตอร์ :   ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัวบุคคล (Noise Dose) 
   จุดตรวจวัด :   พนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังต่อเนื่อง 
   ระยะเวลา/ความถ่ี :  ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 3) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
   ดัชนีตรวจวัด :   1. สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ 
      2. ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
      3. สภาพการเสียกาย/สูญเสีย 
      4. การแก่ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
      5. รายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยตามแบบ จป.(ว)  
   จุดตรวจวัด :   ภายในพื้นที่โครงการ 
   ระยะเวลา/ความถ่ี :  ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ 
 
 4) รวบรวมสถติิสภาวะการเจ็บป่วย และการตรวจสุขภาพประจ าปี 
   จุดตรวจวัด :   ภายในพื้นที่โครงการ 
   ระยะเวลา/ความถ่ี :  ปีละ 1 ครั้ง 
 
3.9.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.9.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.9.8 งบประมาณ /ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
 ช่วงก่อสร้าง :   ประมาณ 10,000 บาทต่อปี 
 ช่วงด าเนินการ :   ประมาณ 300,000 บาทต่อปี 
 
3.9.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ า 
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3.10. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง 
 
3.10.1 หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาด้านผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรงภายในพื้นที่โครงการซึ่งมีจุดเสี่ยงภัยหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงของโครงการ ได้แก่ หน่วยผลิตไอน้ า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องกังหันไอน้ า 
สารเคมีรั่วไหล (สารเคมีทั่วไปและสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์) และบริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
พบว่า กรณีที่มีความเสี่ยงสูงสุดส่วนใหญ่พบว่ามีระดับความเสี่ยงอันตรายที่ยอมรับได้ เนื่องจากโครงการได้
ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน สามารถทนต่อแรงดันและมีความแข็งแรงรวมถึงการจัดให้มีคันล้อมรอบ
ถังเก็บสารดังกล่าวหากเกิดการรั่วไหล อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานและทรัพย์สินจะไม่ได้
ผลกระทบ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อไปและสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 
3.10.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรงเนื่องจากโครงการในช่วงด าเนินการ 
 
3.10.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการและโรงงานข้างเคียง 
 
3.10.4 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
 (1) มาตรการลดความเสี่ยงกรณีวาล์วควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการท างาน
ล้มเหลว และในกรณีท่อรั่ว 
 
 1) ท าการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรงหลังจากที่โครงการเปิด
ด าเนินการแล้ว เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม 

(ก)  การเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของแนวท่อส่ง 
(ข)  การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

 2) การป้องกันและลดอุบัติภัยบริเวณสถานีควบคุมก๊าซ (Gas Metering Station) 
(ก)  ล้อมรั้วโดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
(ข)  มีระบบท่อและระบบวาล์วส ารองกรณีท่อหลักขัดข้อง 
(ค)  ติดตั้งท่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
(ง)  ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยติดตั้งไว้ในที่ที่สะดวกต่อการใช้งานและมี

ป้ายบอกให้ชัดเจน 
3) จัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมก๊าซเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 
(2) การก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 

1) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น 
(ก)  จัดให้มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ท่อ Steam ของหม้อน้ า 
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(ข)  จัดให้มีมาตรวัดระดับน้ า พร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ าต่ ากว่าขีด
อันตรายที่หม้อน้ า 

(ค)  จัดให้มีมาตรวัดความดันไอน้ า (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) ที่
หม้อน้ า 

(ง)  จัดให้มีฉนวนที่เหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อน้ าและท่อที่ร้อยทั้งหมด 
(จ)  จัดให้มีระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay)  ที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลง

ไฟฟ้า 
(ฉ)  จัดให้มีระบบป้องกันพร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนอันตรายที่จะตัดระบบ

เช้ือเพลิง และหยุดการท างานของเครื่องจักรต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น GT, ST, HRSG เป็นต้น ในกรณีฉุกเฉิน 
2) ท าการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการควบคุมของวิศวกรที่ได้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
 
3) ใช้ระบบ Distributed Control System (DCS) ในการควบคุมการท างานของหม้อน้ า 

ในกรณีที่ระบบควบคุมการท างานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ าในหม้อน้ าสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์
ก าหนดหรือแรงดันไอน้ าสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดจะตัดระบบเช้ือเพลิงและหยุดระบบหม้อน้ าทันที 

 
4) จัดให้มีการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ าก่อนป้อนเข้าสู่หม้อน้ าและในระบบหม้อน้ า

ตามความถ่ีที่ผู้ออกแบบก าหนดเพื่อควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการกัด
กร่อนหรือตะกรันของหม้อน้ า  

 
5) จัดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยในการใช้หม้อน้ า 

การตรวจอุปกรณ์ก่อนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ 
 
6) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อน้ าประจ าปีและหลังจากมีการซ่อมบ ารุง

หม้อน้ าทุกครั้งโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
 
7) จัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาประจ าปีของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ผลิตก าหนดเพื่อให้

อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
 
8) จัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ า 
 
9) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

(3) จัดให้มีแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน อันอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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(4) พนักงานที่ท างานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมตามลักษณะ
งานและความเสี่ยง รวมถึงด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยใน
การใช้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อพนักงาน 
 
3.10.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
 
3.10.6 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.10.7 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย 
 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
3.10.8 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และ
จังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.11 แผนปฏิบัติการด้านสังคม – เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
3.11.1 หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น การสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการ รวมทั้งการรับทราบข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ จากชุมชนจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างโครงการกับชุมชนใกล้เคียง สามารถพัฒนาโครงการและ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน  โดยไม่เกิดปัญหามวลชนต่อต้านการด าเนินงานในอนาคต 
 
3.11.2 วัตถุประสงค์ 
  

(1) ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน
และผลกระทบหลักที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ และมีความมั่นใจว่าการด าเนินงานของโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชน 
 

(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
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3.11.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 กลุ่มเป้าหมายหลักในการด าเนินงานของโครงการ ได้แก่ ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เขตเทศบาลต าบล
บ้านฉาง และเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
 
3.11.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง 
 

1) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน เพื่อน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ช่ือโครงการแผนการก่อสร้างโครงการ บริษัท
ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น 

2) จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องน าข้อเสนอแนะกลับมาวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินการ
เพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชน 

3) พิจารณารับคนงานในท้องถ่ินที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ก าหนดของโครงการ
เข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้ งเป็นการสร้างงานให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ิน โดยก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา 

4) บริษัทรับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างเพียงพอ ถ้ามีเรื่องร้องเรียน
จะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

5) จัดให้มีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และบทลงโทษในเรื่องของการจัดการดูแลคนงาน
ก่อสร้างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้คนงานไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหา
ให้กับชุมชน 

6) การรับเรื่องร้องเรียน (รูปท่ี 4) 
(ก)  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 

 (ข)  ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน 

 (ค)  บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนจากโครงการและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสรุป
เสนอผู้บริหารทุกปี 
 

(2) ช่วงด าเนินการ 
 

1) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถ่ินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการ
เป็นอันดับแรก 

2) จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องน าข้อเสนอแนะกลับมาวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินการ
เพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
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3) จัดท าแผนชุมชนสัมพันธ์และด าเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผลการด าเนินงานทุก
ครั้งเพื่อใช้ทบทวนการท าแผนชุมชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4) จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และสื่อสารข้อมูล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการด าเนินงานของโครงการและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

5) การรับเรื่องร้องเรียน (รูปท่ี 4) 
(ก)  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 

 (ข)  ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน 

 (ค)  บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนจากโครงการและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสรุป
เสนอผู้บริหารทุกปี 

(ง)  เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของโครงการ 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 4 ปี  หรือตามดุลพินิจของกรรมการส่วนใหญ่ที่ ได้รับการคัดเลือกวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการฯ ให้พิจารณาสรรหาความร่วมมือในหลายภาคส่วนด้วยความเต็มใจ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การติดตามผลการด าเนินการของโครงการ และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ 
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

(ก) โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนหลายฝ่าย ประกอบด้วย

ตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 28 คน ดังนี ้
 

ก) ตัวแทนภาคประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 
กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ การได้มาของตัวแทนเป็นการคัดเลือกหรือแต่งตั้งมาจากประชาชนในชุมชน อาทิ 
ชาวบ้านทั่วไป ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์กรทางสังคมในชุมชนและผู้ที่ได้รับความนับถือในชุมชน จ านวน 
16 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 3 คน ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านฉาง 8 คน และตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง 5 คน 

 
ข) ตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย 

- ตัวแทนจากผู้น าและผู้บริหารส่วนท้อง ถ่ิน หมายถึง ผู้แทน
นายกเทศมนตรี หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ จ านวน 4 คน 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด 1 คน ตัวแทนจากเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 คน ตัวแทนจาก
เทศบาลต าบลบ้านฉาง 1 คน และตัวแทนจากผู้น าชุมชน 1 คน 

- ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ 
ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หน่วยงานระดับจังหวัดและอ าเภอทีก่ ากับดูแลด้านพลังงาน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุขจ านวน 8 คน ประกอบด้วย นายอ าเภอเมืองระยอง
หรือผู้ได้รับมอบหมาย 1 คน ตัวแทนหน่วยงานพลังงานจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัด 1 
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คน ตัวแทนหน่วยงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข 1 คน 
ตัวแทนหน่วยงานก้านการศึกษา/นักวิชาการ 1 คน และตัวแทนนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 1 คน 

- ตัวแทนจากโครงการจ านวน 1 คน 
 

(ข) รูปแบบการประชุม 
 

ก) วาระปกติ 
- การประชุมคณะกรรมการฯ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
- การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคน

หนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ข) วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) 
กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ เหตุฉุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

สามารถประชุมก่อนก าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ 
 
 (ค) หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
 

ก) กรณีการด าเนินงานปกติ 
-  รับทราบแผนการด าเนินงานของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานหรือมาตรการที่ควรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

-  ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

-  ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจัยที่เป็นข้อวิตกกังวล
หรือความสนใจของชุมชน 

-  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนกับชุมชน อันเนื่องจากการด าเนินงานของโครงการ 
 

ข) วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) 
ให้มีการประชุมวาระพิเศษทุกครั้งที่มีการร้องเรียนถึงความเสียหายอันเกิด

กับบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ และรวมถึงทรัพย์สินของบุคคลนิติบุคคล องค์กรใด ๆ นั้น และทรัพย์สินของ
ส่วนรวมด้วย อันเนื่องมาจากการด าเนินการผลิตของโครงการ 
 

-  กรณีท่ีชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ 
 ในกรณีที่รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อเรียกร้องใด ๆ 

นั้น เป็นความรับผิดชอบของโครงการ 
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* ให้คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบโดยทันที 

* น าเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย โดยมติดังกล่าว
จะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้หากโครงการรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า
ความเสียหายตามข้อร้องเรียนนั้นเป็นความผิดชอบของโครง การโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) ซึ่งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายจาก
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใด ๆ ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองความเสียหายเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ
และอุบัติเหตุทุกชนิด ทั้งที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก (External Factor) และเกิดข้ึนในลักษณะทันทีทันใด 
(Sudden) และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Unforeseen) เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า 
และการกระท าของบุคคลภายนอก ไว้ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 โดยก าหนดวงเงินความรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เพื่อให้ความคุ้มครอง
ต่อผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการยินดีเข้าไป
ดูแลช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหายฉุกเฉินในระหว่างการพิสูจน์ ทั้งนี้ทางโครงการจะเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยการเยียวยาเบื้องต้นทั้งด้านชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินในช่วง
ก่อนที่ทางกรมธรรม์ประกันภัยเข้ามาดูแล 
 

-  กรณีไม่สามารถระบุสาเหตุท่ีชัดเจน 
กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้

คณะกรรมการฯ นัดประชุมวาระพิเศษ พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบ
ของโครงการ ประกอบด้วย คณะบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ซึ่งมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 9 
คน มีลักษณะดังนี ้
 

* ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือกิจการใน
เรื่องนั้น ๆ  

* มิได้เป็นข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินอย่างน้อย 3 คน 

* ต้องเป็นที่ยอมรับเช่ือถือของทุกภาคส่วน ว่ามีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตามกรณีการร้องเรียนหรือลักษณะผลกระทบที่เกิดข้ึน เช่น 
ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม ด้านชุมชนและสังคม ด้านการชดเชย เป็นต้น 

คณะท างานเฉพาะกิจ มีหน้าที่วินิจฉัยผลกระทบ ท าการตรวจสอบ
และพิสูจน์หาสาเหตุข้อร้องเรียน ปัญหาหรือผลกระทบต่าง ๆ ในแต่ละด้านตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
 

-  กรณีท่ีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงานของโครงการ ให้คณะท างานเฉพาะกิจช้ีแจงต่อผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อมีความเห็นตรงกันให้จัดท า
บันทึกความเข้าใจร่วมและเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
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-  กรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ของโครงการ คณะท างานเฉพาะกิจมีหน้าที่เสนอแนวทางการชดเชยความเสียหาย รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ย
หาข้อยุติเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน โดยด าเนินการด้วยความยืดหยุ่น สุจริตและเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงข้อโต้แย้งของทุกฝ่ายตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  

หากโครงการรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อร้องเรียนนั้นเป็น
ผลกระทบจากโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนข้างต้น ตามหลักการกรณีที่ชัดเจนว่า
เป็นผลกระทบจากโครงการ ทั้งนี้ โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบและ
พิสูจน์หาสาเหตุจนกว่าจะได้ข้อยุติข้างต้น 
 
3.11.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
 

(1) บันทึกปัญหาข้อร้องเรยีนต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนต่อชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการด าเนินการแก้ไขและผล
ที่ได้รับและน าเสนอในรายงานผลการด าเดินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน 
 

(2) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสภาพการเปลี่ยนแปลงปีละ 1 ครั้ง บริเวณชุมชนใกล้เคียงภายในรัศมี 
5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มีการเก็บตัวอย่างดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (รูปท่ี 5) 
 
3.11.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 
3.11.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.11.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย 
 ก าหนดในแผนงานประจ าปี 
 
3.11.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และ
จังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
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3.12. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 
 
3.12.1 หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมจากการด าเนินงานของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกในด้านสุขภาพ คือ 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแหล่งก าเนิดมลสารทางอากาศของโครงการ คือ ปล่องหน่วยผลิตไอน้ า 
(HRSG Stack) จ านวน 6 ปล่อง บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบทางอากาศด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ในหัวข้อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสาร ในบรรยากาศที่เพิ่มข้ึน
จากการมีโครงการอยู่ในเกณฑ์ทีป่ลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับสัมผัสโดยการหายใจทั้งระยะสัน้และ
ระยะยาว 
 
 อย่างไรก็ตาม จากสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ศึกษา พบว่า โรคที่มีจ านวนผู้ป่วยมากที่สุดคือ โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งในการระบุหรือบ่งช้ีหาสาเหตุที่
ชัดเจนว่ามีปัจจัยหลักมาจากสิ่งใดเป็นส าคัญนั้นเป็นเรื่องที่กระท าได้ยากและถึงแม้ว่าผลการศึกษาคุณภาพ
อากาศด้วยแบบจ าลองฯ กรณีมีโครงการ จะระบุว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนก็ตาม เพื่อเป็น
การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุมาจากโครงการ ดังนั้น 
โครงการจะมีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามค่าที่ออกแบบและการสื่อสารกับ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
 
3.12.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากโครงการในช่วงด าเนินการ 
 
3.12.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง 
 
3.12.4 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
  

(1) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกัน และดูแลรักษา
สุขภาพ 

 
(2) สนับสนุนโครงการชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนในชุมชน 

 
3.12.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
 รวบรวมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่โครงการให้การสนับสนุนกับชุมชน ปีละ 1 ครั้ง 
 
3.12.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61           บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-43 

3.12.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.12.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย 
 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
3.12.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และจังหวัดระยอง 
ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
3.13. แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ 
 
3.13.1 หลักการและเหตุผล 
 
13.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อลดผลกระทบด้านสุนทรียภาพที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
 
3.13.3 พ้ืนท่ีเป้าหมาย / การด าเนินงาน 
 พื้นที่โครงการ 
 
3.13.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
 

(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5.02 ของพื้นที่โครงการ (ดังรูปท่ี 6) โดยให้พิจารณาพันธ์ุ
ไม้และพื้นที่จะปลูกนั้นให้เป็นไปตามหลักการออกแบบภูมิสถาปัตย์และเป็นพันธ์ุไม้ที่สามารถลดปัญหามลพิษ
ได้ เช่น ก าหนดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทรงสูงเพื่อเป็นแนวบดบังสายตาบริเวณริมรั้วของโรงงาน โดยในการ
ปลูกโครงการจะก าหนดระยะห่างระหว่างต้นไม้ประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เรือนยอดสามารถบดบังสายตา
บริเวณริมรั้วของโรงงานได้อย่างเหมาะสม ส าหรับบริเวณพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ให้พิจารณาพันธ์ุไม้ยืนต้นตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และแทรกด้วยไม้พุ่มที่เหมาะสม 

 
(2) ให้ด าเนินการปลูกไม้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง

และปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามมาตรการก าหนดเมื่อเปิดด าเนินการ 
 
(3) กรณีที่ต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะมีการปลูกทดแทนภายใน 1 เดือน 
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3.13.5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ช่วงด าเนินการ 
 ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการ และสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการ 
 
3.13.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
3.13.7 ผู้รับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
3.13.8 งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย 
 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโครงการ 
 
3.13.9 การประเมินผล 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ พร้อมระบุปัญหา/อปุสรรคในการปฏิบตัิตามมาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้อนุญาต ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) และจังหวัดระยอง 
ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้สรุปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเสนอเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อโครงการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 มาตรการฯ ในช่วงก่อสร้าง ดังแสดงในตารางท่ี 2 และมาตรการในช่วงด าเนินการ ดังตารางท่ี 3 
 
 ส าหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ใช้เป็นแนวทางติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส าคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน ามาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
ประกอบด้วย มาตรการติดตามตรวจสอบฯในช่วงก่อสร้าง และด าเนินการ ดังตารางท่ี 4 และ 5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการท่ัวไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (CUP4) ของบริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด และใช้
เป็นแนวทางในการก ากับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบ ของโครงการ 
ประชาชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

 
- น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปก าหนด
เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
 
- คัดเลือกบริษัทรับเหมาโดยมีข้อตกลงเก่ียวกับเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างบริษัท
รับเหมาที่ได้รับคัดเลือก ในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยและ
เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 
 
- จัดให้มีระเบียบควบคุมและประเมินบริษัทรับเหมาและผู้รับเหมาช่วงที่
เข้ามาท างานในพื้นที่ 

 
- หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็น

- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 

- ตลอดช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
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ตารางท่ี 1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
แนวโน้มปัญหา โครงการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ัน
โดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส างานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) และจังหวัดระยองทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ประสานให้ความ
ร่วมมือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
- ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) มีความ

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการ ดังน้ี 
* หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
ไว้แล้ว น้ัน ให้หน่วยงานผู้ รับอนุมัติรับจดแจ้งให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ ต่อไป พร้อม
กับจัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขั้นต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้
ส างานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพื่อทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-47 

ตารางท่ี 1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
* หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อาจกระทบต่อต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วน้ัน ให้หน่วยงานผู้รับอนุมัติ
หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส างาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เ ก่ียวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้รับอนุมัติ
หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส างานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ 
 

- หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชน ต่อการ
ด าเนินการของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้องเสนอ

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้อง กันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
สรุปให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส างานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-48 

ตารางท่ี 1 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โดยให้เป็นไปตามแนวทางการน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของส างานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน 
 
- เม่ือโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 

State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ า
กว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-49 

ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 1. กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณขอบเขตที่ดินพื้นที่โครงการหากมีการ

เปิดพื้นที่และเครื่องจักรในการก่อสร้างให้พิจารณาจ ากัดบริเวณ
พื้นที่ด าเนินการเป็นช่วง ๆ โดยเปิดพื้นที่ไม่เกิน 4,000 ตารางเมตร 
หรือ 2.5 ไร่ (US EPA AP-24 (Compilation of Air Pollution 
Emission Factors,1977)) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศจากกิจกรรมก่อสร้าง 
 

2. ฉีดพรมน้ าบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่ โครงการและบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้งอย่าง
น้อยวันหละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 

 
3. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบปิด

คลุมอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการ
ตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

 
4. ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกัน

เศษดินและทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนนภายในนิคม
อุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง 

5. มีการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศ 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
- เส้นทางการขนส่ง 
 
 
 
- รถที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 
 
 
 
- รถที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 
 
 
- เครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่

ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. คุณภาพน้ า 1. มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย

ส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจ าวันของคนงาน
ก่อสร้าง 
 

2. มีบ่อพักน้ าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดินและทราย
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ หรือน ามาใช้ในการฉีดพรม
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่น 

 
3. จัดให้มีถาดรองบริเวณซ่อมบ ารุงที่อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

เช่น พื้นที่วางถังน้ ามันเครื่องและมีหลังคาชั่วคราวป้องกันน้ าฝน
ปนเปื้อนน้ ามัน 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

3. เสียง 1. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ด าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 07.00-19.00 น. เท่าน้ัน เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของ
ประชาชน 
 

2. ก าหนดให้ใช้เข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงในช่วงท าฐานราก 
 

3. ตรวจสอบซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอเพื่อ
ลดระดับความดังของเสียง 
 

4. ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ส าหรับคนงานก่อสร้างที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-51 

ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. ประชาสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียงทราบถึงกิจกรรม และช่วงเวลาที่

ก่อให้เกิดเสียงดังก่อนด าเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งจัด
ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
 

6. หากโครงการได้รับแจ้งหรือร้องเรียนจากชุมชน โครงการจะต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 
7. ติดตั้งวัสดุก้ันเสียงชั่วคราวที่มีลักษณะปิดทึบสูงกว่าระดับสายตา 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
4. การคมนาคมขนส่ง 1. หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีชุมชนหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 

07.30-09.00 น. และช่วงเย็น 15.00-18.00 น.)  เพื่อเป็นการ
ป้องกันการจราจรติดขัด 
 

2. ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 

3. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และดูแลการเข้า -ออก
ของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 
4. ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่มาตรฐาน

ก าหนดเพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร 
 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
บริเวณชุมชน 

 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- เส้นทางขนส่ง 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-52 

ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. แนะน าและควบคุมให้พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง

เคร่งครัด 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

5. การจัดการกากของเสีย 1. จัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
คนงานและกิจกรรมการก่อสร้าง และติดต่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบมาท าการเก็บขนไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 

2. เศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ พิจารณาน ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก
ที่สุด หรือขายให้บริษัทที่มารับซ้ือต่อไป 
 

3. จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน 
 

4. ก าหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ า ท่อน้ าทิ้ง 
และแหล่งน้ า ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
6. การระบายน้ าและป้องกัน

น้ าท่วม 
1. ก่อสร้างบ่อตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน้ าฝนก่อน

ระบายลงสู่รางระบายน้ าเพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและกีด
ขวางรางระบายน้ า 

2. จัดท ารางระบายน้ าชั่วคราวเพื่อระบายน้ าฝนจากบริเวณพื้นที่
โครงการให้เชื่อมกับระบบระบายน้ าฝนของนิคมฯ เอเซีย และมีการ
ดูแลและการขุดลอกตะกอนเพื่อป้องกันรางระบายน้ าอุดตันเป็นประ
ประจ า 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-53 

ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
1. โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยกับบริษัทรับเหมาในสัญญาว่าจ้าง โดยจะต้อง
ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ
คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น 
- ก าหนดให้มีการหยุดพักการท างานชั่วคราว หรือหมุนเวียน

สับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่ต้องสัมผัสเสียงดัง
เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

- จัดให้มีจุดพักผ่อนส าหรับคนงานก่อสร้าง 
- จัดเตรียมพัดลม น้ าเย็น และน้ าเกลือแร่ 

 
2. จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่ผู้รับเหมา

ก่อนเริ่มต้นท างาน 
 
3. จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวด

ในด้านความปลอดภัย 
 
4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับลักษณะงานแก่ผู้รับเหมา เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา
หรือหน้ากากนิรภัย ที่ครอบหู /ที่อุดหู ถุงมือ และรองเท้านิรภัย 
เป็นต้น 

5. จัดให้มีแผนฉุกเฉินส าหรับช่วงก่อสร้างและท าการฝึกอบรม
ผู้รับเหมาให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- บริษัทรับเหมา/บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ก่อนเริ่มด าเนินการการ
ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

6. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มี
ความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมา
เก่ียวกับระบบสัญญาณเตือนภัย 

 
7. เก็บรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่

ในสภาพที่ดีอยู่ เสมอเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพ
เครื่องมือและเครื่องจักรที่ไม่พร้อมใช้งาน 

 
8. ก้ันรั้วพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและจ ากัดเวลาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 
 
9. รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย การแก้ไขปัญหาและ

การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความ
ปลอดภัย 

 
10. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้าง

อย่างเพียงพอเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
 

11. จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณี
ฉุกเฉินโดยจัดให้มีรถยนต์ส ารองไว้ตลอดเวลาและประสานงานกับ
ผู้เก่ียวข้อง 

 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 

 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
-  
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างานในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต 
 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

8. สังคม – เศรษฐกิจและ
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน 
เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับโครงการ เช่น ชื่อโครงการแผนการก่อสร้างโครงการ บริษัท
ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ 
เป็นต้น 
 

2. จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องน า
ข้อเสนอแนะกลับมาวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

3. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์
ก าหนดของโครงการเข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
ระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้ ง เป็นการสร้างงานให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมา 
 

4. บริษัทรับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างเพียงพอ 
ถ้ามีเรื่องร้องเรียนจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 
 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่

โครงการ 
 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่

โครงการ 
 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่

โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. จัดให้มีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และบทลงโทษในเรื่องของการ

จัดการดูแลคนงานก่อสร้างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้คนงานไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาให้กับ
ชุมชน 
 

6. การรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 4) 
(ก) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 
(ข) ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน 
(ค) บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการและการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวโดยสรุปเสนอผู้บริหารทุกปี 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ

ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ก า ร ค ว บ คุ ม อั ต ร า ก า ร

ระบายมลพิษทางปล่อง
ระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศของหน่วย

ผลิตไอน้ าทุกปล่องไม่ให้เกินกรอบการระบายมลพิษโดยรวมที่ได้รับ
การจัดสรรอัตราการระบายมลพิษเป็นกลุ่ม พื้นที่ ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ต าแหน่งปล่องดังแสดงในรูปที่ 1 โดยแต่ละปล่องมี
อัตราการระบายมลพิษ (ตารางที่ 3-1) ดังน้ี 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) มีค่าไม่เกิน 26.58 ส่วนในร้าน

ส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 3 กรัม/วินาที 
- ฝุ่นละออง (TSP) มีค่าไม่เกิน 7.108 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

และอัตราการระบายไม่เกิน 0.416 กรัมต่อวินาที 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าไม่เกิน 1.66 ส่วนในล้านส่วน 

และอัตราการระบายไม่เกิน 0.255 กรัมต่อวินาที 
ส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงที่

สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 1 บรรยากาศ ที่
สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess 
air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) 
ร้อยละ 7 

(2) ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยติดตั้ง
ระบบเผาไหม้แบบ Dry Low NOx  Combustor ของเครื่องกังหัน
ก๊าซทุกเครื่อง และระบบ SCR เพื่อควบคุมปริมาณ NO2 ที่ระบาย
ออกมา 

 
- ปล่องหน่วยผลิตไอน้ า

ชุดที่ 1-6 (HRSG#1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครื่องกังหันก๊าซ 
 
 
 

 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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(3) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเน่ือง 
(CEMS : Continuous Emission Monitoring System) ทุกปล่อง 
โดยตรวจวัด NOx,SO2,TSP,O2 และ CO 
 

(4) ติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจนเป็น 2 ระดับ 
1) เม่ือความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับ

ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่ต้องท าการวิเคราะห์สาเหตุ
และควบคุม แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังค่าการระบาย
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 

2) เ ม่ือค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
เท่ากับร้อยละ 95 ของค่าควบคุม เจ้าหน้าที่จะด าเนินการลด
ก าลังการผลิต เพื่อควบคุมค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
ไม่ให้เกินค่าควบคุมมาตรฐาน 
 

(5) ก าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบ SCR เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาระบบ SCR ขัดข้องและไม่สามารถท างานได้ 

 
(6) กรณีที่เกิดปัญหา SCR ขัดข้อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ 

SCR ได้ในทุกกรณี โครงการจะหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) เพื่อท า
การแก้ไขระบบดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
 

- ปล่องหน่วยผลิตไอน้ า  
(HRSG) ทั้ง 6 ปล่อง 

 
 
- ปล่องหน่วยผลิตไอน้ า  

(HRSG) ทั้ง 6 ปล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบ SCR 
 
 
- ระบบ SCR 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
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1.2 กา ร จั ด ก า รม ล พิ ษ ท า ง

อากาศ 
 
 
 
 
 

 

(1) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทาง
อากาศที่อ่านได้จาก CEMS ไม่ให้เกินค่าควบคุมดังน้ี 
* ให้ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่ เ ก่ียวข้อง สิ่งที่ต้อง

ตรวจสอบเช่น แนวโน้มของมลสารที่อ่านได้จาก CEMS โดย
ตรวจสอบว่าค่าที่ได้น้ันผิดจากการตรวจวัดหรือไม่ 

* ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีสภาพปกติ 
* ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบ CEMS ถ้าพบความ

ผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMS Fails/Error 
ให้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก CEMS 
Service Provider มาท าการแก้ไข 

* ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบ ารุงแล้วพบว่า
ยัง มีค่าสูงอยู่ ให้ท าการลดก าลังการผลิตโดยทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟฟ้าดังน้ี 
* ทดสอบโดยการลดก าลังการผลิตของเครื่องกังหันก๊าซแล้ว

ดูว่าค่าความเข้มข้นของมลสารลดลงหรือไม่ 
* กรณีเดินโหลดเครื่องกังหันก๊าซต่ าแล้วพบว่าความเข้มข้น

ของมลสารสูงให้ทดลองเพิ่มก าลังการผลิตของเครื่องกังหัน
ก๊าซ 

* กรณีที่ ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้ มีอ านาจ
ตัดสินใจ Shutdown เพื่อท าการแก้ไขระบบการเผาไหม้
หรือระบบก าจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

- ระบบตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติ 
(CEMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-60 

ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(2) บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง (ไม่รวมช่วง 

Start Up และShut Down) โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่
ด าเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง 

(3) จัด ให้ มีผู้ ค วบคุม ระบบบ าบั ดมลพิษทางอากาศที่ มี ค วามรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบ
การท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ 

 
(4) ก าหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง ส าหรับการซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่าง
เพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเม่ือเกิดการขัดข้องโดยทันที 
 

(5) ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 
(6) ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบ CEMS (Audit CEMS) 

เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูก
ต้องแม่นย าโดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อก าหนดของ U.S.EPA หรือ
วิธีที่หน่วยงานราชการก าหนด แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 
ดังน้ี 
- System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของ 

- ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

 
- ระบบบ าบัดมลพิษทาง

อากาศ 
 
 
 
- ระบบบ าบัดมลพิษทาง

อากาศ 
 
 
- ระบบบ าบัดมลพิษทาง

อากาศ 
 
 
- CEMS 
 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
CEMS ด้ วยการประเ มินความสามารถในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) 
และตรวจสอบเก่ียวกับสถานภาพ (Status) การท างานของ 
CEMS 

- Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการ
ท างานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถเชิงปริมาณ 
(Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการ
ตรวจวัด NOx, SO2, TSP, COและ O2 จาก CEMS เปรียบเทียบ
กับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง โดยวิธี
อ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกันจากน้ันน าค่าที่ได้มาค านวณหา
ค่า Relative Accuracy และน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ก าหนดการตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. คุณภาพน้ า (1) การด าเนินการเก่ียวกับการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้นโครงการจะต้อง
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการของนิคมฯ เอเซีย และประกาศ 
กนอ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
 

(2) จัดให้มีถังปรับสภาพน้ า (Neutralization Tank) เพื่อบ าบัดน้ าเสีย
จากอาคารส านักงาน การล้างท าความสะอาดพื้น/อุปกรณ์ จาก
หน่วยผลิตไอน้ า (น้ า Blowdown) และจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ าคอนเดนเสท ก่อนปล่อยออกจากโครงการ. 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียของ

โครงการ 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(3) จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามันไปบ าบัดขั้นต้นยังถัง

แยกน้ ามัน (Oil-Water Separator) 
 

(4) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ ที่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งก่อนเข้า
บ่อพักน้ าทิ้งของโครงการขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ ใน
มาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคม
ฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง และค่าการน าไฟฟ้า 
 

(5) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ ที่บ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งก่อนเข้า
บ่อพักน้ าทิ้งของโครงการขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ให้อยู่ ใน
มาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่บ่อพักน้ าทิ้งส่วนที่ 2 (Holding Pond 
#2) ของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง , 
อุณหภูมิ และค่าการน าไฟฟ้า 
 

(6) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้ ง ในส่วนที่ ระบายเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมฯ ในกรณีที่น้ าทิ้งที่ผ่านระบบปรับค่าพีเอชแต่ยังมี
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โครงการจะบายน้ าส่วนที่
ไม่ได้ตามเกณฑ์ไปยังบ่อพักน้ าฉุกเฉินขนาด 320 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
สูบมาบ าบัดซ้ าอีกครั้ง 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- บ่อตรวจสอบคุณภาพ

น้ าทิ้ง 
 
 
 
 
- บ่อตรวจสอบคุณภาพ

น้ าทิ้ง 
 
 
 
 
 
- บ่อพักน้ าฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(7) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งในส่วนที่ระบายเข้าบ่อพักน้ าทิ้ง ส่วนที่  2 

(Holding Pond #2) ภายในระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
ในกรณีที่คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการจะระบาย
น้ าส่วนน้ีเข้าสู่บ่อพักน้ าฉุกเฉินขนาด 1,800 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรอ
การน าไปบ าบัดที่ ระบบปรับค่าพี เอชของโครงการหรือส่งไป
ด าเนินการภายนอกโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต 

- บ่อพักน้ าฉุกเฉิน 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

3. เสียง (1) จัดท า Noise contour บริเวณพื้นที่ โครงการ ภายหลังเปิด
ด าเนินการแล้วภายในปีแรก และด าเนินการซ้ าทุก 3 ปี 
 

(2) จัดให้มีอุปกรณ์ลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดเสียงดัง เช่น Silencer 
เพื่อลดระดับเสียงขณะระบายความดันไอน้ าส่วนเกิน 

 
(3) จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เด

ซิเบล (เอ) 
(4) ให้พนักงานท างานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยง

การสัมผัสโดยตรง 
 

(5) การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 
พนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 
 

(6) จัดและส ารองอุปกรณ์ป้องกันอัตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่ อุด
หู ส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาส

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายหลังเปิดด าเนินการ
อย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง 
และด าเนินการซ้ าทุก 3 ปี 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไว้อย่างเพียงพอ 
 

(7) จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบ ารุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร 
 

(8) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า กรณีที่มีกิจกรรมใด ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น การทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น พร้อม
ทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

4. การคมนาคมขนส่ง (1) อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและ
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่โครงการก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 

 
(2) ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก ตามกฎหมายก าหนด 

 
(3) หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า-ออก พื้นที่โครงการ

ในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด 
 

(4) จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านขนถ่ายสารเคมี
เก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

- ภายในและภายนอก
โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
5. การจัดการกากของเสีย (1) การด าเนินการเก่ียวกับกากของเสียที่ เ กิดขึ้นโครงการจะต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมหรือให้มี
การเปลี่ยนแปลงได้ต่อเม่ือมีประกาศหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
และครอบคลุมมาบังคับใช้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(2) จัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

อย่างเพียงพอก่อนติดต่อให้หน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตขนส่ง
น าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 
 

(3) กากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ท าการรวบรวมแยกประเภท
ก่อนส่งให้ศูนย์ก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมน าไปก าจัดอย่างถูกต้องในล าดับต่ อไป 
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซ่ึงไม่เป็นอันตราย 

(ก) แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) จะถูกรวบรวมใส่ถุงด าปิด
ปากถุงมิดชิดเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับ
ไปก าจัดต่อไป 

(ข) สารดูดความชื้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บ
ไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

(ค) เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า จะติดต่อ
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัดต่อไป 

(ง) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เสื่ อมสภาพ ประเภท Metal Based 
(TiO2) ที่ใช้ในระบบ SCR ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนทุก ๆ 5-7 ปี 
โดยจะรวบรวมเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่ง

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับไปก าจัดต่อไป 

2) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซ่ึงเป็นอันตราย 
(ก) น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้วจากงานซ่อมบ ารุงจะถูกรวบรวม

ใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อ
รอส่ง ให้หน่วยงานที่ ได้ รั บอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

(ข) ขยะปนเปื้อนรวมภาชนะปนเปื้อน (น้ ามันหรือสารเคมี) จะ
ถูกรวบรวมไว้ในถังส าหรับขยะปนเปื้อน เก็บไว้ในอาคาร
เก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

(ค) หลอดไฟใช้แล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้
ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

(4) คัดแยกขยะและน าส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

(5) จัดให้มีสถานที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นที่คอนกรีตเพื่อจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและกากของเสีย โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน 

 
(6) บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่

โครงการโดยระบุแหล่งที่ส่งไปจ าหน่าย/ก าจัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(7) ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสีย

อันตรายออกนอกพื้นที่ โครงการ ตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้อง 
 

(8) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการรวมทั้งติดตั้ง GPS 
ที่รถขนส่งด้วยเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่ามีการด าเนินการจัดการกาก
ของเสียอย่างเหมาะสม 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

6. การใช้น้ า (1) ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า
ในโครงการ เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ มีประสิทธิภาพและ
พยายามน าน้ าที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด เป็นต้น ทั้งน้ี ให้พิจารณาน าน้ าในบ่อพักน้ าทิ้งของโครงการมา
ใช้ในการลดพื้นที่สีเขียวด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

7. การระบายน้ าและป้องกัน
น้ าท่วม 

(1) จัดสร้างระบบรวบรวมน้ าฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบ
ระบายน้ าฝนของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

 
(2) ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าของ

โครงการ และมีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 

 
(3) รวบรวมน้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อนไปยังถังแยกน้ า-น้ ามัน เพื่อท าการ

แยกน้ ามันออกก่อนส่งไปบ าบัดขั้นสุดท้ายยังระบบบ าบัดน้ าเสีย

- โดยรอบพื้นที่โครงการ 
 
 
- รางระบายโดยรอบ

พื้นที่ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-68 

ตารางท่ี 3 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
 

(4) จัดสร้างบ่อหน่วงน้ าภายในพื้นที่โรงงาน โดยมีขนาด 80 ลูกบาศก์
เมตร /เน้ือที่ 1 ไร่หรือประมาณ 2,880 ลูกบาศก์เมตร ให้สามารถ
หน่วงน้ าได้ประมาณ 3 ชั่วโมง 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

8. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

8.1  ความปลอดภัยทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยหรือกฎหมายแรงงานอ่ืน ๆ เก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
 
(2) จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง

เหมาะสมกับลักษณะงานและความเสี่ยง 
 
(3) การขนส่ง จัดเก็บ และใช้งานสารเคมีในกระบวนการผลิต ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
 
(4) จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ

ก าหนดตรวจสอบและดูแลงานด้านความปลอดภัยภายใต้การก ากับ
ดูแลของโครงการโดยมีการประชุมทุก ๆ เดือน 

 
(5) จัดให้ มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบ

อัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุ

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ครั้งแรกส าหรับพนักงานใหม่

และตลอดการท างาน 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉุกเฉิน 
 
(6) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ 

 
(7) จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายหรือ

มาตรฐานสากลก าหนดไว้ 
 
(8) จัด เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพี ยงพอและ

เหมาะสมกับประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู แว่นตา
นิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 
 

(9) จัดเตรียมพาหนะส ารองไว้ประจ าเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที 
 
(10) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างาน 
 
 
(11) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และ

แผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

(12) จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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8.2 คว ามป ล อ ดภั ย ใ น ก า ร
ท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) ก าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร 
และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
(14) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะส าหรับปฏิบัติ

หน้าที่ด้านการปฐมพยาบาล 
 
(15) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดท า

โปสเตอร์ ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
 
(1) จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่ มีการใช้งาน 

จัดเก็บไว้ในอาคารและมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ
เคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด 

(2) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด -ด่าง 
หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะน ามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมี
ไวไฟ เป็นต้น 
 

(3) บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบาย
อากาศที่ดีเพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 

 
(4) จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่

รั่วไหลได้ทั้งหมด ส าหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นจะ
สามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้ า อันจะ

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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8.3 มาตรการความปลอดภัย

เกี่ยวกับแอมโมเนี ยมไฮ   
ดรอกไซด์เหลว 
(ก) มาตรการทั่วไป 

 
 
 
 
 

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
 
(5) ติดป้ายเตือนห้ามการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายใน

อาคาร 
 
(6) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่าง

เพียงพอ 
 

(7) พนักงานที่ท างานเก่ียวข้องกับสารเคมีจะต้องได้รับการฝึกอบรมและ
ด าเนินการตามข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีภัณฑ์ (MSDS) อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตราย และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สุขภาพของพนักงาน 

 
(1) กักเก็บในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดขอองถัง  

(ร้อยละ 15 เหลือไว้เผื่อการขยายตัว) 
 

(2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณที่
คาดว่าจะเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ 
(Fitting) 
 

(3) ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้มี
บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าใกล้ขณะท าการขนถ่าย 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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(ข) มาตรการที่ เ ก่ียวกับถัง
เ ก็บและ อุปกรณ์ที่ ใ ช้
ร่วมกับถัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการอบรม ดูแลตลอดระยะเวลา
ที่มีการสูบถ่าย 
 

(6) จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด ในบริเวณต าแหน่งที่
เข้าถึงได้ง่าย และดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
(1) ถังเก็บออกแบบตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure 

Vessel Code” 
 

(2) ถั ง เ ก็ บ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ ถั ง เ ก็ บ  ( Container 
Appurtenances) ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่า
ความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition) 
 

(3) อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เหลว ร้อยละ 25
ต้องท าจากวัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 

(4) บริ เวณติดตั้ งถั งเ ก็บต้องอยู่ห่ างจากแหล่งก าเ นิดไฟฟ้า ( Fire 
Hazards) และถังเก็บควรตั้งอยู่ภายนอกอาคาร หรือหากตั้งใน
อาคารต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ ในการตั้ งถั ง เก็บ โดยจะต้อง
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-73 

ตารางท่ี 3 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.4 มาตรการด้านการตอบโต้

เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

กฎหมาย 
 

(5) บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ ( Ignitable Material) 
เช่น เศษไม้ หรือหญ้าแห้ง ในบริเวณดังกล่าว เป็นต้น 
 

(6) ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection) ของถัง
เก็บทุกจุด (ยกเว้น Safety Relief Valve) 
 

(1) จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน (รูปที่ 3) 
 

(2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 

 
(3) ก าหนดแผนการสื่อสารและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้

ความส าคัญในการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน 
 

(4) ประสานงานระหว่างกลุ่มโรงงานหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข่าวสารและเหตุ
ฉุกเฉินระหว่างโรงงานและชุมชน ให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้ง สร้างความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ชุมชน 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) มีการซ้อมเหตุฉุกเฉินร่วมกันกับชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

(6) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ จากโครงการ และส่งผลกระทบต่อชุมชน
โครงการมีประกันภัยที่ ให้ความคุ้มครองบุคคลที่  3 ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ โดยการให้การดูแลรักษาพยาบาลและ
ชดเชยแก่ผู้เสียหายทุกคนเท่าเทียมกันตามมาตรฐานของความ
คุ้มครอง 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
9. อันตรายร้ายแรง (1) มาตรการลดความเสี่ยงกรณีวาล์วควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ของโครงการท างานล้มเหลว และในกรณีท่อรั่ว 
1) ท าการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง

หลังจากที่โครงการเปิดด าเนินการแล้ว เพื่อก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม 
(ก) การเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของแนวท่อส่ง 
(ข) การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 

2) การป้องกันและลดอุบัติภัยบริเวณสถานีควบคุมก๊าซ ( Gas 
Metering Station) 
(ก) ล้อมรั้วโดยรอบพื้นที่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่ได้

รับอนุญาต 
(ข) มีระบบท่อและระบบวาล์วส ารองกรณีท่อหลักขัดข้อง 
(ค) ตดิตั้งท่อระบายก๊าซที่ค้างในเส้นท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(ง) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยติดตั้งไว้ในที่ที่สะดวก

ต่อการใช้งานและมีป้ายบอกให้ชัดเจน 
3) จัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุมก๊าซเป็นประจ า

ทุกสัปดาห์ 
(2) การก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการระเบิดของอุปกรณ์ใน

กระบวนการผลิต 
1) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น 

(ก) จัดให้มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ที่ท่อ Steam ของหม้อน้ า 
(ข) จัดให้มีมาตรวัดระดับน้ า พร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนเม่ือ

ระดับน้ าต่ ากว่าขีดอันตรายที่หม้อน้ า 
(ค) จัดให้มีมาตรวัดความดันไอน้ า (Pressure Indicator หรือ 

Pressure Gauge) ที่หม้อน้ า 
(ง) จัดให้มีฉนวนที่เหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อน้ าและท่อที่ร้อย

ทั้งหมด 
(จ) จัดให้มีระบบป้องกันทางไฟฟ้า (Relay) ที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

และหม้อแปลงไฟฟ้า 
(ฉ) จัดให้มีระบบป้องกันพร้อมทั้งระบบสัญญาณเตือนอันตรายที่

จะตัดระบบเชื้อเพลิง และหยุดการท างานของเครื่องจักรต่าง 
ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น GT, ST, HRSG เป็นต้น ในกรณีฉุกเฉิน 

2) ท าการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการ
ควบคุมของวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกร 

 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3) ใช้ระบบ Distributed Control System (DCS) ในการควบคุม

การท างานของหม้อน้ า ในกรณีที่ระบบควบคุมการท างานมี
สัญญาณเตือนอันตรายเน่ืองจากระดับน้ าในหม้อน้ าสูงหรือต่ า
กว่าเกณฑ์ก าหนดหรือแรงดันไอน้ าสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด
จะตัดระบบเชื้อเพลิงและหยุดระบบหม้อน้ าทันที 
 

4) จัดให้มีการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ าก่อนป้อนเข้าสู่หม้อน้ า
และในระบบหม้อน้ าตามความถี่ที่ผู้ออกแบบก าหนดเพื่อควบคุม
คุณภาพให้เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องกันการกัด
กร่อนหรือตะกรันของหม้อน้ า 
 

5) จัดระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย ในการใช้หม้อน้ า  การตรวจอุปกรณ์ก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ 
 

6) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อน้ าประจ าปีและ
หลังจากมีการซ่อมบ ารุงหม้อน้ าทุกครั้งโดยวิศวกรที่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

 
7) จัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาประจ าปีของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่

ผู้ผลิตก าหนดเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
8) จัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อ

น้ า 
 

9) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 

(3) จัดให้มีแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์
ฉุกเฉิ น อันอาจก่อให้ เ กิด อันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน  หรื อ
สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

(4) พนักงานที่ท างานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะต้องได้รับการฝึกอบรม
อย่างเหมาะสมตามลักษณะงานและความเสี่ยง รวมถึงด าเนินการ
ตามระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
อันตรายและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพนักงาน 

 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

10. สังคม – เศรษฐกิจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

(1) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ
ต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก 
 

(2) จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องน า
ข้อเสนอแนะกลับมาวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

- ชุมชนใกล้เคียง 
 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
(3) จัดท าแผนชุมชนสัมพันธ์และด าเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผล

การด าเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวนการท าแผนชุมชนสัมพันธ์ในครั้ง
ถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

(4) จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 
และสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้าง
ความม่ันใจในการด าเนินงานของโครงการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

 
(5) การรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 4) 

(ก) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 
(ข) ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน 
(ค) บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการและการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวโดยสรุปเสนอผู้บริหารทุกปี 
 

(6) เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของ
โครงการ 

 
(7) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ มี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี หรือตามดุลพินิจของกรรมการ
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ให้

 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 

 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
พิจารณาสรรหาความร่วมมือในหลายภาคส่วนด้วยความเต็มใจ เพื่อ
เป็นตัวแทนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การติดตามผลการ
ด าเนินการของโครงการ และแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโครงการ 
ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
1. โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนหลาย
ฝ่าย ประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน และตัวแทนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 28 คน ดังน้ี 
1.1 ตัวแทนภาคประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

รัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ การได้มาของตัวแทนเป็น
การคัดเลือกหรือแต่งตั้งมาจากประชาชนในชุมชน อาทิ 
ชาวบ้านทั่วไป ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์กรทางสังคมใน
ชุมชนและผู้ที่ ได้รับความนับถือในชุมชน จ านวน 16 คน 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตา
พุด 3 คน ตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง 8 
คน และตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง 5 
คน 

1.2 ตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- ตัวแทนจากผู้น าและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น หมายถึง 

ผู้แทนนายกเทศมนตรี หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ จ านวน 4 คน 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด 1 คน 
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เทศบาลต าบลบ้านฉาง 1 คน และตัวแทนจากผู้น าชุมชน 
1 คน 

- ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย 
หน่วยงานระดับจังหวัดและอ าเภอที่ก ากับดูแลด้าน
พลังงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสาธารณสุขจ านวน 8 คน ประกอบด้วย นายอ าเภอ
เมืองระยองหรือผู้ ได้รับมอบหมาย 1 คน ตัวแทน
หน่วยงานพลังงานจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม จังหวัด  1 คน ตัวแทน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข 1 คน ตัวแทนหน่วยงานก้าน
การศึกษา / นัก วิ ชาการ  1 คน และตั วแทน นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย 1 คน 

- ตัวแทนจากโครงการจ านวน 1 คน 
2. รูปแบบการประชุม 

2.1 วาระปกติ 
(ก) การประชุมคณะกรรมการฯ  ต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

(ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-81 

ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
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กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

2.2 วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) 
กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ เหตุฉุกเฉิน หรือมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนก าหนดเวลาปกติได้ 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ 

3. หน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
3.1 กรณีการด าเนินงานปกติ 

(ก) รับทราบแผนการด าเนินงานของโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานหรือ
มาตรการที่ควรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันหรือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

(ข) ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

(ค) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจัยที่เป็นข้อ
วิตกกังวลหรือความสนใจของชุมชน 

(ง) ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ เ กิด
ขึ้นกับชุมชน อันเน่ืองจากการด าเนินงานของโครงการ 

3.2 วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องร้องเรียนหรือเหตุฉุกเฉิน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
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ให้มีการประชุมวาระพิเศษทุกครั้งที่มีการร้องเรียนถึงความ
เสียหายอันเกิดกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ และ
รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลนิติบุคคล องค์กรใด ๆ น้ัน และ
ทรัพย์สินของส่วนรวมด้วย อันเน่ืองมาจากการด าเนินการ
ผลิตของโครงการ 
(ก) กรณีที่ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ 

ในกรณีที่รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อ
เรียกร้องใด ๆ น้ัน เป็นความรับผิดชอบของโครงการ 
- ให้คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วน

เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที 
- น าเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย 

โดยมติดังกล่าวจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้ง น้ีหาก
โครงการรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อ
ร้องเรียนน้ันเป็นความผิดชอบของโครง การ
โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการ
ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) ซ่ึง
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหายหรือสูญ
หายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมาย  
ใด ๆ ซ่ึงกรมธรรม์จะคุ้มครองความเสียหายเกิดขึ้น
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จากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุทุกชนิด ทั้งที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยภายนอก (External Factor) และ
เกิดขึ้นในลักษณะทันทีทันใด (Sudden)  และ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ด้ 
(Unforeseen) เช่น อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า และการกระท าของบุคคลภายนอก ไว้
ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของความเสียหายที่จะ
เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่  3 โดย
ก าหนดวงเงินความรับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง เพื่อให้ความคุ้มครองต่อผลกระทบหรือ
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการ อย่างไรก็ตามโครงการยินดีเข้าไปดูแล
ช่วยเหลือชดเชยค่าเสียหายฉุกเฉินในระหว่างการ
พิสูจ น์ ทั้ ง น้ีทางโครงการจะ เข้ามาดูแลและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึ้นโดยการเยียวยา
เบื้องต้นทั้งด้านชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และความ
เสียหายต่อทรัพย์สินในช่วงก่อนที่ทางกรมธรรม์
ประกันภัยเข้ามาดูแล 

(ข) กรณีไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจน 
กรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาข้อ
ยุติได้ ให้คณะกรรมการฯ นัดประชุมวาระพิ เศษ 
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ โดย
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ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ความเห็นชอบของโครงการ ประกอบด้วย คณะบุคคล 
องค์กร หรือสถาบัน ซ่ึงมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 
คน และไม่เกิน 9 คน มีลักษณะดังน้ี 
- ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับ

โครงการหรือกิจการในเรื่องน้ัน ๆ 
- มิได้เป็นข้าราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่างน้อย 
3 คน 

- ต้องเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของทุกภาคส่วน ว่า
มีคุณวุฒิ  ค วามรู้  ค วามสามารถความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามกรณีการ
ร้องเรียนหรือลักษณะผลกระทบที่ เกิดขึ้น 
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม ด้าน
ชุมชนและสังคม ด้านการชดเชย เป็นต้น 

คณะท างานเฉพาะกิจ มีหน้าที่วินิจฉัยผลกระทบ 
ท าการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุข้อร้องเรียน 
ปัญหาหรือผลกระทบต่าง ๆ ในแต่ละด้านตาม
หลักวิชาการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

(ค) กรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจาก
การด าเนินงานของโครงการ ให้คณะท างานเฉพาะกิจ
ชี้แจงต่อผู้ได้รับผลกระทบ เม่ือมีความเห็นตรงกันให้



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6110-CUP4 Amend/CHAP 3/61                                                  บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 3-85 

ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าบันทึกความเข้าใจร่วมและเปิดเผยข้อมูลแก่
ผู้เก่ียวข้อง 

(ง) กรณีที่พิสูจน์ได้ ว่าเป็นผลกระทบที่เ กิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของโครงการ คณะท างานเฉพาะกิจมีหน้าที่
เสนอแนวทางการชดเชยความเสียหาย รวมทั้ งการ
เจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติเ ก่ียวกับการชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้น โดยด าเนินการด้วยความยืดหยุ่น 
สุจริตและเป็นธรรม โดยค านึงถึงข้อโต้แย้งของทุกฝ่าย
ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 

หากโครงการรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อ
ร้องเรียนน้ันเป็นผลกระทบจากโครงการ โครงการต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น ตามหลักการกรณีที่
ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโครงการ ทั้งน้ี โครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพื่อตรวจสอบและ
พิสูจน์หาสาเหตุจนกว่าจะได้ข้อยุติข้างต้น 

11. สาธารณสุข (1) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู 
ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพ 

 
(2) สนับสนุนโครงการชุมชนที่ เ น้นสร้าง เสริ มสุขภาพ กิจกรรม

นันทนาการเพื่อคนในชุมชน 

- ชุมชนใกล้เคียง 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 3 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงด าเนินการ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
12. สุนทรียภาพ (1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5.02 ของพื้นที่โครงการ (ดังรูป

ที่ 6) โดยให้พิจารณาพันธ์ุไม้และพื้นที่จะปลูกน้ันให้เป็นไปตาม
หลักการออกแบบภูมิสถาปัตย์และเป็นพันธ์ุไม้ที่สามารถลดปัญหา
มลพิษได้ เช่น ก าหนดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นทรงสูงเพื่อเป็นแนว
บดบังสายตาบริเวณริมรั้วของโรงงาน โดยในการปลูกโครงการจะ
ก าหนดระยะห่างระหว่างต้นไม้ประมาณ 2 เมตร เพื่อให้เรือนยอด
สามารถบดบังสายตาบริเวณริมรั้วของโรงงานได้อย่างเหมาะสม 
ส าหรับบริเวณพื้นที่ส่วนอ่ืน ๆ ให้พิจารณาพันธ์ุไม้ยืนต้นตามความ
เหมาะสมของพื้นที่และแทรกด้วยไม้พุ่มที่เหมาะสม 
 

(2) ให้ด าเนินการปลูกไม้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้างและปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียว
ครบถ้วนตามมาตรการก าหนดเม่ือเปิดด าเนินการ 
 
 

(3) กรณีที่ต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะมีการปลูกทดแทนภายใน 1 
เดือน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
รายงานลักษณะของ
กิจกร รมต่ า ง  ๆ  ที่
เ กิ ด ขึ้ น บ ริ เ ว ณ
โดยรอบจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศขณะ
ท าการตรวจวัด 

ตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง 
 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เ กิน 10 
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

 
- ทิศทางและความเร็ว 

 
- วิธี High Volume Air Sampler 

(Gravimetric Method) หรือวิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี High Volume Air Sampler 
(Hi-Vol PM-10 Size Selective 
Inlet) (Gravimetric Method) 
หรือวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี Wind Vance and Cap-Van 
Anemometer หรือใช้วิธีอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
- พิจารณาชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่

โครงการ ได้แก่ (รูปที่ 2) 
* วัดประชุมมิตรบ ารุง 
* บ้านส านักมะม่วง 

 
- ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ    

7 วันต่อเน่ือง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 

2. ระดับเสียง (1) ระดับเสียงในบรรยากาศ 
- ระดับเสี ยงเฉลี่ย  24 ชั่ วโมง 

(Leq 24 hr.) 
- . ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดั บ เ สี ย ง เ ฉลี่ ย กล า ง วัน -

กลางคืน (Ldn) 
 

(2) ระดับเสียงในสถานที่ท างาน 
(Leq-8 hr.) 

- วิธี Sound Level Measurement 
หรือใช้วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
- วิธี Sound Level Measurement 

หรือใช้วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี     
(รูปที่ 2) ได้แก่ 
* บริ เวณริมรั้ วโรงงานด้าน

ทางเข้าโครงการ 
* บ้านส านักมะม่วง 

 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

- ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ     
7 วันต่อเน่ือง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
- ตรวจวัดทุก 3 เดือน 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

3. กากของเสีย บันทึกชนิด ปริมาณของกากของเสีย
อันตราย รวมทั้งวิธีการก าจัด 

- จดบันทึก 
 
 
 
- จดบันทึก 
 

- แจ้งผลการจัดส่งกากของเสีย
อันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต 

 
- บันทึกชนิด ปริมาณและการ

จัดการของเสียของโครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างรายงานปีละ 
1 ครั้ง 
 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างรายงานปีละ 
1 ครั้ง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

4. อาชีว อนา มัยแ ละ
ความปลอดภัย 

บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่
เ กิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและจากการ
ขนส่ง เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิด
ซ้ า 
- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ 
- ผลต่อสุ ขภาพพนักงาน/จ านวน

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
- สภาพการเสียหาย/สูญเสีย 
- การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

- จดบันทึก - ภายในพื้นที่โครงการ - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

5. สังคม–เศรษฐกิจและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่
เ กิดขึ้นต่อชุมชนที่สัมพันธ์กับจุด
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
การด าเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับ 
และน า เสนอในรายงานผลการ

- จดบันทึก 
 

- โดยรอบภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มี
ก า ร เ ก็ บตั ว อย่ า ง ดั ช นี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของโครงการ (วัด
ประชุม มิตรและบ้ านส า นั ก

- ทุก 6 เดือน 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงก่อสร้าง) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้
ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบ 

มะม่วง) 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
 

(1) คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
ตรวจวัดโดยวิธี Stack Sampling 
ดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx)  
 
 
 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 
 

 
 
 
 
 
 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 
 
 

 
 
 
- ตรวจวัดโดยวิธี Determination 

of Nitrogen Oxide Emission 
from Stationary Sources 
(U.S.EPA Method 7) หรือวิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตรวจวัดโดยวิธี Determination 
of Sulfur Dioxide Emission 
from Stationary Sources หรือ
วิธี ตรวจวัดโดยวิธี 
Determination of Sulfuric 
Acid Mist and Sulfur Dioxide 
Emission from Stationary 
Sources (U.S.EPA Method 8) 
หรือวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตรวจวัดโดยวิธี Determination 
of Particulate Matter 
(U.S.EPA Method 5) หรือวิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- ปล่องระบายจาก HRSGs 
จ านวน 6 ปล่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
(ปีละ 2 ครั้ง) ช่วง
เดียวกันกับการ
ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

(2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบต่อ เนื่ อ ง 
(CEMS)  โดยดัช นีที่ ต้องตรวจวัด 
ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน , 
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ , ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์, ฝุ่นละอองรวม 
และก๊าซออกซิเจน 
 

(3) ด า เนินการตรวจสอบความถูก
ต้องการท างานของระบบ CEMS 
(Audit CEMS) 
 

(4) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ 
- ก๊ าซออกไซด์ ข อง ไนโ ตร เจน 

(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
 
 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 

- ตรวจวัดและบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจวัดและบันทึกผลโดย

หน่วยงานกลาง (Third Party) 
 
 
 
 
 
- ตรวจวัดโดยวิธี Impinger และ

วิเคราะห์โดยวิธี 
Chemiluminescence หรือวิธี
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตรวจวัดโดยวิธี Impinger และ
วิเคราะห์โดยวิธี Pararosaniline 

- ปล่องระบายจาก HRSGs 
จ านวน 6 ปล่อง 

 
 
 
 
 
 
- ปล่องระบายจาก HRSGs 

จ านวน 6 ปล่อง 
 
 
- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี     

(รูปที่ 2) ได้แก่  
* วัดประชุมมิตรบ ารุง 
* บ้านส านักมะม่วง 
* วัดชากลูกหญ้า 
* วัดมาบชลูด 

 
 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(ปีละ 2 ครั้ง/ครั้งละ 
7 วัน ต่อเน่ือง) ช่วง
เดียวกันกับการ
ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจาก
แหล่งก าเนิด 

 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

ชั่วโมง 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 

ช่ัวโมง 
 
- ฝุ่ น ล ะ ออ ง ข นา ด ไ ม่ เ กิ น  10 

ไมค รอน ( PM-10)  เ ฉ ลี่ ย  24 
ชั่วโมง 
 

- ความเร็วและทิศทางลม (เลือก
ตรวจวัด 1 สถานี) 
 
 

(5) คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 
- แอมโมเนีย 

หรือวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
- วิธี High Volume Air Sampler 

(Gravimetric Method) หรือวิธี
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี High Volume Air Sampler 
(Hi-Vol PM-10 Size Selective 
Inlet) (Gravimetric Method) 
หรือวิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี Wind Vance and Cap-Van 
Anemometer หรือใช้วิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

- วิธี Based on Method of Air 
Sampling and Analysis, 
No.401 หรือใช้วิธีอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปล่องระบายจาก HRSGs 

จ านวน 6 ปล่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

(ปีละ 2 ครั้ง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

2. ระดับเสียง (1) ระดับเสียง 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 

24 hr.) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 

- วิธี Sound Level 
Measurement หรือใช้วิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

- ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี     
(รูปที่ 2) ได้แก่ 
* บริ เวณริมรั้ วโรงงานด้าน

ทางเข้าโครงการ 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
(ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ     
7 วันต่อเน่ือง ให้
ครอบคลุมทั้งวันท า

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 (คร้ังที่ 1)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ร ะ ดั บ เ สี ย ง เ ฉ ลี่ ย ก ล า ง วั น -

กลางคืน (Ldn) 

 
 

* บ้านส านักมะม่วง 
 

การและวันหยุด 
 

 

3. คุณภาพน้ า (1) คุณภาพน้ าโดยวิธีการเก็บตัวอย่าง 
โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ 
 
- อัตราการไหล 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง 

 
- อุณหภูมิ 

 
 
- ออกซิเจนละลายน้ า 
 
- บีโอดี 

 
- ของแข็งละลายทั้งหมด 

 
 
- น้ ามันและไขมัน 

 
 
 
- วิธี Field Methods หรือวิธีอ่ืน

ตามที่กฎหมายก าหนด 
- วิธี Electrometric Method หรือ

วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
- วิธี Laboratory and Field 

Methods หรือวิธีอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

- วิธี Azide Modification หรือวิธี
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี 5 Days BOD Test หรือวิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี Total Suspended Solids 
Dried at 103-105oC หรือวิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิธี Partition-Gravimetric 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อน
เข้ าบ่ อพั ก น้ าทิ้ งขนาด  320 
ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
- คลอรีนอิสระ 

 
 
(2) ตรวจ Trihalomethane 
 
 
 
 
(3) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ า

แบบอัตโนมัติ 
- โดยมีดัชนีที่ต้องตรวจวัด ได้แก่ 

ความเป็นกรด -ด่าง, อุณหภูมิ 
และ ค่าการน าไฟฟ้า 
 

- โดยมีดัชนีที่ต้องตรวจวัด ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง และ ค่าการ
น าไฟฟ้า 

Method หรือวิธีอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

- วิธี Iodometric Method หรือวิธี
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

- วิธี Purge and Trap ร่วมกับ Gas 
Chromatography (U.S.EPA 
Method 501.2) หรือวิธีอ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
 
 
- จดบันทึก 
 
 
 
- จดบันทึก 
 
 

 
 
 
 
 
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อน

เข้าบ่อพักน้ าทิ้ งขนาด 1 ,800 
ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
- บ่ อ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น้ า

(Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อ
พักน้ าทิ้งขนาด 1,800 ลูกบาศก์
เมตร 

- บ่ อ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ น้ า
(Inspection Pit) ก่อนเข้าบ่อ
พักน้ าทิ้งขนาด 320 ลูกบาศก์
เมตร 

 
 
 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

4. กากของเสีย (1) บันทึกชนิด ปริมาณของกากของเสีย
อันตราย รวมทั้งวิธีการก าจัด 

 
 
 
 
 

- จดบันทึก 
 
 
 
 
- จดบันทึก 
 

- แจ้งผลการจัดส่งกากของเสีย
อันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต 

 
 
- บันทึกชนิดปริมาณและการ

จัดการของเสียของโครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดช่วงด าเนินการ
ทุก 6 เดือน และ
รวบรวมข้อมูลปีละ   
1 ครั้ง 
 

- ตลอดช่วงด าเนินการ
ทุก 6 เดือน และ
รวบรวมข้อมูลปีละ   
1 ครั้ง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

5. อาชีว อนา มัยแ ละ
ความปลอดภัย 

(1) ตรวจสุขภาพพนักงาน 
- ตรวจสุขภาพทั่วไป 

* ตรวจสุขภาพทั่วไป 
* ตรวจ X-Ray ปอด 

- ตรวจสุขภาพพิเศษ 
* ทดสอบการได้ยิน 

 
* ตรวจวัดสายตาและทดสอบ

การท างานของปอด 
 
 
 

 
- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวช

ศาสตร์ 
 
- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวช

ศาสตร์ 
 
- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวช

ศาสตร์ 
 
 
 

 
- พนักงานทุกคน 
 
 
- พนักงานที่ท างานในพื้นที่ที่ มี

โอกาสได้รับสัมผัสเสียงเกินกว่า 
85 เดซิเบล (เอ) 

- พนักงานที่ท างานเชื่อม หรือ
ท างานเก่ียวข้องกับความร้อน 

 
 
 

 
- ก่อนเข้าท างาน 1 ครั้ง 

จากน้ันตรวจปีละ 1 
ครั้ง 

- ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

(2) ตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ความร้ อน ในสถานที่ ท า ง าน 

(Heat Stress Index ในรูป 
WBGT) 

 
 
- ปริมาณเสียงสะสมแบบติดตัว

บุคคล (Noise Dose) 
 

(3) บั นทึ ก สถิ ติ อุ บั ติ เ ห ตุ แ ละ ค วา ม
เสียหายที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและ
จากการเพื่อหาสาเหตุและป้องกัน
การเกิดซ้ า 
- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ 
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จ านวน

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
- สภาพการเสียหาย/สูญเสีย 
- การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
- รายงานกิจกรรมด้านความ

ปลอดภัยตามแบบ จป.(ว) 

- Heat Stress Monitor (ACGIH) 
 
 
 
 
 
- มาตรฐาน IEC 61252 หรือ

เทียบเท่า เช่น ANSI S1.25 
 

- จดบันทึก 
 
 
 

- พื้นที่ส่วนการผลิตที่มีพนักงาน
ปฏิบัติงาน ได้แก่ บริเวณเครื่อง
ก าเ นิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ , 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอ
น้ า และบริเวณหน่วยผลิตไอน้ า 
 

- พนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียง
ดังต่อเน่ือง 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
- ปีละ 2 ครั้ง 

 
 

- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

6. สาธารณสุข - รวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย และ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

- รวบรวมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่
โครงการให้การสนับสนุนกับชุมชน 

- จดบันทึก 
 
 
- จดบันทึก 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 
 

- ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
- ปีละ 1 ครั้ง 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
7. สังคม–เศรษฐกิจและ

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่
เ กิดขึ้ นต่อชุมชนที่ สัมพันธ์ กับ จุด
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
การด าเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับ 
และน า เสนอ ในรายง านผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้
ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบ 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
ความคิด เห็นของประชาชนผู้ น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และสภาพ
การเปลี่ยนแปลง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน
ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
- ชุมชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มี
ก า ร เ ก็ บตั ว อย่ า ง ดั ช นี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(รูปที่ 5) 

- ทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปีละ 1 ครั้ง 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 5 
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 4 (ครั้งท่ี 1) 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

องค์ประกอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีท่ีใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ 

8. สุนทรียภาพ - ตรวจสอบขนาดพื้นที่ สี เขีย วของ
โครงการ และสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว
ต่อพื้นที่โครงการ 

- - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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3-100 

ตารางท่ี 3-1 
อัตราการระบายมลสารท่ีเกิดขึ้นแต่ละรูปแบบการผลิตของโครงการ 

กรณี พิกัด UTM  วิธีการลด Nox 

ขนาดปล่อง ข้อมูลอัตราระบายมลพิษทางอากาศ NOx TSP SO2 

ความสูง  
(m) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
(m) 

อุณหภูมิ 
(เคลวิน) 

ความเร็ว 
(m/s) 

% ความชื้น 
%O2 ท่ี 

Wet Basis 
อัตราการระบายก๊าซ 

(Am3/s) 
อัตราการระบายก๊าซ 

(Nm3/s) 
Concentration2/ Loading Concentration2/ Loading Concentration2/ Loading 
ppm  mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s ppm  mg/Nm3 g/s 

ค่ามาตรฐานโรงไฟฟ้า 1/ 120 226  60  20 52  
1. กรณี Full Load แบบ Chiller On                                   

- HRSG Stack Unit 1 728215E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 10.37 7.90 12.98 88.77 68.76 23.19 43.629 3.000 6.304 0.416 1.474 3.857 0.255 
- HRSG Stack Unit 2 728175E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 10.37 7.90 12.98 88.77 68.76 23.19 43.629 3.000 6.304 0.416 1.474 3.857 0.255 
- HRSG Stack Unit 3 728135E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 10.37 7.90 12.98 88.77 68.76 23.19 43.629 3.000 6.304 0.416 1.474 3.857 0.255 
- HRSG Stack Unit 4 728095E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 10.37 7.90 12.98 88.77 68.76 23.19 43.629 3.000 6.304 0.416 1.474 3.857 0.255 
- HRSG Stack Unit 5 728055E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 10.37 7.90 12.98 88.77 68.76 23.19 43.629 3.000 6.304 0.416 1.474 3.857 0.255 
- HRSG Stack Unit 6 728015E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 10.37 7.90 12.98 88.77 68.76 23.19 43.629 3.000 6.304 0.416 1.474 3.857 0.255 

รวม 18.000   2.497     1.527 
2.กรณี Full Load แบบ Chiller Off                    

- HRSG Stack Unit 1 728215E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 9.54 10.14 12.61 81.62 63.23 25.22 47.449 3.000 6.865 0.416 1.60 4.201 0.255 
- HRSG Stack Unit 2 728175E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 9.54 10.14 12.61 81.62 63.23 25.22 47.449 3.000 6.865 0.416 1.60 4.201 0.255 
- HRSG Stack Unit 3 728135E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 9.54 10.14 12.61 81.62 63.23 25.22 47.449 3.000 6.865 0.416 1.60 4.201 0.255 
- HRSG Stack Unit 4 728095E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 9.54 10.14 12.61 81.62 63.23 25.22 47.449 3.000 6.865 0.416 1.60 4.201 0.255 
- HRSG Stack Unit 5 728055E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 9.54 10.14 12.61 81.62 63.23 25.22 47.449 3.000 6.865 0.416 1.60 4.201 0.255 
- HRSG Stack Unit 6 728015E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 384.7 9.54 10.14 12.61 81.62 63.23 25.22 47.449 3.000 6.865 0.416 1.60 4.201 0.255 

รวม 18.000  2.497   1.527 
3.กรณี Normal Load แบบ Chiller On                    

- HRSG Stack Unit 1 728215E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 7.90 12.97 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 2 728175E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 7.90 12.97 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 3 728135E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 7.90 12.97 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 4 728095E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 7.90 12.97 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 5 728055E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 7.90 12.97 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 6 728015E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 7.90 12.97 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 

รวม 18.000  2.497   1.527 
4.กรณี Normal Load แบบ Chiller Off                    

- HRSG Stack Unit 1 728215E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 9.96 12.82 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 2 728175E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 9.96 12.82 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 3 728135E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 9.96 12.82 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 4 728095E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 9.96 12.82 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 5 728055E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 9.96 12.82 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 
- HRSG Stack Unit 6 728015E 1405555N Dry Low Nox+ SCR 60 3.3 370.9 8.73 9.96 12.82 74.67 59.99 26.58 50.007 3.000 7.108 0.416 1.66 4.349 0.255 

รวม 18.000  2.497   1.527 
หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดคา่ปริมาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่งหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า (ทีส่ภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ  และสภาวะแห้ง (Dry Basis)) 

  2/ค านวณจากข้อมูลทีส่ภาวะจริง (Actual Condition) 
ท่ีมา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน), 2561 
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