
 ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม

ชื�อโครงการ

ที�ต ั�งโครงการ

ชื�อเจา้ของโครงการ

ที�อยู่เจา้ของโครงการ

การมอบอาํนาจ

     

นคิมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) (HEIE
อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี� จาํกดั (มหาชน

เลขที� 555/2 ศนูยเ์อนเนอรย์ี�คอมเพลก็ซ ์อาคารบ ีช ั�น 5
ถนนวิภาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900

เจา้ของโครงการไดม้อบอาํนาจใหบ้รษิทั เอนไวรอนเมนทลั มูฟเมน้ท ์จาํกดั  
เป็นผูด้าํเนนิการเสนอรายงาน ดงัหนงัสอืมอบอาํนาจที�แนบ

เจา้ของโครงการมิไดมี้การมอบอาํนาจแต่อย่างใด

 

 

รายงานการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ

)

)

สงิหาคม 2561

รายงานการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้ม
โครงการศนูยส์าธารณูปการ แห่งที� 3(คร ั�งที� 1) E





 
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 
 
ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (ครั้งที่ 1)  
    
ท่ีตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (HEIE) อ าเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 
                                              
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 

mailto:envimove@gmail.com






 
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 31 พฤษภาคม 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 6 กันยายน 2561 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ สผ.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
 
 
 

ถ่ายเมื่อ วันท่ี 6 กันยายน 2561 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-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 3 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 เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และผงัองค์ประกอบโครงการ (Plant 

Layout) 
2-2 

 2.3 เปลี่ยนแปลงขนาดเครือ่งจักรอุปกรณ์ 2-16 
 2.4 ทบทวนปริมาณการใช้น้ าและสมดุลน้ า (Water Balance) ของโครงการ 2-16 
 2.4.1 น้ าใช้ 2-16 
 2.4.2 น้ าเสียและการจัดการ 2-23 
 2.5 ข้อมูลสรปุรายละเอียดของก่อนและภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการ 
2-34 

บทท่ี 3  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปัจจุบัน 
 3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปัจจุบัน 3-1 
 3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3-2 
 3.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 3-7 
 3.1.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 3-9 
 3.1.4 ผลการตรวจความร้อนในสถานประกอบการ 3-12 
 3.1.5 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหายทีเ่กิดข้ึนกับโรงงานและการท างาน 3-14 
 3.1.6 

 
ผลตรวจสุขภาพพนักงาน 3-14 

    



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ข- 

สารบัญ (ต่อ) 
 

   หน้า 
บทท่ี 4  แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 4.1 แผนปฏิบัติการด้านสิง่แวดล้อม 4-1 
 4.2 แผนปฏิบัติการทั่วไป 4-3 
 4.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 4-6 
 4.4 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า 4-13 
 4.5 แผนปฏิบัติการด้านเสียง 4-21 
 4.6 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 4-25 
 4.7 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 4-28 
 4.8 แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 4-32 
 4.9 แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 4-34 
 4.10 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4-37 
 4.11 แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง 4-45 
 4.12 แผนปฏิบัติการด้านสงัคม-เศรษฐกจิและการมีส่วนร่วมของประชาชน 4-47 
 4.13 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 4-52 
 4.14 แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ 4-54 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ค- 

สารบัญรูป 
 

 รูปท่ี  หน้า 
1.1-1 ที่ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 1-2 
1.2-1 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ ณ เดือนมิถุนายน 2561(บรเิวณที่จะท าการ

ติดตั้ง CTG และ HRSG) 
1-3 

2.2-1 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ (กอ่นเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ) 

2-4 

2.2-2 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ (ภายหลงัเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ) 

2-5 

2.2-3 แผนผังอาคาร Workshop 2-6 
2.2-4 แผนผังอาคารเก็บกากของเสีย 2-7 
2.2-5 (1) รูปตัดโครงสร้างของบ่อพักน้ าทิง้ 2 (Holding Pond2) ขนาด 600 ลูกบาศก์

เมตร 
2-8 

2.2-5 (2) รูปตัดโครงสร้างของบ่อพักน้ าทิง้ 2 (Holding Pond2) ขนาด 600 ลูกบาศก์
เมตร 

2-9 

2.2-5 (3) รูปตัดโครงสร้างของบ่อพักน้ าทิง้ 2 (Holding Pond2) ขนาด 600 ลูกบาศก์
เมตร 

2-10 

2.2-6 (1) รูปตัดโครงสร้างของบ่อพักน้ าทิง้ฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 650 
ลูกบาศกเ์มตร 

2-12 

2.2-6 (2) รูปตัดโครงสร้างของบ่อพักน้ าทิง้ฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 650 
ลูกบาศกเ์มตร 

2-13 

2.2-6 (3) รูปตัดโครงสร้างของบ่อพักน้ าทิง้ฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 650 
ลูกบาศกเ์มตร 

2-14 

2.2-7 ภาพตัดขวางพื้นที่สีเขียวบริเวณศาลพระภูมิ 2-15 
2.4.1-1 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) ก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2-21 
2.4.1-2 ผังสมดุลน้ า (Water Balance) ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2-22 
2.4.2-1 ผังเส้นทางการรวบรวมน้ าทิ้งภายในโครงการก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการ 
2-31 

2.4.2-2 ผังเส้นทางการรวบรวมน้ าทิ้งภายในโครงการภายหลงัเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ 

2-32 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/สารบัญ/61                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด -ง- 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางท่ี  หน้า 
1.2-1 แผนการด าเนินงานโครงการ 1-4 
2.2-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนและหลงัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 2-3 
2.3.1 รายละเอียดอปุกรณ์ติดตั้งของหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุของโครงการ 2-11 
2.3-1 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ 2-6 
2.4.1-1 การใช้น้ าแต่ละประเภทก่อนและภายหลงัเปลี่ยนแปลงโครงการ 2-20 
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สารบัญภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก  
ก หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
ก-1 ฉบับแรก เลขที่ 200/2554 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
ก-2 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เลขที่ 039/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
ก-3 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เลขที่ 058/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
ก-4 ฉบับต่ออายุครัง้ที่ 1 เลขที่ 005/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 
ข หนังสือพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมตามหนงัสอืเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/15177 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
ค ตัวอย่างโครงการน าน้ า Blowdown กลับมาใช้ในระบบ Cooling Water ของโครงการศูนย์

สาธารณูปการ แห่งที่ 2 
ง สมดุลความร้อนการผลิตไฟฟ้า/ไอน้ า และสมดลุน้ าใช้ของโครงการภายหลงัเปลี่ยนแปลง 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทน า 
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โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)              บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 1/61   1-1               บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

  

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรศูนย์สำธำรณูปกำร แห่งท่ี 3 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์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 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพดุ) (HEIE) อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง (รูปที่ 1.1-1) โครงการเปิดด าเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยขออนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไอน้ า น้ าร้อน และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม (โรงงานล าดับที่ 90,102 ทะเบียนผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเลขที่ น.90-1/2554-ญหอ.) ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยก าลังการผลิตไอน้ า
สูงสุดที่ 280 ตัน/ช่ัวโมง และน้ าเพื่อการอตุสาหกรรม 780 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ตามล าดับ (หนังสืออนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เลขที่ 200/2554 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ฉบับ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เลขที่ 039/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เลขที่ 
058/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และฉบับต่ออายุครั้งที่ 1 เลขที่ 005/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 
แสดงในภำคผนวก ก)  

 
สืบเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการ

และความจ าเป็นในการใช้กระแสไฟฟ้า ไอน้ า และน้ าเพื่อการอุตสาหกรรมของโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมฯ อื่นๆที่อยู่ภายในพื้นที่มาบตาพุด ยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงข้ึน ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 
(CUP3) จึงก าหนดแผนงานในการด าเนินการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) 
เพิ่มเติม ด้วยก าลังการผลิตติดต้ัง (Installation Capacity) ที่ 135 เมกะวัตต์ เพื่อจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได้เพิ่มเติมจากเดิมที่ผลติและจ าหน่ายเพียงไอน้ าและน้ าปราศจากแร่ธาตุส าหรับอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตา
พุด) และนิคมอุตสาหกรรมใกลเ้คียง ซึ่งภายหลังเปิดด าเนินโครงการจะมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และไอน้ าได้สูงสุด (Maximum Operation) อยู่ที่ 135 เมกะวัตต์ และ 624 ตัน/ช่ัวโมง ตามล าดับ ซึ่ง
เทียบเท่ากับก าลังการผลิตติดตั้ง ( Installed Capacity) ทั้งหมดของโครงการ ในขณะที่ก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอน้ าของโครงการในสภาวะปกติ (Normal Operation) จะอยู่ที่ 129.8 เมกะวัตต์ และ 
276.4 ตัน/ช่ัวโมง ตามล าดับ โดยน้ าปราศจากแร่ธาตุที่ผลิตได้สูงสุดในอัตรา 780 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรายงานฯ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/15177 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (ภำคผนวก ข) 
ปัจจุบันโครงการยังมิได้ด าเนินการก่อสร้าง (ต่อไปจะเรียกว่า “โครงการ” และ "โครงการก่อนเปลี่ยนแปลง" 
ตามบริบทของการน าเสนอแทน)  

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน)  

 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 1/61                                             บริษทั เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 1-2 

 

รูปท่ี 1.1-1 ท่ีตั้งโครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก (มำบตำพุด)  
 
 
 
 

ท่ีต้ังโครงกำร 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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1.2 สถำนภำพปัจจุบันของโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 

(มหาชน) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงมีก าลังการผลิตไฟฟ้า 
135 เมกกะวัตต์ ไอน้ า 624 ตัน/ชั่วโมง และน้ าปราศจากแร่ธาตุสูงสุด 780 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ตามล าดับ ด าเนินการบนโฉนดที่ดิน จ านวน 3 แปลง ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 127457 เลขที่ดิน 230 
ขนาดที่ดิน 11-2-80.9 ไร่ หรือ 18,723.60 ตารางเมตร โฉนดที่ดินเลขที่ 186057 เลขที่ดิน 639 ขนาด
ที่ดิน 0-3-04 ไร่ หรือ 1,216 ตารางเมตร และโฉนดที่ดินเลขที่ 155177 เลขที่ดิน 631 เนื้อที่ 0-3-41.5 
ไร่ หรือ 1,366 ตารางเมตร ขนาดที่ดินรวม 13-1-26.4 ไร่ หรือ 21,305.6 ตารางเมตรซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/15177 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560  (ภำคผนวก ข) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าเริ่ม
ก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2561 และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 24 เดือน พร้อมผลิต
กระแสไฟฟ้าและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 สถานภาพปัจจุบันของ
โครงการแสดงดังรูปที่ 1.2-1 และแผนการด าเนินงานโครงการแสดงดังตำรำงท่ี 1.2-1 ทั้งนี้กิจกรรม
ในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย งานปรับสภาพพื้นที่โครงการ งานโครงสร้างฐานราก งานก่อสร้างอาคาร 
งานระบบหม้อต้มไอน้ า งานระบบกังหันไอน้ าและระบบหล่อเย็น งานติดตั้งเครื่องจักร /อุปกรณ์ งาน
ติดตัง้ระบบท่อ งานระบบไฟฟ้า งานระบบควบคุม และงานทดสอบระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.2-1 สถำนภำพปัจจุบันของโครงกำร ณ เดือนมิถุนำยน 2561  
(บริเวณท่ีจะท ำกำรติดตั้ง CTG และ HRSG) 
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ตำรำงท่ี 1.2-1 แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

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

 
 
 
 

            
                        

แผนกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมกำรก่อสรำ้ง 
2561 2562 2563 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
1. แจ้งเริ่มงานกับผู้รบัเหมากอ่สร้าง         
2. เริ่มปรบัสภาพพื้นที่โครงการ         
3. งานโยธา ก่อสร้างอาคาร และโครงสร้าง         
4. งานถนนและทางระบายน้ า         
5. งานติดตั้งระบบท่อและการควบคุม         
6. งานทดสอบระบบ         
7. งานทดลองเดินเครื่อง         
8. เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์         

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

สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งแตกต่างไปจากที่เคยน าเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่เห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/15177 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (EIA ฉบับเดือน
ธันวาคม 2560) โดยมีเหตุผลและประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี ้

 
(1) เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีและผังองค์ประกอบโครงกำร (Plant Layout) 

การน าเสนอผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในรายงาน EIA ฉบับเดือนธันวาคม 2560 เป็นเพียง
การออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) เมื่อถึงข้ันตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail 
Design) ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
และขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

 1) เพิ่มอาคาร Workshop และขยับต าแหน่งอาคารเกบ็กากของเสีย (หมายเลข 26) 
2) ย้ายต าแหน่งและปรับขนาดของบ่อ Holding pond 2 จากเดิมอยู่ใกล้กับ STGs 

ไปอยู่ติดกับ บ่อ Holding pond 1 เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการน้ าทิ้ง 
และลดขนาดบ่อจากเดิม 2 ,200 ลูกบาศก์เมตร เป็น 600 ลูกบาศก์ เมตร 
(หมายเลข 32) 

3) ย้ายต าแหน่งและปรับขนาดของบ่อ Emergency pond จากเดิมอยู่ใกล้กับ STGs 
ไปอยู่บริเวณใกล้กับ GIS Building และลดขนาดบ่อจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์
เมตร เป็น 650 ลูกบาศก์เมตร (หมายเลข 33) 

4) ย้ายพื้นที่สีเขียวเนื่องจากการย้ายต าแหน่งของบ่อ Emergency pond (หมายเลข 
33) โดยทดแทนพื้นที่สีเขียวบริเวณศาลพระภูมิ เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเท่าเดิมตามที่
น าเสนอใน EIA ฉบับเดือนธันวาคม 2560 คือ เท่ากับ 1,489.49 ลูกบาศก์เมตร  
คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 
(2) เปลี่ยนแปลงขนำดเครื่องจักรอุปกรณ์ 

เปลี่ยนแปลงขนาดของหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate Polisher) 
จากเดิม 305 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และ 220 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง เป็นขนาด 305 ลูกบาศก์เมตร
ต่อช่ัวโมง  จ านวน 2 ชุด โดยลดขนาดของหน่วยผลิตน้ าปราศแร่ธาตุ (Demineralization System) จาก
เดิม 85 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  จ านวน 3 ชุด เหลือเพียง 2 ชุด  โดยภาพรวมก าลังการผลิตน้ าปราศจาก
แร่ธาตุที่ผลิตได้สูงสุดเท่าเดิม คือ 780 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง  
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(3) ทบทวนปริมำณกำรใช้น้ ำและสมดุลน้ ำ (Water Balance) ของโครงกำร 
จากนโยบายหลกัของกลุม่บริษัท GPSC ในการให้ความส าคัญเรื่องการใช้น้ าซึ่งเป็นทรัพยากร

อันมีค่าอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายหลังการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail 
Design) และได้ทบทวนปริมาณน้ าใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่น ามาติดต้ัง การน าน้ าคอนเดนเสทจาก
ลูกค้ากลับมาใช้ให้มากขึ้น และการน าน้ าทิ้งจากหม้อไอน้ า (Boiler Blowdown) กลับมาใช้ในหอหล่อเย็น 
(Cooling Water) พบว่ามีปริมาณการใช้น้ าลดลงเกือบเท่าตัว จากเดิมมีปริมาณการใช้น้ ากรณีเดินเครื่องเต็ม
ก าลังการผลิต (Full Load) สูงสุด 417.18 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 10,012.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ลดลง
เหลือ 263.64 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 6,327.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งผลให้ปริมาณน้ าทิ้งลดลง
เช่นเดียวกัน จากเดิมมีปริมาณน้ าทิ้งกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) สูงสุด 87.91 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง หรือ 2,109.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ลดลงเหลือ 50.01 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 1,200.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  จึงเป็นผลสืบเนื่องในการลดขนาดบ่อ Holding pond 2 และ Emergency pond 
ตามที่ระบุในข้อ (1) 
 
1.4 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำรำยงำนฯ 
 ทั้งนี้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 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 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 1/61                      บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 1-7 

ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้งพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงมาตรการในการป้องกันหรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมด้วย โครงการจึงมอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ 
จ ากัด (ต่อไปจะน าเสนอในรายงานฉบบันี้ว่า “บริษัทที่ปรกึษา”) ด าเนินการจดัท ารายงานการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลรายละเอียดโครงการและน าเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังานซึ่งเปน็หน่วยงานผู้อนุมัติ/อนุญาต เพื่อให้ผ่านความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 
 
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 
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บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 
2.1 ประเด็นในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 
 การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการศูนย์
สาธารณูปการ แห่งท่ี 3 (ครั้งท่ี 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีความ
จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งแตกต่างไปจากท่ีเคยน าเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส.1009.7/15177 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 (EIA ฉบับเดือนธันวาคม 2560) โดย
มีประเด็นในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการท้ังส้ิน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 
(1) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 

ภายหลังการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ได้มีการเปล่ียนแปลงผังการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีภายในโครงการให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย
ค านึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีเป็นส าคัญ  โดยมี
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงในข้อ 2.2 

 
(2) เปลี่ยนแปลงขนาดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

ภายหลังการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ได้มีการเปล่ียนแปลงขนาดของ
หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate Polisher) จากเดิม 305 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และ 
220 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง เป็นขนาด 305 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  จ านวน 2 ชุด โดยลดขนาดของหน่วยผลิต
น้ าปราศแร่ธาตุ (Demineralization System) จากเดิม 85 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง จ านวน 3 ชุด เหลือเพียง 2 
ชุด โดยภาพรวมก าลังการผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุท่ีผลิตได้สูงสุดเท่าเดิม คือ 780 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยมี
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงในข้อ 2.3 

 
(3) ทบทวนปริมาณการใช้น้้าและสมดุลน้้า (Water Balance) ของโครงการ 

ภายหลังการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) และได้ทบทวนปริมาณน้ าใช้ให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้พบว่ามีปริมาณการใช้น้ าลดลงเกือบเท่าตัว ส่งผลให้ปริมาณน้ าท้ิงลดลง
เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงในข้อ 2.4 
 

ท้ังนี้ประเด็นการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าเดิมเนื่องจากมีปริมาณน้ าใช้และ
น้ าท้ิงลดลง และการเปล่ียนแปลงในบางประเด็นเทียบเท่ากับมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ดังนั้นการด าเนินการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการใน
ครั้งนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จึงน าส่งรายงานฯ ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายต่อไปพร้อมกับจัดท าส าเนาการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ
ต่อไป  
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 ส าหรับรายละเอียดในแต่ละประเด็นของการเปล่ียนแปลงและการประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.2 เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังองค์ประกอบโครงการ (Plant Layout) 

การน าเสนอผังการใช้ประโยชน์พื้นท่ีในรายงาน EIA ฉบับเดือนธันวาคม 2560 เป็นเพียงการออกแบบ
เบ้ืองต้น (Conceptual Design) เมื่อถึงขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ได้มีการ
เปล่ียนแปลงผังการใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในโครงการให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและขนาดของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ โดยค านึงถึงหลักการออกแบบทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีเป็นส าคัญ  

 
ดังแสดงแผนผังโครงการก่อนและหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรูปที่ 2.2-1 และรูปที่ 

2.2-2  และตารางเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์พื้นท่ีโครงการก่อนและหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
ดังแสดงในตารางที่ 2.2-1  
 

ส าหรับประเด็นรายละเอียดการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นท่ีและผังองค์ประกอบโครงการ 
(Plant Layout) มีรายละเอียดการเปล่ียนแปลง ดังนี้  

 
(1) เพิ่มอาคาร Workshop และขยับต้าแหน่งอาคารเก็บกากของเสีย (หมายเลข 26) 

โครงการจะมีการก่อสร้างอาคาร Workshop เพิ่มเติม บริเวณท่ีจอดรถเดิมและขยับต าแหน่ง
อาคารเก็บกากของเสีย (หมายเลข 26) มาไว้บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร Workshop โดยอาคาร 
Workshop ท่ีก่อสร้างเพิ่มเติมมีขนาดพื้นท่ี 240 ตารางเมตร (ความกว้าง 12 x ความยาว 20 เมตร) ดังแสดง
แผนผังอาคาร Workshop ในรูปที่ 2.2-3 อาคารเก็บกากของเสีย มีขนาดพื้นท่ี 55.38 ตารางเมตร (ความกว้าง 
5.275 x ความยาว 10.50 เมตร) ดังแสดงแผนผังอาคารเก็บกากของเสียในรูปที่ 2.2-4 

  
(2) ย้ายต้าแหน่งและปรับขนาดของบ่อ Holding pond 2  

สืบเนื่องจากโครงการได้ทบทวนปริมาณน้ าใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีน ามาติดต้ังพบว่ามี
ปริมาณการใช้น้ าลดลง จากเดิมท่ีมีปริมาณการใช้น้ ากรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) สูงสุด 417.18 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 10,012.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ลดลงเหลือ 263.64 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 
6,327.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งผลให้ปริมาณน้ าท้ิงลดลงเช่นเดียวกัน จากเดิมมีปริมาณน้ าท้ิงกรณีเดินเครื่องเต็ม
ก าลังการผลิต (Full Load) สูงสุด 87.91 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 2,109.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ลดลงเหลือ 
50.01 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 1,200.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน  จากการทบทวนปริมาณน้ าใช้และน้ าท้ิงดังกล่าว 
(รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 2.4) โครงการจึงขอย้ายต าแหน่งบ่อ Holding pond 2 (หมายเลข 32) ไปต้ังอยู่ติดกับ
บ่อ Holding pond 1 (หมายเลข 13) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ าท้ิงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการย้ายต าแหน่งของบ่อ Holding pond 1 และ 2 มาต้ังอยู่ติดกัน กอปรกับปริมาณน้ าท้ิงลดลง 
ส่งผลให้สามารถปรับลดขนาดบ่อ Holding pond 2 จากขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 13.00 x ยาว 
14.30 x ลึก 12.00 เมตร) เหลือเป็นขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 7.50 x ยาว 10.0 x ลึก 8.00 เมตร)    
ดังแสดงรูปตัดโครงสร้างของบ่อ Holding Pond 2 ในดังรูปที่ 2.2-5 (1)  ถึงรูปที่ 2.2-5 (3) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1  การใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 

การใช้ประโยชน์พื้นที ่

ขนาดพื้นที ่

ก่อนเปลีย่นแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รายละเอียดโครงการ 

ภายหลังเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการ 

 ตารางเมตร ร้อยละ ตารางเมตร ร้อยละ 
1.  พื้นท่ีอาคารส านักงาน 
2.  พื้นท่ีอาคาร Workshop  

744.74 
- 

3.50 
- 

744.74 
274.38 

3.49 
1.29 

2.  พื้นท่ีกระบวนการผลิต 11,666.19 54.76 11,666.19 54.76 

3.  พื้นท่ีสีเขียว 1,489.49 6.99 1,489.49 6.99 

4.  พื้นท่ีแนวกันชน 1,366.00 6.41 1,366.00 6.41 

5.  พื้นท่ีรอการพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.  พื้นท่ีว่าง ถนน ทางเดิน 6,039.18 28.35 5,764.8 27.06 

รวม 21,305.60 100 21,305.60 100 

  

ท่ีมา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2561 
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รูปที่ 2.1.3-2 ผังโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังเปิดดำเนินโครงการ
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รูปที่ 2.6.3-2 (1) รูปตัดโครงสรางของบอพ
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รูปที่ 2.6.3-2 (2) รูปตัดโครงสรางของบอพ
ักนํ้าทิ้ง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 600 ลูกบาศกเมตร
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รูปที่ 2.6.3-2 (3) รูปตัดโครงสรางของบอพ
ักนํ้าทิ้ง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 600 ลูกบาศกเมตร
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(3) ย้ายต้าแหน่งและปรับขนาดของบ่อ Emergency pond 
จากการทบทวนปริมาณน้ าใช้และน้ าทิ้งดังกล่าว (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 2.4) โครงการจงึขอลด

ขนาดของบ่อ Emergency pond จากเดิมขนาด 1,300 ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 8.40 x ยาว 14.30 x ลึก 11.00 
เมตร) เหลือเป็นขนาด 650 ลูกบาศก์เมตร (กว้าง 7.20 x ยาว 14.0 x ลึก 6.70 เมตร) ดังแสดงรูปตัดโครงสร้าง
ของบ่อ Emergency pond ในดังรูปที่ 2.2-6 (1)  ถึงรูปที่ 2.2-6 (3) และย้ายต าแหน่งจากเดิมอยู่ใกล้กับ 
STGs ไปตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคาร GIS Building ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ (หมายเลข 33) 
 

(4) ย้ายต้าแหน่งพ้ืนท่ีสีเขียว 
 สืบเนื่องจากการย้ายต าแหน่งของบ่อ Emergency pond (หมายเลข 33) จากเดิมอยู่ใกล้กับ 

STGs ไปตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคาร GIS Building ด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ ส่งผลให้พื้นที่สีเขียวลดลง 
ดังนั้นโครงการจงึทดแทนพื้นที่สเีขียวเพิ่มเติมบริเวณศาลพระภูมิ เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเท่าเดิมตามที่น าเสนอใน EIA 
ฉบับเดือนธันวาคม 2560 คือ เท่ากับ 1,489.49 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของพื้นที่ทั้งหมด (ผังพื้นที่สี
เขียวก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ แสดงในรูปท่ี 2.2-1 และรูปท่ี 2.2-2) 

 
  โดยพันธ์ุไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมบริเวณศาลพระภูมิ ได้แก่ ปาล์มแว็กซ์ จั๋ง ไทรยอดทอง ผกากรอง พลู
ด่าง ชาฮกเกี้ยน และหญ้านวลน้อย ภาพตัดขวางพื้นที่สีเขียวบริเวณศาลพระภูมิแสดงดังรูปท่ี 2.2-7 ส าหรับการ
ดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวจะน าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาใช้รถน้ าต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียว ส่วนการใช้สารปรับปรุงดินในพื้นที่สีเขียวจะมีพนักงานดูแลโดยเฉพาะ เป็นประจ าทุกวันและจะใช้
อินทรียวัตถุเป็นหลักในการบ ารุงรักษาพื้นที่สีเขียว โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ในกรณีต้นไม้ตายหรือ
เสียหายโครงการจะท าการปลูกทดแทนภายใน 1 เดือนและมีการบ ารุงรักษาให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว  
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รูปที่ 2.6.3-4 (2) รูปตัดโครงสรางของบอพ
ักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Em

ergency Pond) ขนาด 650 ลูกบาศกเมตร
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รูปที่ 2.6.3-4 (3) รูปตัดโครงสรางของบอพ
ักนํ้าทิ้งฉุกเฉิน (Em

ergency Pond) ขนาด 650 ลูกบาศกเมตร
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2.3 เปลี่ยนแปลงขนาดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
ภายหลังการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) ได้มีการเปล่ียนแปลงขนาดของหน่วย

ปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate Polisher) จากเดิม 305 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง และ 220 
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง เป็นขนาด 305 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง  จ านวน 2 ชุด เนื่องจากโครงการมีการรับน้ าคอน
เดนเสทจากลูกค้า (Condensate Return) ในปริมาณท่ีมากขึ้น โดยลดขนาดของหน่วยผลิตน้ าปราศแร่ธาตุ 
(Demineralization System) จากเดิม 85 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง จ านวน 3 ชุด เหลือเพียง 2 ชุด เนื่องจากมีการ
รับน้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water) จากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) โดยภาพรวมก าลัง
การผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุท่ีผลิตได้สูงสุดเท่าเดิมจะมีปริมาณเท่าเดิม คือ 780 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยสามารถ
สรุปรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงของหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุของโครงการในตารางที่ 2.3-1 
 
ตารางที่ 2.3-1  รายละเอียดอุปกรณ์ติดต้ังของหน่วยผลิตน้้าปราศจากแร่ธาตุของโครงการ 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน), 2561 
 
2.4 ทบทวนปริมาณการใช้น้้าและสมดุลน้้า (Water Balance) ของโครงการ 

จากนโยบายหลักของกลุ่มบริษัท GPSC ในการให้ความส าคัญเรื่องการใช้น้ าซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายหลังการออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detail Design) และได้ทบทวน
ปริมาณน้ าใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีน ามาติดต้ัง การน าน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้ากลับมาใช้ให้มากขึ้น และ
การน าน้ าท้ิงจากหม้อไอน้ า (Boiler Blowdown) กลับมาใช้ในหอหล่อเย็น (Cooling Water) ส่งผลให้มีปริมาณการ
ใช้น้ าและปริมาณน้ าท้ิงลดลง โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 
2.4.1 น้้าใช ้
 
 (1) แหล่งน้้าใช้ 
  น้ าใช้ของโครงการจะรับมาจาก 2 แหล่ง คือ น้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water) จากนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า (Condensate Return) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
  1)  น้้าอุตสาหกรรม (Clarified Water)  
    น้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water) จากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่ง
รับจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) หรือ East Water จะถูกจัดส่งผ่าน
ระบบท่อให้โครงการโดยตรง โดยก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full 
Load) มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุด 417.18 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 10,012.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่อง
ปกติ (Normal Load) มีปริมาณการใช้น้ า 404.90 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 9,717.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ  

รายละเอียด ก่อนเปลี่ยนแปลง หลังเปลี่ยนแปลง 
- หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 

(Demineralization System) 
- หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 

(Condensate Polisher) 

3 ชุด x 85 ลบ.ม./ชม. 
 

1 ชุด x 305 ลบ.ม./ชม.  
1 ชุด x 220 ลบ.ม./ชม.  

2 ชุด x 85 ลบ.ม./ชม. 
 

2 ชุด x 305 ลบ.ม./ชม.  
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    ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full 
Load) มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุด 263.64 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 6,327.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่อง
ปกติ (Normal Load) มีปริมาณการใช้น้ า 168.82 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 4,051.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ตามล าดับ เพื่อน าไปเก็บกักไว้ในถังพักน้ าใช้อุตสาหกรรม (Clarified Water Tank) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ต่อไป 

 
  2)  น้้าคอนเดนเสท (Condensate Return)  

 น้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า (Condensate Return) จะถูกส่งผ่านระบบท่อให้โครงการโดยตรง 
โดยก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการมีการรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต 
(Full Load) 525.03 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 12,600.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่องปกติ (Normal 
Load) มีการรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า 275.06 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 6,601.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการมีการรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้าในปริมาณ
ท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ 621.43 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 14,914.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในกรณีเดินเครื่องเต็ม
ก าลังการผลิต (Full Load) และเดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีการรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า 586.42 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 14,074.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะส่งไปเก็บกักไว้ในถังพักน้ าคอนเดนเสท 
(Returned Condensate Tank) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง เพื่อเข้าสู่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ า
คอนเดนเสท ก่อนจ าหน่ายให้กับโรงงานต่าง ๆ ต่อไป  

 
(2) ปริมาณการใช้น้้า 

 โครงการมีความต้องการใช้น้ าท่ีมีคุณภาพแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ซึ่งสามารถจ าแนกการ
ใช้น้ าแต่ละประเภทตามรูปแบบการผลิต ได้แก่ ท้ังกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) และ
เดินเครื่องปกติ (Normal Load) โดยมีรายละเอียดของปริมาณการใช้น้ าก่อนเปล่ียนแปลงและภายหลัง
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบการผลิต ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2.4.1-1 รูปที่ 2.4.1-2  และตารางที่ 
2.4.1-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สมดุลความร้อนการผลิตไฟฟ้า/ไอน้ าและสมดุลน้ าใช้ของโครงการภายหลัง
เปล่ียนแปลงอย่างละเอียด แสดงไว้ในภาคผนวก ง) 
 
  1) น้้าใช้ส้าหรับพนักงาน 
   ปริมาณน้ าใช้ส าหรับพนักงานของโครงการซึ่งมีจ านวนพนักงานเท่าเดิมคือ 40 คน คิด
เป็นปริมาณน้ าใช้ส าหรับพนักงาน 2.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดท่ีอัตราการใช้น้ า 70 ลิตร/คน-วัน) โดยจะใช้
น้ าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  ดังนั้นปริมาณน้ าใช้ส าหรับพนักงานท้ังก่อน
และภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการจึงไม่เปล่ียนแปลง 
 
  2) น้้าหล่อเย็น     
   โครงการมีระบบหล่อเย็น 2 ระบบ คือ ระบบหล่อเย็นแบบปิด (Close loop) จ านวน 2 
ชุด ขนาดชุดละ 200 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง และระบบหล่อเย็นแบบเปิด (Opened loop) จ านวน 1 ชุด 
ขนาด 5,580 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการมีปริมาณการใช้น้ าในการหล่อเย็น 
กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุด 131.50 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 
3,156.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณการใช้น้ า 131.02 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง หรือ 3,144.48 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ  
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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   ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการจะมีปริมาณการใช้น้ าในภาพรวมลดลง โดย
กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) มีปริมาณการใช้น้ าสูงสุดลดลงเหลือ 69.64 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
หรือ 1,671.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณการใช้น้ า 71.82 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง หรือ 1,723.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ ซึ่งน้ าใช้ส าหรับการหล่อเย็นจะใช้น้ าอุตสาหกรรม 
(Clarified Water) จากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)   
 
  3) น้้าใช้ส้าหรับหน่วยผลิตไอน้้า     

โครงการมีหน่วยผลิตไอน้ า 2 ชนิด คือ 1) หน่วยผลิตไอน้ าเสริมขนาด 70 ตัน/ช่ัวโมง 
จ านวน 2 ชุด และขนาด 140 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 1 ชุด 2) หน่วยผลิตไอน้ าจากความร้อนท้ิง (HRSGs) ขนาด 
103.2/172 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 2 ชุด โดยน้ าท่ีน าไปใช้ส าหรับหน่วยผลิตไอน้ าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ น้ าจาก
หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization System) และน้ าจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดน
เสท (Condensate Polisher) โดยก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต 
(Full Load) จะใช้น้ าจากหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ เท่ากับ 129.68 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 3,112.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท เท่ากับ 357.62 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 
8,582.88 ลูกบาศก์เมตร/วัน และในกรณีเดินเครื่องปกติ (Normal Load) จะใช้น้ าจากหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่
ธาตุ เท่ากับ 120 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 2,880 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ า
คอนเดนเสท เท่ากับ 60.63 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 1,455.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ  

ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full 
Load) จะใช้น้ าจากหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ เท่ากับ 170 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 4,080.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และน้ าจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท เท่ากับ 437.29 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 
10,494.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่องปกติ (Normal Load) จะใช้น้ าจากหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
เท่ากับ 85 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 2,040.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอน
เดนเสท เท่ากับ 95.63 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 2,295.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ  
 
  4) น้้าคอนเดนเสทจากลูกค้า (Condensate Return) 
   ก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการมีหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 
(Condensate Polisher) ขนาด 305 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 1 ชุด และขนาด 220 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
จ านวน 1 ชุด รวมมีขนาดก าลังการผลิต 515.37 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า 
(Condensate Return) ปริมาณ 525.03 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 12,600.72 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในกรณี
เดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) และปริมาณ 275.06 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 6,601.44 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ในกรณีเดินเครื่องปกติ (Normal Load)  
   ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการได้ท าการปรับจ านวนหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ าคอนเดนเสท (Condensate Polisher)  ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้ากลับมาใช้ให้มากขึ้น
เป็นขนาด 305 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง จ านวน 2 ชุด รวมมีขนาดก าลังการผลิต 610 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ซึ่งใน
กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) สามารถรับน้ าคอนเดนเสทจากลูกค้าปริมาณ 621.43 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง หรือ 14,914.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่องปกติ (Normal Load) สามารถรับน้ าคอนเดน
เสทจากลูกค้าปริมาณ 586.42 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 14,074.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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  5) น้้าส้ารองเพื่อการดับเพลิง 
   น้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง จะใช้ร่วมกับโรงผลิตน้ าฯซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันโดยจะใช้น้ า
อุตสาหกรรม (Clarified Water) ท่ีเก็บกักไว้ในถังพักน้ าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง โดยจะ
ส ารองน้ าเพื่อการดับเพลิงส าหรับโครงการอย่างน้อย 30 นาที ปริมาณ 682 ลูกบาศก์เมตร  
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ตารางที่ 2.4.1-1 การใช้น้้าแต่ละประเภทก่อนและภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงการ  

รายละเอียด 

ก่อนเปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงการ 
Full Load Normal Load Full Load Normal Load 

ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน 

1. น้้าอุตสาหกรรม (Clarified Water) 
- น้ าใช้ส าหรับพนักงาน 
- น้ าหล่อเย็น 

 
0.12 

131.50 

 
2.80 

3,156.00 

 
0.12 

131.02 

 
2.80 

3,144.48 

 
0.12 
69.64 

 
2.80 

1,671.36 

 
0.12 
71.82 

 
2.80 

1,723.68 
2. น้้าปราศจากแร่ธาตุ  
- น้ าใช้ส าหรับหน่วยผลิตไอน้ า  
- จ าหน่ายลูกค้า 

 
129.68 
120.00 

 
3,112.32 
2,880.00 

 
120.00 
120.00 

 
2,880.00 
2,880.00 

 
170.00 
120.00 

 
4,080.00 
2,880.00 

 
85.00 
120.00 

 
2,040.00 
2,880.00 

3. น้้าคอนเดนเสทจากลูกค้า 
- น้ าใช้ส าหรับหน่วยผลิตไอน้ า  
- จ าหน่ายลูกค้า 

 
357.62 
157.75 

 
8,582.88 
3,786.00 

 
60.63 
209.37 

 
1,455.12 
5,024.88 

 
437.29 
172.71 

 
10,494.96 
4,145.04 

 
95.63 
360.00 

 
2,295.12 
8,640.00 

4. น้้าส้ารองเพื่อการดับเพลิง (อย่างน้อย 
30 นาที) 

682 ลบ.ม. 

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



สัญลักษณ์

น ำ้ใช้

น ำ้ทิง้

กรณีฉกุเฉิน

Online Monitoring

         หนว่ย : ลกูบำศก์เมตร/วนั

กรณี Full Load

กรณี Normal Load

                **กรณีน ำ้ทิง้เกินคำ่มำตรฐำนจะหยดุผลติ

รำงระบำยน ำ้สำธำรณะ

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน), 2560
รูปที่ 2.4.1-1   ผังสมดุลน ้ำ (Water Balance) ก่อนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร 2-19

Water Balance

น ำ้ปรำศจำกแร่ธำตแุละบ ำบดัจนผำ่น

มำตรฐำนก่อนสง่ไป Holding Pond 1

HEIE 

10,012.32 

9,717.60 
Clarified 

Water Tank 

3,000 m3 

Demin. Water 
Plant 

85 m3/hr x3 

Returned 
Condensate 

600 m3 

น ำ้ใช้พนักงำน 

น ำ้หล่อเยน็ 

หน่วยผลิต 
ไอน ำ้ 

Demin. 
Water Tank 
18,000 m3 

Customer 

Customer 

น ำ้ทิง้จำก
พนักงำน 

น ำ้ทิง้จำก
ระบบหล่อเยน็ 

น ำ้ทิง้จำก
ระบบปรับปรุง
คุณภำพน ำ้
คอนเดนเสท 

น ำ้ทิง้จำก
หน่วยผลิต 
ไอน ำ้ 

น ำ้ทิง้จำก
ระบบผลิตน ำ้
ปรำศจำก 
แร่ธำตุ 

Septic Tank 

Neutralization 
Basin  

300 m3/hr  

Holding Pond#1 
600 m3 

Emergency  
Pond 

1,300 m3 

Holding Pond#2 
2,200 m3 

บ่อพกัน ำ้ทิง้ของนิคมฯ 

ขนำด 30,000 และ 

8,000m3 

ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย
ส่วนกลำงของนิคมฯ 

12,600.72 

6,601.44 

3,156 

3,144.48 

HEIE 

2.80 

2.80 

2.24 

2.24 

903.60 

900.24 

231.84 

121.44 

108.00 

47.76 

2.24 

2.24 

2,109.68 

1,884.80 

864.00 

813.12 

6,856.32 

6,573.12 

8,582.88 

1,455.12 

2,880 

2,880 

3,112.32 

2,880 

864.00 

813.12 

1,243.44 

1,069.44 

1,245.68 

1,071.68 

pH,Conductivity Online pH,Conductivity Online 

pH Online 

Inspection Pit 
12.6 m3 

pH,Conductivity Online 

3,786.00 

5,024.88 

2,251.92 

2,244.96 

กรณีน ำ้ทิง้ในบ่อ 
Holding Pond#1 
เกินค่ำมำตรฐำน
จะส่งไปเก็บไว้ใน
บ่อ Emergency 
Pond และทยอย
ส่งไปบ ำบดัท่ี 

Neutralization 
Basin  
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สัญลักษณ์

น ้ำใช้

น ้ำทิ ง

กรณีฉุกเฉิน

Online Monitoring

         หนว่ย : ลูกบำศก์เมตร/วัน

กรณี Full Load

กรณี Normal Load

                **กรณีน ้ำทิ งเกนิค่ำมำตรฐำนจะหยุดผลิต

รำงระบำยน ้ำสำธำรณะ

ที่มำ : บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ้ำกดั (มหำชน), 2561
รูปที่ 2.4.1-2    สมดุลน ้ำ (Water Balance) ภำยหลังเปลีย่นแปลงรำยละเอียดโครงกำร  2-22

มำตรฐำนกอ่นส่งไป Holding Pond 1

Water Balance

น ้ำปรำศจำกแร่ธำตุและบ้ำบัดจนผ่ำน

HEIE 

6,327.36 

4,051.68 Clarified 
Water Tank 

3,000 m3 

Demin. Water 
Plant 

85 m3/hr x2 
 

Returned 
Condensate 

600 m3 

น ำ้ใช้พนักงำน 

น ำ้หล่อเยน็ 

หน่วยผลิต 
ไอน ำ้ 

Demin. 
Water Tank 
18,000 m3 

 

Customer 

Customer 

น ำ้ทิง้จำก
พนักงำน 

น ำ้ทิง้จำก
ระบบหล่อเยน็ 

น ำ้ทิง้จำก
ระบบปรับปรุง
คุณภำพน ำ้
คอนเดนเสท 

น ำ้ทิง้จำก
หน่วยผลิต 
ไอน ำ้ 

น ำ้ทิง้จำก
ระบบผลิตน ำ้
ปรำศจำก 
แร่ธำตุ 

Septic Tank 

Neutralization 
Basin  

300 m3/hr  

Holding Pond#1 
600 m3 

 

Emergency  
Pond 

650 m3 

Holding Pond#2 
600 m3 

 

บ่อพักน ำ้ทิง้ของนิคมฯ 

ขนำด 30,000 และ 

8,000m3 

ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย
ส่วนกลำงของนิคมฯ 

14,914.32 

14,074.08 

1,671.36 

1,723.68 

HEIE 

2.80 

2.80 

2.24 

2.24 

347.76 

346.08 

274.32 

258.96 

108.00 

47.76 

2.24 

2.24 

1,200.32 

895.28 

576.00 

288.00 

4,656.00  

2,328.00 

2,880.00 

2,880.00 

1,200.00 

2,040.00 

576.00 

288.00 

624.32 

607.28 

pH,Conductivity Online pH,Conductivity Online 

pH Online 

Inspection Pit 
12.6 m3 

pH,Conductivity Online 

4,145.04 

8,640.00 

1,407.77 

1,401.60 

กรณีน้้ำทิ้งในบ่อ 
Holding Pond#1 เกิน
ค่ำมำตรฐำนจะส่งไป

เก็บไว้ในบ่อ 
Emergency Pond 

และทยอยส่งไปบ้ำบัดที่ 
Neutralization Basin  

 

24.00 

24.00 
Internal 

622.08 

605.04 

Condensate 
Polisher 

(305 m3/hr x 2) 

0.00 

2,880.00

10,494.9

2,295.12 

4,080.00 

2,040.00 

274.32 

258.96 
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2.4.2 น้้าเสียและการจัดการ 
 

(1) แหล่งก้าเนิดน้้าเสียและการจัดการ 
โครงการมีแหล่งก าเนิดน้ าเสียแตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ซึ่งสามารถจ าแนกน้ าเสีย    

แต่ละประเภทตามรูปแบบการผลิต ท้ังในกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) และเดินเครื่อง
ปกติ (Normal Load) โดยมีรายละเอียดของแหล่งก าเนิดน้ าเสีย ปริมาณ และการจัดการก่อน
เปล่ียนแปลงและภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามรูปแบบการผลิต ดังแสดงไว้ในรูปที่ 
2.4.1-1 รูปที่ 2.4.1-2  และตารางที่ 2.4.2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) น้้าเสียจากกิจวัตรประจ้าวันของพนักงาน 

    น้ าเสียเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ าของพนักงานจากอาคารส านักงาน พื้นท่ีส่วนการผลิต 
และห้องปฏิบัติการ โดยก่อนเปล่ียนแปลงและภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการมีน้ าเสียเกิดขึ้นเท่า
เดิม คือปริมาณ 2.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดท่ีร้อยละ 80 ของอัตราการใช้น้ าของพนักงาน) น้ าเสียดังกล่าว
จะถูกส่งไปบ าบัดด้วยระบบบ าบัดส าเร็จรูป (Septic Tank)  ซึ่งน้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกรวบรวมไป
พักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 
2) น้้าทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้้า (น้้า Blowdown) 

น้ าระบายท้ิงจากหน่วยผลิตไอน้ าเป็นน้ าท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตท่ีมีการ
ควบแน่นไอน้ าบางส่วนกลับมาใช้ในหนวยผลิตไอน้ าเพื่อลดการผลิตน้ าปราศจากแรธาตุ ท้ังนี้ หากน าไอน้ า
อิ่มตัวกลับมาใช้หลายรอบจ าเป็นต้องมีการระบายน้ าบางส่วนท้ิงเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ า โดย
ก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 
4.50 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 108.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณ
น้ าท้ิง 1.99 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 47.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ โดยน้ าท้ิงดังกล่าวจะถูกรวบรวม
ไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป  

 
ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการปริมาณน้ าท้ิงไม่เปล่ียนแปลง แต่จะ

ท าการรวบรวมน้ าท้ิงส่วนนี้ไปยังระบบหล่อเย็นแบบเปิดของโครงการเพื่อลดปริมาณการใช้น้ าตามนโยบาย
ของบริษัท เนื่องจากคุณภาพของน้ าจากหน่วยผลิตไอน้ า (น้ า Blowdown)  มีคุณภาพใกล้เคียงกับน้ าท่ีใช้ใน
การ make up cooling ซึ่งปัจจุบันได้มีการด าเนินการไปแล้วส าหรับโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 2 
(CUP2) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ค โดยน้ าท้ิงภายหลังออกจากหอหล่อเย็นจะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อ
พักน้ าท้ิง (Holding Pond) บ่อท่ี 1 และบ่อท่ี 2 ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป  

 
3) น้้าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น 

น้ าระบายท้ิงจากหอหล่อเย็นเป็นน้ าท่ีต้องระบายท้ิงเพื่อรักษาคุณภาพน้ าของระบบ
หล่อเย็น เนื่องจากการหมุนเวียนน้ าระบายความร้อนด้วยน้ าหล่อเย็นหลายรอบท าให้น้ าระบายความร้อนมี
ปริมาณของแข็งละลายสูงขึ้นจนอาจท าให้เกิดตะกรันและอุดตันในเส้นท่อได จึงต้องมีการระบายน้ าหล่อ
เย็นบางส่วนท้ิง (Blow down) และชดเชยน้ าบางส่วนเข้าไปทดแทน โดยก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 37.65 ลูกบาศก์เมตร/
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ช่ัวโมง หรือ 903.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และกรณีเดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณน้ าท้ิง 37.51 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 900.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ ซึ่งน้ าท้ิงดังกล่าวจะถูกรวบรวมไปพักยัง
บ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

  
ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต 

(Full Load) มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 14.49 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 347.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ
เดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณน้ าท้ิง 14.42 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 346.08 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ตามล าดับ โดยน้ าท้ิงดังกล่าว จะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) ก่อนส่งไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป และอีกส่วนหนึ่งจะถูกน าใช้รดน้ าต้นไม้ในพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการ (Internal Usage) ในปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

 
4) น้้าทิ้งจากระบบผลิตน้้าปราศจากแร่ธาตุ 

น้ าท้ิงจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุเป็นน้ าท่ีเกิดจากการ Regeneration Resin 
ซึ่งเป็นน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างระบบโดยความถี่ในการล้างระบบ 1 ครั้ง/วัน โดยก่อนเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 36.00 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 864.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ในกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) และกรณีเดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณน้ าท้ิง 
33.88 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 813.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ น้ าเสียส่วนนี้จะถูกน าไปบ าบัด
เบื้องต้นท่ีหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวม
ไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และ ขนาด 2,200 
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  

 
ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต 

(Full Load) มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 24 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 576 ลูกบาศก์เมตร/วัน และเดินเครื่อง
ปกติ (Normal Load) มีปริมาณน้ าท้ิง 12 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 288 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ 
ซึ่งน้ าเสียส่วนนี้จะถูกน าไปบ าบัดท่ีหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ บ่อละ 600 ลูกบาศก์เมตร 
ขนาดรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงของภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการจะ
ไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 
12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของนิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ า
เสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 
5) น้้าทิ้งจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้้าคอนเดนเสท 

น้ าท้ิงจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสทท่ีได้จากลูกค้า เป็นน้ าท่ีเกิดจาก
การ Regeneration Resin ซึ่งเป็นน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างระบบโดยความถ่ีในการล้างระบบ 1 ครั้ง/วัน 
โดยก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 9.66 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 231.84 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ในกรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต (Full Load) และกรณีเดินเครื่องปกติ (Normal 
Load) มีปริมาณน้ าท้ิง 5.06 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 121.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามล าดับ น้ าเสียส่วน
นี้จะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และ 
ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณปูการ แห่งท่ี 3 (ครั้งท่ี 1)      บรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเดินเครื่องเต็มก าลังการผลิต 
(Full Load) มีปริมาณน้ าท้ิงสูงสุด 11.43 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 274.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ
เดินเครื่องปกติ (Normal Load) มีปริมาณน้ าท้ิง 10.79 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 258.96 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ตามล าดับ น้ าเสียดังกล่าวจะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ 
บ่อละ 600 ลูกบาศก์เมตร ขนาดรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงภายหลังเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการจะไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อตรวจสอบ
คุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของ
นิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 
   6) น้้าฝนที่อาจปนเปื้อน 

พื้นท่ีของโครงการซึ่งอาจมีการปนเปื้อนคราบน้ ามัน คือ บริเวณพื้นท่ีส่วนการผลิตท่ีไม่
มีหลังคาปกคลุม ท่ีอาจมีการหกรั่วไหลของน้ ามันในระหว่างการซ่อมบ ารุง เป็นต้น คิดเป็นพื้นท่ีรวม 891 
ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการได้ติดต้ังระบบระบายน้ าคอนกรีตรูปตัว V โดยรอบบริเวณพื้นท่ีส่วนผลิต
ท้ังหมด เพื่อรวบรวมน้ าฝนท่ีตกลงในพื้นท่ีดังกล่าวในช่วง 15 นาทีแรก คิดเป็นปริมาณน้ าฝนปนเปื้อนน้ ามัน
ท้ังหมด 15.58 ลูกบาศก์เมตร น้ าฝนปนเปื้อนดังกล่าวจะถูกรวบรวมลงสู่ถังแยกน้ า-น้ ามัน (Oil Separator 
Tank) เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า โดยน้ าเสียส่วนนี้ในช่วงก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการจะถูก
รวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และ ขนาด 2,200 
ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  

 
ส าหรับภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ น้ าเสียส่วนนี้จะถูกรวบรวมไปพัก

ยังบ่อพักน้ าท้ิง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ บ่อละ 600 ลูกบาศก์เมตร ขนาดรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อตรวจสอบ
คุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของ
นิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ส าหรับน้ าซึ่งไม่มีการปนเปื้อนจะถูกระบายลงสู่
รางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณปูการ แห่งท่ี 3 (ครั้งท่ี 1)                         บรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.4.2-1 ปริมาณและการจัดการน้้าเสียแต่ละประเภทของก่อนและภายหลังเปลีย่นแปลงโครงการ 

แหล่งก้าเนิด 

ก่อนเปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงการ 

วิธีการบ้าบัด/การจัดการขั้นต้น Full Load Normal Load Full Load Normal Load 
ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน 

1. น้ าเสียจากกิจวัตรประจ าวัน
ของพนักงาน 

0.09 2.24 0.09 2.24 0.09 2.24 0.09 2.24 ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปขนาดไม่น้อย
กว่า 5 ลูกบาศก์เมตร 

2. น้ าท้ิงจากหน่วยผลิตไอน้ า (น้ า 
Blowdown) 

4.50 108.00 1.99 47.76 4.50 108.00 1.99 47.76 ก่อนเปล่ียนแปลง: บ่อพักน้ าท้ิง 
(Holding Pond) บ่อท่ี 1 ขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตร และ บ่อท่ี 2 ขนาด 
2,200 ลูกบาศก์เมตร 
หลังเปล่ียนแปลง: น ากลับไปใช้ใหม่ในหอ
หล่อเย็นแบบเปิดของโครงการ 

3. น้ าระบายท้ิงจากระบบหล่อ
เย็น 

37.65 903.60 37.51 900.24 14.49 347.76 14.42 346.08 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเปล่ียนแปลง: บ่อพักน้ าท้ิง 
(Holding Pond) บ่อท่ี 1 ขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตร และ บ่อท่ี 2 ขนาด 
2,200 ลูกบาศก์เมตร 
หล ัง เป ลี ่ยนแปลง : น าไปใช้ภายใน
โครงการ เช่น รดน้ าต้นไม้ ( Internal 
Usage) ปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
หรือ 24 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบ่อพักน้ า
ทิ้ง (Holding Pond) บ่อท่ี 1 และบ่อท่ี 
2 บ่อละ 600 ลูกบาศก์เมตร ขนาดรวม 
1,200 ลูกบาศก์เมตร 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณปูการ แห่งท่ี 3 (ครั้งท่ี 1)                         บรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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แหล่งก้าเนิด 

ก่อนเปลี่ยนแปลงโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงการ 

วิธีการบ้าบัด/การจัดการขั้นต้น Full Load Normal Load Full Load Normal Load 
ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./วัน 

4.  น้ าท้ิงจากระบบผลิตน้ า
ปราศจากแร่ธาตุ 

36.00 864.00 33.88 813.12  24.00 576.00 12.00 288.00 Neutralization Basin ขนาด 300 
ลูกบาศก์เมตร 

5. น้ าท้ิงจากหน่วยปรับปรุง 
คุณภาพน้ าคอนเดนเสท 

9.66 231.84 5.06 121.44 11.43 274.32 10.79 258.96 ก่อนเปล่ียนแปลง:บ่อพักน้ าท้ิง 
(Holding Pond) บ่อ 1 ขนาด 600 
ลูกบาศก์เมตรและบ่อ 2 ขนาด 2,200 
ลูกบาศก์เมตร 
หลังเปล่ียนแปลง: บ่อพักน้ าท้ิง 
(Holding Pond) บ่อท่ี 1 และบ่อท่ี 2 
บ่อละ 600 ลูกบาศก์เมตร ขนาดรวม 
1,200 ลูกบาศก์เมตร 

6.  น้ าฝนท่ีอาจปนเปื้อน        
(15 นาทีแรก) 

15.58 ถังแยกน้ า-น้ ามัน ขนาด 49.14 ลูกบาศก์
เมตร 

รวม (กรณีไม่รวมน้้าฝนปนเปือ้น) 87.9 2,109.68 78.53 1,884.8 50.01 1,200.32 37.30 895.28  
ท่ีมา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2561 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณปูการ แห่งท่ี 3 (ครั้งท่ี 1)          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 
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(2) แนวทางการจัดการน้้าทิ้งของโครงการ 
 

1) การจัดการน้้าทิ้งก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
การจัดการน้ าท้ิงก่อนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย บอพักน้ าท้ิง 1 

(Holding pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร (ปัจจุบันก่อสร้างแล้ว) และมีแผนเพิ่มเติมบ่อพักน้ าท้ิง 2 
(Holding pond 2) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 13.00 x 14.30 x 12.00 เมตร) เพื่อให้เพียงพอกับ
ปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดของโครงการอย่างน้อย 1 วัน และบ่อพักน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond) จ านวน 1 บ่อ 
ขนาด 1,300 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 8.40 x 14.30 x 11.00 เมตร) เพื่อให้เพียงพอกับการพักน้ าท้ิงเพื่อส่งกลับ
ไปบ าบัดได้อย่างน้อย 1 วัน และติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติท่ีบ่อพักน้ าท้ิงท่ี 2 (Holding 
pond 2) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้อยู่ในมาตรฐานท่ียอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของ
นิคมฯ โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity รวมถึงแนวทางในการจัดการน้ าท้ิงกรณีท่ีคุณภาพ
น้ าท้ิงไม่ผ่านเกณฑ์ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
น้ าท้ิงจากพนักงาน 2.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าจากระบบหล่อเย็น 903.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าท้ิงจากระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 231.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าท้ิงจากหน่วยผลิตไอน้ า 108.00 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ปริมาณรวมท้ังส้ิน 1,245.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 
600 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ าท้ิง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร  ตามล าดับ ซึ่งมี
ปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยได้มีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติท่ีบ่อพัก
น้ าท้ิง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้อยู่ในมาตรฐานท่ียอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของ
นิคมฯ โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity ท้ัง 2 บ่อ จากนั้นจะถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร อีกครั้ง โดยได้มีการติดต้ัง
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติท่ีบ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ 
pH และ Conductivity จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของนิคมฯ ตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัด
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ก่อนส่งไปยังระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 
ในกรณีท่ีพบว่าคุณภาพน้ าท้ิงภายหลังการบ าบัดของโครงการจากน้ าท้ิงจากพนักงาน น้ า

จากระบบหล่อเย็น น้ าท้ิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท น้ าท้ิงจากหน่วยผลิตไอน้ า ปริมาณรวมท้ัง
ส้ิน 1,245.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน ท่ีบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ไม่ได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด โครงการจะส่งน้ าเสียจากบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ไปพักท่ีบ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉิน 
(Emergency Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 1,300 ลูกบาศก์เมตร และทยอยสูบกลับเข้าหน่วยปรับสภาพน้ าให้
เป็นกลาง (Neutralization Basin) เพื่อท าการปรับสภาพน้ าเสียอีกครั้ง โดยอัตราการสูบกลับจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ าเสียท่ีส่งเข้า ท้ังนี้ Neutralization Basin มีขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ าเสียท่ีส่งมาใน
ภาวะสูงสุดเท่ากับ 87.90 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (1,245.68+864 = 2,109.68 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังนั้น ใน
กรณีท่ีมีการสูบน้ าเสียจาก Holding Pond มาปรับสภาพน้ าเสียให้เป็นกลางรวมด้วยในอัตรา 87.90 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง ซึ่งท าให้น้ าเสียใน Neutralization Basin ในช่วงดังกล่าวมีปริมาณท้ังส้ิน 123.90 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง โดยน้ าเสียท่ีส่งเข้ามาจะถูกปรับสภาพให้เป็นกลางโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ซึ่งจะมีชุดควบคุมพีเอชอัตโนมัติท่ีสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าไปควบคุมการท างานของเครื่องป้อนสารละลายเคมี 
และเมื่อคุณภาพน้ าท้ิงใน Neutralization Basin มีค่าพีเอชท่ีเหมาะสมแล้ว โครงการจึงทยอยสูบน้ าท้ิงดังกล่าว
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ไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) และบ่อพักน้ าท้ิง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์
เมตร ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ต่อไป ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักการ
ดังกล่าวและปริมาณน้ าท้ิงท่ีส่งเข้ามาบ าบัดจะเห็นได้ว่าระบบฯ ยังมีประสิทธิภาพท่ีจะรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างเพียงพอ  

 
ส าหรับน้ าท้ิงในส่วนท่ี 2 คือ น้ าท้ิงจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 864.00 ลูกบาศก์

เมตร/วัน จะถูกน าไปบ าบัดเบื้องต้นท่ีหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร บ่อพักน้ าท้ิง 
2 (Holding Pond 2) ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และส่งไปเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนด
ของนิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป ในกรณีท่ีพบว่าคุณภาพน้ าท้ิงจากระบบ
ผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โรงงานจะหยุดผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุและส่งกลับไปบ าบัด
ใหม่ท่ีหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) จนผ่านมาตรฐานจึงจะส่งไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง 
Holding Pond ตามล าดับต่อไป 

 
2) การจัดการน้้าทิ้งภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

การจัดการน้ าท้ิงภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการได้ขอปรับเปล่ียน
ขนาดบ่อพักน้ าท้ิง 2 1 (Holding Pond 2)  เป็นขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 10.00 x 7.50 x 8.00 
เมตร) เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณน้ าท้ิงท้ังหมดของโครงการอย่างน้อย 1 วัน และบ่อพักน้ าฉุกเฉิน (Emergency 
Pond) จ านวน 1 บ่อ เป็นขนาด 650 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 7.20 x 14.00 x 6.70 เมตร) เพื่อให้เพียงพอกับ
การพักน้ าท้ิงเพื่อส่งกลับไปบ าบัดได้อย่างน้อย 1 วัน และติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติท่ีบ่อ
พักน้ าท้ิงท่ี 2 (Holding pond 2) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้อยู่ในมาตรฐานท่ียอมให้ระบายเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity รวมถึงแนวทางในการ
จัดการน้ าท้ิงกรณีท่ีคุณภาพน้ าท้ิงไม่ผ่านเกณฑ์ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นเป็น 
2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนท่ี 1 น้ าท้ิงจากพนักงาน 2.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าจากระบบหล่อเย็น 347.76 
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าท้ิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 274.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณรวมท้ัง
ส้ิน 624.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และบ่อ
พักน้ าท้ิง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ขนาด 2 บ่อรวมกันเท่ากับ 1,200 
ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งต้ังอยู่ติดกันมีปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยได้มีการติดต้ังเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติท่ีบ่อพักน้ าท้ิง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าท้ิงให้อยู่ในมาตรฐานท่ียอมให้ระบายเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity ท้ัง 2 บ่อ 
จากนั้นจะถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์
เมตร อีกครั้ง โดยได้มีการติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติท่ีบ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection 
Pit) โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของ
นิคมฯ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปในการ
ระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2560 ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณปูการ แห่งท่ี 3 (ครั้งท่ี 1)          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 
 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 2/61  2-30                        บรษิัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ในกรณีท่ีพบว่าคุณภาพน้ าท้ิงภายหลังการบ าบัดของโครงการจากน้ าท้ิงจากพนักงาน น้ า
จากระบบหล่อเย็น น้ าท้ิงจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท ปริมาณรวมท้ังส้ิน 624.32 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ท่ีบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โครงการ
จะส่งน้ าเสียจากบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ไปพักท่ีบ่อพักน้ าท้ิงฉุกเฉิน (Emergency Pond) จ านวน 1 
บ่อ ขนาด 650 ลูกบาศก์เมตร และทยอยสูบกลับเข้าหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) 
เพื่อท าการปรับสภาพน้ าเสียอีกครั้ง โดยอัตราการสูบกลับจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าเสียท่ีส่งเข้า ท้ังนี้ 
Neutralization Basin มีขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ าเสียท่ีส่งมาในภาวะสูงสุดเท่ากับ 50.01 
ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (624.32+576.00 = 1,200.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการสูบน้ าเสียจาก 
Holding Pond มาปรับสภาพน้ าเสียให้เป็นกลางรวมด้วยในอัตรา 50.01 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ซึ่งท าให้น้ าเสีย
ใน Neutralization Basin ในช่วงดังกล่าวมีปริมาณท้ังส้ิน 74.01 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง โดยน้ าเสียท่ีส่งเข้ามา
จะถูกปรับสภาพให้เป็นกลางโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะมีชุดควบคุมพีเอช
อัตโนมัติท่ีสามารถส่งสัญญาณไฟฟ้าไปควบคุมการท างานของเครื่องป้อนสารละลายเคมี และเมื่อคุณภาพน้ าท้ิง
ใน Neutralization Basin มีค่าพีเอชท่ีเหมาะสมแล้ว โครงการจึงทยอยสูบน้ าท้ิงดังกล่าวไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง 
1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ าท้ิง 2 (Holding Pond 2) ขนาด 600 ลูกบาศก์
เมตร ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าท้ิงได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ต่อไป ดังนั้น หากพิจารณาจากหลักการ
ดังกล่าวและปริมาณน้ าท้ิงท่ีส่งเข้ามาบ าบัดจะเห็นได้ว่าระบบฯ ยังมีประสิทธิภาพท่ีจะรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นได้
อย่างเพียงพอ  

 
ส าหรับน้ าท้ิงในส่วนท่ี 2 คือ น้ าท้ิงจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 576.00 ลูกบาศก์

เมตร/วัน จะถูกน าไปบ าบัดเบื้องต้นท่ีหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร บ่อพักน้ าท้ิง 
2 (Holding Pond 2) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และส่งไปเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อ
ตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมีคุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนด
ของนิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป ในกรณีท่ีพบว่าคุณภาพน้ าท้ิงจากระบบ
ผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โรงงานจะหยุดผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุและส่งกลับไปบ าบัด
ใหม่ท่ีหน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) จนผ่านมาตรฐานจึงจะส่งไปพักยังบ่อพักน้ าท้ิง 
Holding Pond ตามล าดับต่อไป 

 
   ดังแสดงเส้นทางการรวบรวมน้ าท้ิงภายในโครงการก่อนและหลังเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการในรูปที่ 2.4.2-1 และรูปที่ 2.4.2-2 
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(3) ความสามารถในการรองรับน้้าทิ้งโครงการของนิคมฯ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เป็น

ระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge : AS) ประเภท contact stabilization 
ท่ีมีความสามารถในการรองรับน้ าเสียได้ไม่ต่ ากว่า 60,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ท่ีภาระบีโอดี (BOD Loading) 
ไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม/วัน (ระบบฯ ถูกออกแบบให้รองรับค่าความเข้มข้นของ BOD ขาเข้าได้ไม่เกิน 300 
มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งจากข้อมูลในรายงาน EHIA โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
ส่วนขยาย (ครั้งท่ี 4) ของบริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี 
ทส.1009.7/2940 ลงวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 คาดการณ์ว่าปริมาณน้ าเสียท่ีถูกส่งเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ า
เสียส่วนกลางของนิคมฯ ภายหลังขยายจะอยู่ท่ีประมาณ 37,705 ลูกบาศก์เมตร/วัน ท่ีภาระบีโอดีประมาณ 
15,000 กิโลกรัม/วัน ดังแสดงในตารางที่ 2.6.3-2 ซึ่งยังคงมีค่าต่ ากว่าความสามารถของระบบฯ ท้ังในเชิง
ปริมาณน้ าเสียและภาระบีโอดี ดังนั้น ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ จึงยังคงมีศักยภาพในการ
รองรับน้ าเสียของโครงการท่ีเกิดขึ้นสูงสุดในปริมาณ 1,200.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยไม่ส่งผลกระทบถึง
ความพอเพียงและประสิทธิภาพของระบบในการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะน้ าเสียจากโรงงาน
ท่ียอมให้ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 
76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560  
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2.5 ข้อมูลสรุปรายละเอียดของก่อนและภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
จากเนื้อหารายละเอียดโครงการท่ีกล่าวไว้แล้วข้างต้น สามารถสรุปรายละเอียดของก่อนและ

ภายหลังเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในแต่ในหัวข้อในตารางที่ 2.5-1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.5-1  ข้อมูลสรุปรายละเอียดของก่อนและภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
รายละเอียด ก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

1. ที่ต้ังและขนาดโครงการ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน ) 
ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ 13-1-26.4 ไร่ หรือ 21,305.6 
ตารางเมตร ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) (HEIE) จังหวัดระยอง 

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน ) 
ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ 13-1-26.4 ไร่ หรือ 21,305.6 
ตารางเมตร ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) (HEIE) จังหวัดระยอง 

2. การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ 
- พ้ืนที่อาคารส านักงาน 
-      พ้ืนที่อาคาร Workshop 
- พ้ืนที่กระบวนการผลิต 
- พ้ืนที่สีเขียว 
-      พ้ืนที่แนวกันชน 
- พ้ืนที่รอการพัฒนา 
- พ้ืนที่ว่าง ถนน ทางเดิน 
 

ตารางเมตร ร้อยละ ตารางเมตร ร้อยละ 
744.74 

- 
11,666.19 
1,489.49 
1,366.00 

0.00 
6,039.18 

3.50 
- 

54.76 
6.99 
6.41 
0.00 
28.35 

744.74 
274.38 

11,666.19 
1,489.49 
1,366.00 

0.00 
5,764.80 

3.49 
1.29 
54.76 
6.99 
6.41 
0.00 
28.35 

3. อุปกรณ์หลักและระบบเสริมการผลิต 
 หน่วยผลิตกระแสไฟฟ้า 

 
 

 
 

- เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (CTGs) 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ า (STG) 

2 ชุด x 60 เมกะวัตต์ 
1 ชุด x 15 เมกะวัตต์ 

2 ชุด x 60 เมกะวัตต์ 
1 ชุด x 15 เมกะวัตต์ 

 หน่วยผลิตไอน้ า 
- Auxiliary Boiler 
 
- HRSGs 

 
1 ชุด x 140 ตัน/ชม. 
2 ชุด x 70 ตัน/ชม. 

2 ชุด x 103.2/172 ตัน/ชม. 

 
1 ชุด x 140 ตัน/ชม. 
2 ชุด x 70 ตัน/ชม. 

2 ชุด x 103.2/172 ตัน/ชม. 
 น้ าปราศจากแร่ธาตุ 

- หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralization System) 
- หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดน
เสท (Condensate Polisher) 

 

 
3 ชุด x 85 ลบ.ม./ชม. 

 
1 ชุด x 305 ลบ.ม./ชม. 
1 ชุด x 220 ลบ.ม./ชม. 

 
2 ชุด x 85 ลบ.ม./ชม. 

 
2 ชุด x 305 ลบ.ม./ชม. 

 

4. รูปแบบกระบวนการผลิต (Mode of 
Operation) 
 ไฟฟ้า (เมกะวัตต์)  
 ไอน้ า (ตัน/ชั่วโมง) 

 

กรณี Full Load 
 

กรณี Normal Load กรณี Full Load กรณี Normal Load 

135 
624 

 

129.8 
276.4 

135 
624 

129.8 
276.4 

5. อัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
 

 ก๊าซธรรมชาติ  (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) 

กรณี Full Load 
 

กรณี Normal Load กรณี Full Load กรณี Normal Load 

61.65 35.09 61.65 35.08 
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รายละเอียด ก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
6. สารเคมี (ตัน/ปี) 

 สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรงุคุณภาพน้ า 
- โซเดียมไฮดรอกไซด์  (Sodium 
hydroxide) ความเข้มข้น 50% 
- กรดไฮโดรคลอริก  (Hydrochloric 
acid) ความเข้มข้น 35% 
- โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์ (Sodium 
Metabisulfide) 
- โพลีอลู มิ เนียมคลอไรด์  (Poly 
Aluminium Chloride ความเข้มข้น 10) 
-  RO Antiscale (Organic Phosphate) 
 

 
 

65 
 

65 
 

2.7 
 
5 
 

2.75 

 
 

65 
 

65 
 

2.7 
 
5 
 

2.75 

 ระบบหม้อไอน้ า 
-  Oxygen Scavenger 
(Catalyzed Diethylhydroxylamine) 
- แอมโมเนียมไฮดรอก  
(Ammonium hydroxide) 
- Coordinate phosphate 
 

 
2.4 

 
2.5 

 
7.7 

 
2.4 

 
2.5 

 
7.7 

 ระบบน้ าหล่อเย็น 
- Scale inhibitor 
(1-DiPhosphonic acid (HEDP)) 
- โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium 
hypochlorite) ความเข้มข้น 10% 
- Corrosion Inhibitor 
 

 
4.3 

 
36.9 

 
5.3 

 
4.3 

 
36.9 

 
5.3 

 ระบบบ าบัดมลพิษอากาศแบบ SCR 
- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  
ความเข้มข้น 25% 

 
2,420 

 
2,420 

 หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
- Cleaning detergent (Iso-Decanol, 
Alkoxylated ความเข้มข้น 15-30%) 
 

 
2 

 
2 
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รายละเอียด ก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
7. น้้าใช้ Full Load  Normal Load Full Load Normal Load 

ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน 

 น้ าอุตสาหกรรม (Clarified Water) 
-   น้ าใช้ส าหรับพนักงาน 
- น้ าหล่อเย็น 

 น้ าปราศจากแร่ธาตุ 
- น้ าใช้ส าหรับหน่วยผลิตไอน้ า  
- จ าหน่ายลูกค้า 

 น้ าคอนเดนเสทจากลูกค้า 
- น้ าใช้ส าหรับหน่วยผลิตไอน้ า  
- จ าหน่ายลูกค้า 

 น้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง  
(อย่างน้อย 30 นาที) 

 
0.12 

131.50 
 

129.68 
120.00 

 
357.62 
157.75 

 

 
2.80 

3,156.00 
 

3,112.32 
2,880.00 

 
8,582.88 
3,786.00 

 
0.12 

131.02 
 

120.00 
120.00 

 
60.63 
209.37 

 
2.80 

3,144.28 
 

2,880.00 
2,880.00 

 
1,455.12 
5,024.88 

 
0.12 
69.64 

 
170.00 
120.00 

 
437.29 
172.71 

 
2.80 

1,671.36 
 

04,080.00 
2,880.00 

 
10,494.96 
4,145.04 

 
0.12 
71.82 

 
85.00 
120.00 

 
95.63 
360.00 

 
2.80 

1,723.68 
 

2,040.00 
2,880.00 

 
2,295.12 
8,640.00 

682 ลบ.ม. 

8. พนักงานและการบริหารโครงการ  40 คน  
9. มลพิษทางอากาศ 

- ห น่ ว ย ผ ลิ ต ไ อ น้ า เ ส ริ ม  ( Auxiliary 
Boiler) ขนาด 140 ตัน/ชั่วโมง  
 

- ห น่ ว ย ผ ลิ ต ไ อ น้ า เ ส ริ ม  ( Auxiliary 
Boiler) ขนาด 70 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1-2 
 

- หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่ 1-2 (HRSG #1-
2) ขนาด 70 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1-2 

 
- NOx มีค่าไม่เกิน 60 ppm 
- อัตราการระบายไม่เกิน 3.80 g/s 
 
- NOx มีค่าไม่เกิน 50 ppm 
- อัตราการระบายไม่เกิน 1.56 g/s 

 
- NOx มีค่าไม่เกิน 26.58 ppm 
- อัตราการระบายไม่เกิน 3 g/s 
 

 
- NOx มีค่าไม่เกิน 60 ppm 
- อัตราการระบายไม่เกิน 3.80 g/s 
 
- NOx มีค่าไม่เกิน 50 ppm 
- อัตราการระบายไม่เกิน 1.56 g/s 

 
- NOx มีค่าไม่เกิน 26.58 ppm 
- อัตราการระบายไม่เกิน 3 g/s 

10. น้้าเสีย Full Load Normal Load Full Load Normal Load 
ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./
วัน 

ลบ.ม./ชั่วโมง ลบ.ม./
วัน 

ลบ.ม./
ชั่วโมง 

ลบ.ม./วัน 

 น้ า เสี ยจากกิ จ วั ตรประจ า วันของ
พนักงาน 

 น้ าทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ า  
 น้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น 
 น้ าทิ้งจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
 น้ าทิ้งจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ า

คอนเดนเสท 
 น้ าฝนที่อาจปนเปื้อน (15 นาทีแรก) 

0.09 
 

4.50 
37.65 
36.00 
9.66 

2.24 
 

108.00 
903.60 
864.00 
231.84 

0.09 
 

1.99 
37.51 
33.88 
5.06 

2.24 
 

47.76 
900.24 
813.12 
121.44 

0.09 
 

4.50 
14.49 
24.00 
11.43 

2.24 
 

108.00 
347.76 
576.00 
274.32 

0.09 
 

1.99 
14.42 
12.00 
10.79 

2.24 
 

47.76 
346.08 
288.00 
258.96 

15.58 
11. กากของเสีย 
(1)  มูลฝอยจากส านักงาน (กก./วัน) 
(2)  ของเสียจากกระบวนการผลิต 

 ของเสียไม่อันตราย (Non-
Hazardous Wastes) 
-  เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อิ่มตัว

 
32 

 
 
 

15 

 
32 

 
 
 

15 
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รายละเอียด ก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
(190905) 

- ไส้กรองอากาศ (รหัสของเสีย 
150203) 

- แผ่นกรองน้ า (fill Sheet) (รหัสของ
เสีย 150203) 

- สารดูดความชื้น (รหัสของเสีย 
150203) 

- ชุดตัวกรองอากาศในระบบ SCR  
 ของเสียอันตราย (Hazardous 

Wastes) 
- ฉนวนกันความร้อน (รหัสของเสีย 

170603) 
- หลอดไฟใช้แล้ว (รหัสของเสีย 

160215) 
- น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว (รหัสของ

เสีย 130113) 
- ไส้กรองน้ ามัน (รหัสของเสีย 160107) 
- ภาชนะปนเปื้อน (น้ ามันหรือสารเคมี) 

(รหัสของเสีย 150110) 
- แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว (รหัสของเสีย 

160601) 

 
3 
 
5 
 

0.5 
 

80 ลบ.ม./ครั้ง (5-7 ปี) 
 
 
5 
 

0.5 
 
3 
 

0.5 
1 
 

1.5 
 

 
3 
 
5 
 

0.5 
 

80 ลบ.ม./ครั้ง (5-7 ปี) 
 
 
5 
 

0.5 
 
3 
 

0.5 
1 
 

1.5 
 

12. อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ระบบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 

(Fire Alarm System) 
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน  

(Smoke Detector ) 
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน  
  (Heat Detector ) 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย เสียง  

และแสงแฟรชกระพริบ 
- อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล   
  (Manual) 
- อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง  
 (Flame Detector ) 
- อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Fire Alarm 

Bell) 

จ านวน (จุด) จ านวน (จุด)  
 
 

108 
 
4 
 
8 
 

17 
 

10 
 

24 

 
 

108 
 
4 
 
8 
 

17 
 

10 
 

24 
 

 อุปกรณ์ระงับอคัคีภัย  
27 
27 
 
 
 

57 

 

- หัวรับน้ าดับเพลิง (Fire Hydrant) 
- ตู้อุปกรณ์ดับเพลิง (Hose 

Cabinet) 

27 
27 

- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
(Portable Fire Extinguishers 
Dry Chemical 

 
 

57 
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รายละเอียด ก่อนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
CO2 

- ระบบท่อยืน 
- ระบบพ่นน้ าดับเพลิง 

(Sprinkler System) 
- ระบบกระจายน้ าดับเพลิง 

(Water Spray System) 
- เครื่องสูบน้ าดับเพลิง(Fire Pump) 
- เครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน(Jockey 

Pump) 
น้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิง 

65 
4 
4 
 

19 
 

1 
2 
 

682 ลูกบาศก์เมตร 

65 
4 
4 
 

19 
 
1 
2 
 

682 ลูกบาศก์เมตร 
ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน), 2561 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปัจจุบนั 
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บทท่ี 3 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปัจจุบัน 

 
 
3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปัจจุบัน 

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP 3) ได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่ม
เปิดด าเนินการ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557-2560 ดังแสดง
รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานปัจจุบันในตารางท่ี 3.1-1 
 
ตารางท่ี 3.1-1 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงงานปัจจุบัน 

 

รายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พารามิเตอร์ที่ท าการ

ตรวจวดั 
วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์ ความถี ่

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ     

 - วัดหนองแฟบ - NO2 
 
- WS/WD  (เลือกวัด 1 จุด) 

- Analyzer 
 
- Wind Speed and 

Direction Recording 
Meter 

- Chemiluminescence 
Method  
- Wind Speed and 

Direction Recording 
Meter 
 

ทุก 6 เดือน  
( 7 วันต่อเนื่อง) 

- วัดมาบชลูด 
 
 
 

2. คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนดิ      
 -  ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/

ชั่วโมง 

NOxas NO2 US.EPA Method 7E 
Chemiluminescence 

Method 
ทุก 6 เดือน 

 - ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/
ชั่วโมง ชุดที่ 1 

 - ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/
ชั่วโมง ชุดที่ 2 

 
3. คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ     
 - หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 

 (Condensate Polisher)  
* HCl Tank 
* NaOH Tank 

 
 
-   HCl 
-   NaOH 

 
 
- Personal Pump 
- Personal Pump 

 
 
-  Base on NIOSH 7903 
-  Base on NIOSH 7401 

ทุก 6 เดือน 
 - หอหล่อเย็น - Cl2 -  Personal Pump -  Base on NIOSH 6011 
- หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาต ุ 

(Demineralization System) 
 

- Cl2 -  Personal Pump -  Base on NIOSH 6011 

4. ระดับเสียงทั่วไป     
 - บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือฝั่งที่ติด

ชุมชนหนองแฟบ 
- Leq-24 hr., L90 -  Sound Level Meter - Electronic Method ทุก 6 เดือน  

3 วันต่อเนื่อง) 
 

5. ระดับเสียงในสถานประกอบการ  

Sound Level Meter Electronic Method ทุก 3 เดือน 
 - บริเวณเครื่องอัดอากาศ  

Leq-8 hr 
 

 - บริเวณหอหล่อเย็น  
 - บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/

ชั่วโมง 
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รายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พารามิเตอร์ที่ท าการ

ตรวจวดั 
วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์ ความถี ่

     - บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/
ชั่วโมง ชุดที่ 1 

     - บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/
ชั่วโมง ชุดที่ 2 

 
6. คุณภาพน้ าทิ้ง    

ทุก 1 เดือน 

 - บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  
 (Inspection Pit) 

- pH 
 

- Temperature 
 

- BOD 
 

- TDS 
- Oil&Grease 

- Grab Sampling 
 

- Grab Sampling 
 

- Grab Sampling 
 

- Grab Sampling 
- Grab Sampling 

- Electrometric Method/ 
pH meter 
- Electrometric Method/ 

Certified Thermometer 
- 5–Day BOD Test,  

Azide Modification 
Method 
- Dried  at 103-105 0C 
- Partition gravimetric 

method 
1. ความร้อนในสถานประกอบการ 

- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/
ชั่วโมง 

- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/
ชั่วโมง ชุดที่ 1 

- บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/
ชั่วโมง ชุดที่ 2 

Heat Stress 
 
 
 
 
 
 

Wet Bulb Globe 
Temperature 

รายงานค่าความร้อน 
(WBGT (OC)) 

ทุก 6 เดือน 

2. สถติิอบุัติเหตแุละความเสียหายที่เกดิขึ้นกบั
โรงงานและการท างาน 

- - - ตลอดระยะเวลา
การท างาน 

3. ตรวจสุขภาพพนักงาน     
- พนักงานทุกคน - ตรวจสุขภาพทั่วไป 

- X-Ray ปอด 
- - ก่อนเข้าท างาน, 

ปีละ 1 ครั้ง 
- พนักงานสายปฏิบัติการ - ตรวจการได้ยิน 

- ตรวจวัดสายตา 
- - ก่อนเข้าท างาน, 

ปีละ 1 ครัง้ 

ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2560 
 
3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

(1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
โรงงานท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง โดย

แบ่งเป็น 2 ช่วง ทุก 6 เดือน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ วัดหนองแฟบ และวัดมาบชลูด พารามิเตอร์ที่ใช้ในการ
ตรวจวัด ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ ทิศทางและความเร็วลม (Wind Speed and 
Direction : WSWD เลือกวัด 1 จุด)  
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1) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดหนองแฟบและวัดมาบชลูด 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 พบว่า ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ในช่วง <0.001-0.045 
ส่วนในล้านส่วน และ <0.001-0.026 ตามล าดับ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.1-1 
    เมื่อน าผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่
ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 
 

2) ทิศทางและความเร็วลม (Wind Speed and Direction : WSWD) 
   การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ล่าสุดปี พ.ศ. 2560 พบว่า วัดหนองแฟบ มีทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ (S) ร้อยละ 19.04 มี
ความเร็วเฉลี่ย 0.9-1.8 เมตร/วินาที รองลงมาเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ (SSW) ร้อย
ละ 4.17 และมีลมสงบคิดเป็นร้อยละ 71.43  
 
ตารางท่ี 3.1.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโรงงานปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ส่วนในล้านส่วน) 

วัดหนองแฟบ วัดมาบชะลูด 

มกราคม-มิถุนายน 2557 <0.001-0.006 0.001-0.013 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 <0.001-0.021 <0.001-0.020 
มกราคม-มิถุนายน 2558 0.012-0.044 <0.001-0.004 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 0.007-0.045 <0.001-0.001 
มกราคม-มิถุนายน 2559 0.001-0.013 0.001-0.026 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 0.002-0.015 0.001-0.014 
มกราคม-มิถุนายน 2560 0.004-0.017 0.004-0.018 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 0.003-0.029 0.002-0.012 

มาตรฐาน* 0.17 
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 

ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
 

(2) คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
โรงงานได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วัน 

ต่อเนื่อง โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจวัด ประกอบด้วย ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ) จ านวน 3 ปล่อง 
ได้แก่ ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 1 ปล่อง (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) และ
ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ช่ัวโมง จ านวน 2 ปล่อง (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #1, Auxiliary 
Boiler 70 Ton/hr #2) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.1-2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1) ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าส ารอง 140 ตัน (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหน่วยผลิตไอน้ าส ารอง 140 ตัน/ช่ัวโมง 

(Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) ค านวณที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และสภาวะแห้ง) และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 (7%O2) พบว่า ปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) มีค่าอยู่ในช่วง 31.17-40.55 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายอยู่ในช่วง 0.192-
1.036 กรัม/วินาที 

 
2) ปล่องหน่วยผลิตส ารอง 70 ตัน ชุดท่ี 1 (Auxiliary Boiler 70 Ton #1) 

   จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหน่วยผลิตไอน้ าส ารอง 70 ตัน/ช่ัวโมง  
ชุดที่ 1 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #1) ค านวณที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส และสภาวะแห้ง) และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 (7%O2) พบว่า ปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) มีค่าอยู่ในช่วง 24.29-31.76 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายอยู่ในช่วง 0.192-
1.089 กรัม/วินาที 

 
3) ปล่องหน่วยผลิตส ารอง 70 ตัน ชุดท่ี 2 (Auxiliary Boiler 70 Ton #2) 

   จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหน่วยผลิตไอน้ าส ารอง 70 ตัน/ช่ัวโมง  
ชุดที่ 2 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #2) ค านวณที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส และสภาวะแห้ง) และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 (7%O2) พบว่า ปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) มีค่าอยู่ในช่วง 25.14-47.03 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายอยู่ในช่วง 0.335-
1.192 กรัม/วินาที 

 
เมื่อน าผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 พบว่า ความเข้มข้นก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากปล่องหน่วยผลิตไอ
น้ าส ารอง 140 ตัน (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด 

 
เมื่อน าผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน

และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 
เลขที่ 200/2554 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เลขที่ 039/2556 ลงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เลขที่ 058/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และฉบับ
ต่ออายุครั้งที่ 1 เลขที่ 005/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559  พบว่า ความเข้มข้นและอัตราการระบาย 
(กรณี Normal Load ผลิตไอน้ า 150 ตัน/ช่ัวโมง ก าหนดให้ค่าอัตราการระบายต้องไม่เกิน 4.80 กรัม/วินาที) 
ของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จากปล่องหน่วยผลิตไอน้ าส ารอง 140 ตัน (Auxiliary Boiler 140 
Ton/hr) และปล่องหน่วยผลิตส ารอง 70 ตัน ชุดที่ 1-2 (Auxiliary Boiler 70 Ton #1-2) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด  
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ตารางท่ี 3.1.1-2 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ของโรงงานปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2)  
ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม  

140 ตัน/ชั่วโมง 
ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม  

70 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 1 
ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าเสริม  

70 ตัน/ชั่วโมง ชุดที่ 2 
ความเข้มข้น 

(ppm) 
อัตราการ
ระบาย 
(g/s) 

ความเข้มข้น 
(ppm) 

อัตราการ
ระบาย 
(g/s) 

ความเข้มข้น 
(ppm) 

อัตราการ
ระบาย 
(g/s) 

มกราคม-มิถุนายน 2557 32.65 0.332 -3/ -3/ 47.03 0.898 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 31.17 0.650 27.00 0.610 31.07 0.680 
มกราคม-มิถุนายน 2558 33.34 0.192 26.22 0.381 26.54 1.192 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 -3/ -3/ 24.29 0.379 25.14 0.335 
มกราคม-มิถุนายน 2559 39.26 0.446 31.76 0.838 26.93 0.936 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 37.66 0.524 30.42 1.089 29.86 1.109 
มกราคม-มิถุนายน 2560 33.42 1.035 27.74 0.877 29.68 0.912 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 40.55 1.036 27.69 0.192 29.27 0.654 

ค่าต่ าสุด 31.17 0.192 24.29 0.192 25.14 0.335 
ค่าสูงสุด 40.55 1.036 31.76 1.089 47.03 1.192 
DIW 200 
IEAT 60 1/ 3.801/ 502/ 1.562/ 502/ 1.562/ 

หมายเหตุ : 1/  คือ ค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ ส าหรับปล่อง Auxiliary Boiler 140 Ton 
 2/ คือ ค่าควบคุมที่ก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ ส าหรับปล่อง Auxiliary Boiler 70 Ton 

  3/ คือ ไม่มีการตรวจวัด หยุดเดินเครื่อง เพราะไม่มีความต้องการไอน้ าจากลูกค้า 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
 

(3) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
โรงงานได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทุก 6 เดือน โดยตรวจวัดไอ

กรดไฮโรคลอลิก (HCl) ที่ถังกักเก็บกรดไฮโรคลอลิก (HCl Tank) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่ถังกัก
เก็บโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH Tank) บริเวณหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate 
Polisher)  และตรวจก๊าซคลอรีน (Cl2) บริเวณหอหล่อเย็น (Cooling Tower) และหน่วยผลิตน้ าปราศจาก
แร่ธาตุ (Demineralization System) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอันตรายระหว่างการท างานให้กับพนักงาน ผล
การตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.1-3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

1) ไอกรดไฮโรคลอลิก (HCl) 
   ผลการตรวจวัดไอกรดไฮโรคลอลิก (HCl) ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ถังกักเก็บกรดไฮโรคลอ
ลิก (HCl Tank) บริเวณหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate Polisher) พบปริมาณไอ
กรดไฮโรคลอลิก (HCl) ในพื้นที่ตั้งแต่ตรวจไม่พบ - 0.05 ส่วนในล้านส่วน  
 

2) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
   ผลการตรวจวัดปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ถังกักเก็บ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH Tank) บริเวณหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท (Condensate 
Polisher) พบปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในพื้นที่ตั้งแต่ตรวจไม่พบ - <0.136 ส่วนในล้านส่วน 
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3) ตรวจก๊าซคลอรีน (Cl2) 
ผลการตรวจวัดก๊าซคลอรีน (Cl2) ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ถังกักเก็บโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(NaOH Tank) บริเวณบริเวณหอหล่อเย็น (Cooling Tower) และหน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralization System) พบปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในพื้นที่ตั้งแต่ตรวจไม่พบ - <0.10 
ส่วนในล้านส่วน 

 
เมื่ อน าผลตรวจ วัดที่ ได้ มา เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ ก าหนดไ ว้ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2520) และค่าที่เสนอแนะของสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาครัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านอาชีวอนามัยซึ่งเป็นยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ก าหนดค่าความเข้มข้น
ของสารเคมีต่าง ๆ ที่ยินยอมให้สัมผัสได้ของสารเคมีทีเ่ป็นพิษ พบว่า ไอกรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) และก๊าซคลอรีน (Cl2) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกจุดตรวจวัด 
 
ตารางท่ี 3.1.1-3 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการของโรงงานปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

HCl (ppm) NaOH (ppm) Cl2 (ppm) 
บริเวณ  

HCl Tank 
บริเวณ 

NaOH Tank 
บริเวณ 

Cooling Tower 
บริเวณ 

Demin Plant 
มกราคม-มิถุนายน 2557 <0.05 <0.05 <0.10 <0.10 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 <0.05 <0.05 <0.10 <0.10 
มกราคม-มิถุนายน 2558 <0.05 <0.05 <0.10 <0.10 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 <0.05 <0.05 <0.10 <0.10 
มกราคม-มิถุนายน 2559 0.01 N.D.(<0.048) N.D.(<0.002) N.D.(<0.002) 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 N.D.(<0.008) N.D.(<0.136) N.D.(<0.002) N.D.(<0.002) 
มกราคม-มิถุนายน 2560 0.018 N.D.(<0.075) N.D.(<0.002) N.D.(<0.002) 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 N.D.(<0.008) N.D. (<0.071) N.D.(<0.001) N.D.(<0.001) 
มาตรฐาน ประเทศไทย1/ 5 2 1 1 
มาตรฐาน TLV-TWA2/ - - 0.5 0.5 

มาตรฐาน TLV-C2/ 2 2 - - 
หมายเหต:ุ N.D. (Not Detected) = ตรวจไม่พบด้วยวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103  

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 เร่ือง ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับภาวะแวดล้อม (สารเคม)ี  
 2/ Threshold Limit Value-Time Weighted Average (TLV-TWA) และ TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling) ก าหนด

โดยหน่วยงาน ACGIH (The American Conference of Governmental Industrial Hygienists)  
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 3/61  3-7                      บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

3.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
 

(1) ระดับเสียงท่ัวไป 
โรงงานได้ท าการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ทุก 6 เดือน 3 วันต่อเนื่องและ 7 วันต่อเนื่อง โดย

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 hr) และ ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) บริเวณริมรั้วด้าน
ทางเข้าโรงงาน ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.2-1 พบว่า ระดับเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq-24 hr) มีค่าอยู่
ในช่วง 64.4 - 68.8 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 74-96.6 เดซิเบลเอ และ ระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 61.7-67.4 เดซิเบลเอ ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่จะมีระดับเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq-24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ  

 
เมื่อน าผลที่ ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 พบว่า 
ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq-24 hr) และระดับเสียงสงูสดุ (Lmax) บริเวณริมรั้วด้านทางเข้าโรงงานมีคา่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดและค่อนข้างใกล้เคียงกันตลอดระยะเวลาตรวจวัด ส่วนระดับเสียงเปอร์เซนต์
ไทล์ที่ 90 (L90) ไม่มีมาตรฐานก าหนดไว้ 
 
ตารางท่ี 3.1.2-1 ระดับเสียงท่ัวไปของโรงงานปัจจุบัน บริเวณริมรั้วด้านทางเข้าโรงงาน ระหว่างปี พ.ศ.
2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
ครั้งที่ 1/2557 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 66.1 96.6 62.1 
 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 66.3 90.4 62.0 
 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 66.0 92.0 61.9 
ครั้งที่ 2/2557 5-6 สิงหาคม 2557 67.3 87.6 64.6 
 6-7 สิงหาคม 2557 67.1 86.4 64.8 
 7-8 สิงหาคม 2557 67.1 90.0 64.5 
ครั้งที่ 1/2558 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 64.4 86.4 61.7 
 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 64.8 92.0 62.2 
 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 64.9 87.6 62.0 
ครั้งที่ 2/2558 30 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2558 67.0 86.4 63.0 
 1-2 ธันวาคม 2558 67.5 90.0 64.3 
 2-3 ธันวาคม 2558 66.7 86.4 63.6 
ครั้งที่ 1/2559 11-12 มีนาคม 2559 68.8 89.9 67.4 
 11-12 มีนาคม 2559 68.4 77.7 67.1 
 13-14 มีนาคม 2559 68.6 83.5 67.2 
ครั้งที่ 2/2559 26-27 กันยายน 2559 65.7 75.1 65.0 
 27-28 กันยายน 2559 67.7 84.0 66.5 
 28-29 กันยายน 2559 67.6 79.6 66.2 
 29-30 กันยายน 2559 67.2 78.9 65.9 
 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559 67.4 93.0 66.1 
 1-2 ตุลาคม 2559 67.6 74.0 66.4 
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ช่วงเวลาที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
 2-3 ตุลาคม 2559 67.4 86.6 66.1 
ครั้งที่ 1/2560 10-11 มีนาคม 2560 66.5 83.9 64.9 
 11-12 มีนาคม 2560 66.5 87.6 64.9 
 12-13 มีนาคม 2560 67.0 85.6 65.5 
 13-14 มีนาคม 2560 67.3 83.8 65.8 
 14-15 มีนาคม 2560 65.8 85.2 64.0 
 15-16 มีนาคม 2560 65.8 84.4 63.1 
 16-17 มีนาคม 2560 65.5 85.5 62.8 
ครั้งที่ 2/2560 24-25 สิงหาคม 2560 66.2 92.7 65.4 
 25-26 สิงหาคม 2560 66.3 91.0 65.7 
 26-27 สิงหาคม 2560 67.1 87.4 66.4 
 27-28 สิงหาคม 2560 66.9 81.8 66.1 
 28-29 สิงหาคม 2560 67.0 93.2 66.4 
 29-30 สิงหาคม 2560 67.8 75.6 67.1 
 30-31 สิงหาคม 2560 67.9 79.8 67.1 

มาตรฐาน*,** 70 115 - 
ที่มา : * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ.2540) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

**   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ.   
2548 

ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
 

(2) ระดับเสียงในสถานประกอบการ 
โรงงานได้ท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 hr) และระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) ในสถานประกอบการ จ านวน 5 จุด ได้แก่ บริเวณเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) 1 จุด หอ
หล่อเย็น (Cooling Tower) 1 จุด หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) 
1 จุด และหน่วยผลิตเสริม 70 ตัน/ช่ัวโมง (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr) 2 จุด ทุก ๆ 3 เดือน ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.2-2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1) เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)   
พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 77.3-82.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax)  มีค่าอยู่ในช่วง 83.5-92.9 เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

 
2) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณหอหล่อเย็น (Cooling Tower)   
พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 72.6-83.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax)  มีค่าอยู่ในช่วง 78.1-101.3 เดซิเบลเอ ตามล าดับ  
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3) หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ชั่วโมง (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง 

พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 73-84 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มี
ค่าอยู่ในช่วง 81-110.6 เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

 
4) หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ชั่วโมง ชุดท่ี 1 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #1) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง 
พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 72.3-87.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 77.8-100.9 เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

 
5) หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ชั่วโมง ชุดท่ี 2 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #2) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง 
พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 69.8-87.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 75.2-114.3 เดซิเบลเอ ตามล าดับ  

 
เมื่อน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และเสียง (หมวด 3 เสียง) และกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 3 เสียง) พบว่า ระดับเสียงที่
ตรวจวัดได้ในสถานประกอบการทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 
3.1.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง 

โรงงานได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) เป็น
ประจ าทุก 1 เดือน มีพารามิเตอร์ในการตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อุณหภูมิ 
(Temperature) ค่าบีโอดี (BOD) ค่าของแข็งละลายในน้ า (TDS) และค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.3-1 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง 
6.98-8.50 อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง 27.10-41.20 องศาเซลเซียส ค่าบีโอดี 
(BOD) มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง <2-8 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายในน้ า (TDS) มีค่าการตรวจวัด
อยู่ในช่วง 372-1,510 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าการตรวจวัดอยู่ในช่วง   
<1-6 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อน าผลที่ได้มาเปรยีบเทียบตามเกณฑ์ลกัษณะน้ าเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่
ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ พบว่ามีค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกพารามิเตอร์ นอกจากนี้เมื่อน าผลที่ได้มา
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.  2559 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
พบว่าค่าที่ได้จากการตรวจวัดส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
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ตารางท่ี 3.1.2-2 ระดับเสียงท่ัวไปในสถานประกอบการของโรงงานปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจ 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงในสถานประกอบการ  dB(A) 

Air Compressor Cooling Tower 
Auxiliary Boiler 

140 Ton/hr 
Auxiliary Boiler 70 

Ton/hr#1 
Auxiliary Boiler 70 

Ton/hr#2 
Leq-8 hr Lmax Leq-8 hr Lmax Leq-8 hr Lmax Leq-8 hr Lmax Leq-8 hr Lmax 

29 ม.ค. 57 79.1 86.8 77.2 81.3 80.6 84.2 85.3 86.2 76.1 84.9 
29 เม.ย. 57 80.2 88.4 79.0 82.1 84 86 74.4 77.8 72.3 75.2 
7 ส.ค. 57 78.6 85.4 77.0 90.4 81.6 110.6 85.5 100.9 79.2 95.8 
20 ต.ค. 57 78.3 92.7 72.6 86.6 83.1 90.8 82.4 92.1 78.2 91.7 
5 ก.พ. 58 77.3 83.5 75.4 80.8 73 83.1 79.9 80.8 83.9 84.9 
7 พ.ค. 58 79.7 92.9 76.0 90.6 82.3 84.8 85.1 88.4 75.7 81.1 
18 ส.ค. 58 82.0 89.5 75.5 85.6 81.3 87.3 85.2 92.7 77.4 87.9 
28 ต.ค. 58 81.9 89.5 76.1 84.1 82.4 83.6 72.3 79.6 69.8 75.9 
9 ก.พ. 59 79.8 86.1 82.7 85.9 80.7 82.3 85.7 90.2 75.3 84.1 
20 พ.ค. 59 78.5 84.1 82.6 88.1 79.7 81 87.2 87.7 81.1 82.1 
5 ส.ค. 59 81.6 87.0 81.6 101.3 82.4 100.9 84.9 95.6 84.8 114.3 
21 พ.ย. 59 81.8 84.5 77.1 85.8 82 83.9 87.0 90.4 87.5 91.3 
10 ก.พ. 60 82.4 84.2 78.7 82.8 80.6 85.8 77.4 80.4 86.3 88.3 
20 พ.ค. 60 81.3 86.8 83.2 88.7 82.6 84.7 84.1 85.5 77.7 78.7 
24 ส.ค. 60 79.3 81.8 73.8 88.2 79.3 80.8 77.9 81.1 83.8 85.1 
6 พ.ย. 60 81.7 91.3 76.0 78.1 81.7 91.3 74.5 85.1 84.9 86.4 
ค่าต่ าสุด 77.3 83.5 72.6 78.1 73 81 72.3 77.8 69.8 75.2 
ค่าสูงสุด 82.4 92.9 83.2 101.3 84 110.6 87.2 100.9 87.5 114.3 

มาตรฐาน*,** 90 140 90 140 90 140 90 140 90 140 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 
  เก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน 
  ** กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
  สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 3 เสียง) และกฎกระทรวง พ.ศ. 2559 ก าหนด 
  มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความ 
  ร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 3 เสียง) 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
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ตารางท่ี 3.1.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงท่ีบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง (Inspection Pit) ของ
โรงงานปัจจุบันระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าทิ้ง 

pH 
 

Temperature (   C) BOD (mg/l) TDS (mg/l) Oil & Grease (mg/l) 

ปี พ.ศ. 2557 
มกราคม 7.9 27.1 2 796 <3 

กุมภาพันธ์ 8.5 32.3 4 904 <3 
มีนาคม 7.6 36.6 <2 536 <3 
เมษายน 7.9 32.6 <2 1,160 <3 

พฤษภาคม 8.2 34.6 2 800 <3 
มิถุนายน 8.5 33.7 4 960 <3 
กรกฎาคม 7.9 37.2 4 740 <3 
สิงหาคม 8.1 37.3 7 376 <3 
กันยายน 8.2 34.7 <2 576 <3 
ตุลาคม 8.1 31.1 <2 700 <3 

พฤศจิกายน 8.1 35.3 <2 1,510 <3 
ธันวาคม 8.2 34.0 3 608 <3 

ปี พ.ศ. 2558 
มกราคม 8.2 30.8 <2 832 <3 

กุมภาพันธ์ 8.3 30.9 7 688 <3 
มีนาคม 8.3 33.9 <2 552 <3 
เมษายน 7.2 41.2 <2 1,340 6 

พฤษภาคม 8.2 32.2 4 516 <3 
มิถุนายน 8.5 31.7 <2 692 <3 
กรกฎาคม 7.8 38.7 4 372 <3 
สิงหาคม 8.0 36.2 <2 568 <3 
กันยายน 8.1 33.0 3 890 3 
ตุลาคม 8.1 39.8 2 536 <3 

พฤศจิกายน 7.9 33.4 4 648 <3 
ธันวาคม 8.1 35.7 <3 800 3 

ปี พ.ศ. 2559 
มกราคม 7.49 32.0 <2 823 <1 

กุมภาพันธ์ 8.22 33.6 <2 563 <1 
มีนาคม 7.46 34.0 4 627 <1 
เมษายน 7.31 33.4 4 453 <1 

พฤษภาคม 7.55 33.6 <2 675 <1 
มถิุนายน 7.74 30.5 2 950 <1 
กรกฎาคม 7.59 31.8 6 1,374 <1 
สิงหาคม 7.27 32.0 3 1,245 <1 
กันยายน 7.11 32.1 <2 474 <1 
ตุลาคม 6.98 32.2 <2 527 <1 

พฤศจิกายน 7.34 30.9 3 709 <1 
ธันวาคม 7.70 37.4 <2 691 <1 

ปี พ.ศ. 2560 
มกราคม 7.02 30.3 2 1,260 <1 

กุมภาพันธ์ 7.44 29.1 <2 564 <1 
มีนาคม 7.36 31.5 3 876 <1 
เมษายน 7.47 31.7 <2 626 <1 

พฤษภาคม 7.84 34.7 8 1,465 <1 
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ช่วงเวลาที่ตรวจ 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ าทิ้ง 

pH 
 

Temperature (   C) BOD (mg/l) TDS (mg/l) Oil & Grease (mg/l) 

มิถุนายน 7.79 31.1 <2 1,056 <1 
กรกฎาคม 7.75 31.9 <2 712 <1 
สิงหาคม 7.20 32.9 4 778 <1 
กันยายน 7.37 32.1 4 590 <1 
ตุลาคม 7.37 32.5 <2 572 <1 

พฤศจิกายน 8.04 32.6 4 1,301 <1 
ธันวาคม 7.86 31.6 4 1,439 <1 
ค่าต่ าสดุ 6.98 27.10 <2 372 <1 
ค่าสูงสดุ 8.50 41.20 8 1,510 6 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 45 500 3,000 10 
ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9.0 40 20 3,000 5 

หมายเหตุ: 1/ เกณฑ์ลักษณะน้ าเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ 
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
 นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 

ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560  
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
 
3.1.4 ผลการตรวจความร้อนในสถานประกอบการ 
 โรงงานได้ท าการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ จ านวน 3 จุด ได้แก่ หน่วยผลิตไอ
น้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr) และหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ช่ัวโมง ชุดที่ 
1-2 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #1-2) ทุก 6 เดือน ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1.4-1 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

(1) หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ชั่วโมง (Auxiliary Boiler 140 Ton/hr)  
ผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง พบว่า ค่าระดับ

ความร้อนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 27.9-30.9 องศาเซลเซียส 
 

(2) หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ชั่วโมง ชุดท่ี 1 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #1)  
ผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ช่ัวโมง พบว่า ค่าระดับ

ความร้อนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 27.4-30.8 องศาเซลเซียส 
 

(3) หน่วยผลิตไอน้ าเสริม 70 ตัน/ชั่วโมง ชุดท่ี 2 (Auxiliary Boiler 70 Ton/hr #2)  
ผลการตรวจวัดระดับความร้อน บริเวณหน่วยผลิตไอน้ าเสริม 140 ตัน/ช่ัวโมง พบว่า ค่าระดับ

ความร้อนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 27.5-30.2 องศาเซลเซียส 
 
เมื่อน าผลตรวจวัดค่าระดับความร้อนที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2549 เรื่องก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 1 ความร้อน) กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง (หมวด 1 ความร้อน)  และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
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เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พบว่า ค่าระดับความร้อนที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดส าหรับการท างานแบบเบา ทั้งนี้จากการตรวจสอบลักษณะการปฏิบัติงานในพื้นที่ตรวจวัดดังกล่ าว 
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมการท างานแต่มีบางครั้งที่ต้องมีการซ่อมบ ารุง 
ซึ่งโรงงานก าหนดให้พนักงานที่เข้าไปท างานในบริเวณดังกล่าวต้องท าเรื่องขออนุญาตทุกครั้งและต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางที่โรงงานก าหนดไว้อย่างเครง่ครัด รวมถึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคลกอ่นเข้า
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 
ตารางท่ี 3.1.4-1 ระดับความร้อนของสถานประกอบการของโรงงานปัจจุบัน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 

ช่วงเวลาที่ตรวจ 
ผลการตรวจวัดระดับความร้อน (อุณหภูมิ (   C (WBGT)) 

Auxiliary Boiler  
140 Ton/hr 

Auxiliary Boiler  
70 Ton/hr#1 

Auxiliary Boiler  
70 Ton/hr#2 

30 เมษายน 2557 30.0 30.8 29.4 
21 ตุลาคม 2557 29.3 29.1 28.1 
7 พฤษภาคม 2558 30.9 30.1 29.8 
28 ตุลาคม 2558 29.3 28.8 28.3 
21 เมษายน 2559 30.4 29.7 30.2 
27 กันยายน 2559 27.9 27.4 27.5 
12 เมษายน 2560 29.1 29.0 29.2 
21 พฤศจิกายน 2560 29.2 29.5 29.2 

ค่าต่ าสุด 27.9 27.4 27.5 
ค่าสูงสุด 30.9 30.8 30.2 

มาตรฐาน1/,2/ 34 
หมายเหตุ: 1/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 
   เก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน 
 2/ กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ 
   สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง และกฎกระทรวง พ.ศ. 2559 ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร  
   จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
   (หมวด 1 ความร้อน) 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (ด าเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด), 2560 
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3.1.5 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับโรงงานและการท างาน 
โรงงานได้ท าการจดบันทึกสถิติสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดข้ึนกับโรงงานและการท างานที่

เกิดข้ึนในสถานประกอบการ ปีละ 1 ครั้ง ผลการบันทึกสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 พบว่าไม่มีอุบัติเหตุ
และความเสียหายที่เกิดข้ึนกับโรงงานและการท างาน 

 
3.1.6 ผลตรวจสุขภาพพนักงาน 

โรงงานให้ท าการตรวจสุขภาพพนักงานแรกรับเข้าท างาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ปีละ 
1 ครั้ง โดยก าหนดให้ พนักงานทุกคนท าการตรวจสุขภาพทั่วไป และ x-ray ปอด พนักงานที่ท างานสาย
ปฏิบัติการท าการตรวจการได้ยินและตรวจวัดสายตา ผลการตรวจสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 สรุปได้
ดังตารางท่ี 3.1.6-1 และตารางท่ี 3.1.6-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
โรงงานมีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามรายการผลการตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงาน ซึ่งแบ่ง

ผลการตรวจออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ กล่าวคือ การตรวจร่างกายทั่วไปและดัชนีมวลกาย การตรวจความสมบูรณ์
ของเม็ดเลือด การตรวจระดับน้ าตาลในเลือด การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจการท างานของตับ ไต 
และการตรวจพิเศษอื่น ๆ เช่น สารเสพติด สารบ่งช้ีมะเร็ง หัวใจ ตา และปอด ซึ่งผลการตรวจร่างกายใน
ภาพรวม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 82 
โดยเฉลี่ยของจ านวนพนักงานทั้งหมด) ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสุขภาพทางเคมีอื่น ๆ  ในกลุ่มระดับไขมัน
ในเลือด ตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ กล่าวคือ ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol) ระดับไขมัน
ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ไขมัน HDL (ไขมันชนิดดี) ในเลือด และ ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความ
หนาแน่นต่ า (LDL) ในเลือด ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบ 
น ามาซึ่งโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เป็นสาเหตุของหัวใจวาย โรคสมองขาดเลือดเป็น
สาเหตุของอัมพาต นอกจากนี้ยังมีภาวะกรดยูริค (Uric Acid) ในเลือดสูง ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคปวดข้อ หรือโรคเก๊าท์ เนื่องจากกรดยูริคที่มีปริมาณมากจะไปสะสมที่ข้อนิ้วมือ และข้อนิ้วเท้า ท าให้
ข้ออักเสบและปวดบวม ทั้งนี้หากพิจารณาความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพในภาพรวม พบว่า สาเหตุที่
ส าคัญของความผิดปกติของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่บางช้ีความเสี่ยงของสุขภาพทั้งหมด มาจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่สมดุลมากกว่าโรคหรือความเสี่ยงที่มาจากการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้
จากการปรับเปลี่ยนอาหารที่บริโภค การออกก าลังกาย และปรับพฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการตรวจสุขภาพจากสภาพการท างานทางอาชีวอนามัยของ
พนักงานสายปฏิบัติการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความผิดปกติด้านสายตา ซึ่งอาจจะมีสาเหตุของความผิดปกติที่
อาจมาจากความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่การท างาน หรือพฤติกรรมการท างานที่ต้องมีการใช้สายตา ทั้งนี้
หากจะมีการลดผลกระทบดังกล่าวควรพิจารณาร่วมกับผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในการท างาน
และปัจจัยเฉพาะบุคคลร่วมด้วย 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                               บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 3/61          3-15                                      บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 3.1.6-1  ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไปของพนักงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 

ชนิดการตรวจ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ตรวจ ปกติ (คน) ร้อยละ ผิดปกติ (คน) ร้อยละ ตรวจ ปกติ (คน) ร้อยละ ผิดปกติ (คน) ร้อยละ ตรวจ ปกติ (คน) ร้อยละ ผิดปกติ (คน) ร้อยละ 
ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป 
ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย ์(PE) 20 19 95.00 1 5.00 24 24 100.00 0 0.00 21 21 100.00 0 0.00 
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) 20 4 20.00 16 80.00 25 4 16.00 21 84.00 22 4 18.18 18 81.82 
ผลการตรวจวัดความดันโลหิต (BP) 20 18 90.00 2 10.00 25 22 88.00 3 12.00 23 19 82.61 4 17.39 
ผลการตรวจวัดชีพจร (Pulse) 20 20 100.00 0 0.00 25 25 100.00 0 0.00 23 23 100.00 0 0.00 
ผลการตรวจวัดรอบเอว (Waist) 20 15 75.00 5 25.00 25 15 60.00 10 40.00 22 13 59.09 9 40.91 
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลอืด (CBC) 20 15 75.00 5 25.00 25 19 76.00 6 24.00 23 15 65.22 8 34.78 
ตรวจน้ าตาลในเลือด (FBS) 20 15 75.00 5 25.00 25 20 80.00 5 20.00 23 19 82.61 4 17.39 
ตรวจระดบัไขมันคอเลสเตอรอลในเลอืด (Cholesterol) 20 7 35.00 13 65.00 25 8 32.00 17 68.00 23 12 52.17 11 47.83 
ตรวจระดบัไขมันไตรกลีเซอร์ไรด ์(Triglyceride) 20 12 60.00 8 40.00 25 14 56.00 11 44.00 23 11 47.83 12 52.17 
ตรวจไขมัน HDL (ไขมันชนิดด)ี ในเลือด 20 14 70.00 6 30.00 25 19 76.00 6 24.00 23 15 65.22 8 34.78 
ตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ า (LDL) ในเลือด 20 9 45.00 11 55.00 25 9 36.00 16 64.00 23 16 69.57 7 30.43 
ตรวจการท างานของไต (Bun/Creatinine) ในเลือด 20 18 90.00 2 10.00 25 22 88.00 3 12.00 23 20 86.96 3 13.04 
ตรวจการท างานของตบั (SGPT/SGOT) ในเลือด 20 15 75.00 5 25.00 25 14 56.00 11 44.00 23 20 86.96 3 13.04 
ตรวจกรดยูริค (Uric Acid) ในเลือด 20 8 40.00 12 60.00 25 17 68.00 8 32.00 23 13 56.52 10 43.48 
ตรวจสารบง่ช้ีมะเร็งตบัในเลือด (AFP) 3 3 100.00 0 0.00 6 6 100.00 0 0.00 9 9 100.00 0 0.00 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเรง็ต่อมลูกหมากในเลือด (PSA) - - - - - 7 7 100.00 0 0.00 9 9 100.00 0 0.00 
ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเรง็ล าไส้ใหญ่ในเลอืด (CEA) 3 3 100.00 0 0.00 7 7 100.00 0 0.00 9 7 77.78 2 22.22 
ตรวจปสัสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine) 20 10 50.00 10 50.00 25 17 68.00 8 32.00 23 18 78.26 5 21.74 
ตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine) 20 20 100.00 0 0.00 25 25 100.00 0 0.00 23 23 100.00 0 0.00 
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 7 6 85.71 1.00 14.29 21 19 90.48 2.00 9.52 21 21 100.00 0 0.00 
ตรวจความดันลูกตา (Tonometry) 20 20 100.00 0.00 0.00 23 22 95.65 1.00 4.35 23 23 100.00 0 0.00 

ตรวจเอก็ซเรยป์อดและทรวงอก (Chest X-ray) 20 20 100.00 0.00 0.00 21 20 95.24 1.00 4.76 22 21 95.45 1 4.55 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) , 2560 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                               บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 3/61          3-16                                      บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 3.1.6-1  ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไปของพนักงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 (ต่อ) 

ชนิดการตรวจ 
ปี 2560 

ตรวจ ปกติ (คน) ร้อยละ ผิดปกติ (คน) ร้อยละ 
ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย ์(PE) 18 18 100.00 0 0.00 

ผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) 18 3 16.67 15 83.33 

ผลการตรวจวัดความดันโลหิต (BP) 18 18 100.00 0 0.00 

ผลการตรวจวัดชีพจร (Pulse) 18 11 61.11 7 38.89 

ผลการตรวจวัดรอบเอว (Waist) 18 11 61.11 7 38.89 

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลอืด (CBC) 18 16 88.89 2 11.11 

ตรวจน้ าตาลในเลือด (FBS) 18 13 72.22 5 27.78 

ตรวจระดบัไขมันคอเลสเตอรอลในเลอืด (Cholesterol) 18 8 44.44 10 55.56 

ตรวจระดบัไขมันไตรกลีเซอร์ไรด ์(Triglyceride) 18 8 44.44 10 55.56 

ตรวจไขมัน HDL (ไขมันชนิดดี) ในเลือด 18 10 55.56 8 44.44 

ตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ า (LDL) ในเลือด 18 11 61.11 7 38.89 

ตรวจการท างานของไต (Bun/Creatinine) ในเลือด 18 16 88.89 2 11.11 

ตรวจการท างานของตบั (SGPT/SGOT) ในเลือด 18 13 72.22 5 27.78 

ตรวจกรดยูริค (Uric Acid) ในเลือด 18 11 61.11 7 38.89 

ตรวจสารบง่ช้ีมะเร็งตบัในเลือด (AFP) 9 9 100.00 0 0.00 

ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเรง็ต่อมลูกหมากในเลือด (PSA) 9 9 100.00 0 0.00 

ตรวจหาสารบ่งช้ีมะเรง็ล าไส้ใหญ่ในเลอืด (CEA) 9 8 88.89 1 11.11 

ตรวจปสัสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine) 18 10 55.56 8 44.44 

ตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine) 18 18 100.00 0 0.00 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 17 17 100.00 0 0.00 

ตรวจความดันลูกตา (Tonometry) 18 18 100.00 0 0.00 

ตรวจเอก็ซเรยป์อดและทรวงอก (Chest X-ray) 18 17 94.44 1 5.56 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) , 2560 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 3/61      3-17                                บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ตารางท่ี 3.1.6-2 ผลการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัยของพนักงานสายปฏิบัติการตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 

 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) , 2560 
 

ช่วงเวลา
ท่ีตรวจ 

ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน (Audiogram) ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Titmus) 

ตรวจ 
ปกติ 
(คน) 

ร้อยละ 
เฝ้าระวัง 

(คน) 
ร้อยละ 

ผิดปกติ 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ตรวจ 
ปกติ 
(คน) 

ร้อยละ 
เฝ้าระวัง 

(คน) 
ร้อยละ 

ผิดปกติ 
(คน) 

ร้อย
ละ 

2557 20 10 50.00 9.00 45.00 1 5.00 20 7 35.00 0 0.00 13 65.00 
2558 21 9 42.86 8.00 38.10 4 19.05 25 8 32.00 0 0.00 17 68.00 
2559 23 15 65.22 7.00 30.43 1 4.35 23 15 65.22 0 0.00 8 34.78 
2560 18 11 61.11 0 0.00 7 38.89 18 5 27.78 0 0.00 13 72.22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน      

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61 4-1                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

บทท่ี 4  
แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดล้อม  
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

(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 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) (HEIE) อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
เปิดด าเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยขออนุญาตประกอบกิจการผลิตไอน้ าและน้ าเพื่อการ
อุตสาหกรรม ด้วยก าลังการผลิตสูงสุด (Maximum Operation) ที่ 280 ตัน/ช่ัวโมง และ 780 ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง ตามล าดับ อ้างอิงตามเอกสารหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยปัจจุบันก าลังการผลิตปกติ (Normal 
Operation) ของไอน้ าและน้ าเพื่อการอุตสาหกรรมของโครงการอยู่ที่อัตรา 150 ตัน/ช่ัวโมง และ 170 ลูกบาศก์
เมตร/ช่ัวโมง ตามล าดับ ต่ ากว่าก าลังการผลิตสูงสุดตามที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น 

 
สืบเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความ

ต้องการและความจ าเป็นในการใช้กระแสไฟฟ้า ไอน้ า และน้ าเพื่อการอุตสาหกรรมของโรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และนิคมฯ อื่นๆที่อยู่ภายในพื้นที่มาบตาพุด ยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โครงการศูนย์สาธารณูปการ 
แห่ งที่  3 (CUP3) จึ งก าหนดแผนงานในการด าเนินการติดตั้ งหน่ วยผลิตไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วม                
(Co-generation) เพิ่มเติม ด้วยก าลังการผลติติดต้ัง (Installation Capacity)  ที่ 135 เมกะวัตต์ ไอน้ าที่ผลิตได้
สูงสุด 624 ตัน/ช่ัวโมง และน้ าปราศจากแร่ธาตุที่ผลิตได้สูงสุด 780 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง เพื่อจ าหน่ายให้กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง 

 
จากผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ พบว่าการด าเนิน

โครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบางประการทั้งทางบวกและทางลบ โดยอยู่ในระดับต่ าถึง 
ปานกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ รวมทั้งส่งเสริมผลกระทบด้านบวก จึงได้มีการ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่อไป โดยมาตรการที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ดังกล่าวจะจัดท าในรูปของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Action Plant) ซึ่งจะมีการ
น าเสนอถึง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ พื้นที่ด าเนินการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ การบริหารแผนงาน และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานที่ ชัดเจน ทั้งในช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติการของโครงการจะมีความสอดคล้องกับผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในด้านที่มีนัยส าคัญโดยมีจ านวนทั้งสิ้น 13 แผน ประกอบด้วย 
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แผนปฏิบัติการ รายละเอียด 

แสดงในเอกสารหน้า 
1.   แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2. แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 

3 
6 

3.   แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า 13 
4. แผนปฏิบัติการด้านเสียง 21 
5. แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 25 
6. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 28 
7. แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 32 
8. แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 34 
9. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 37 
10. แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง 45 
11. แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 47 
12. แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ/สาธารณสุข 52 
13. แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ 54 

 
 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 
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4.2 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 
 
4.2.1 หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 212ง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 
ที่ก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทกุประเภท ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเปน็เช้ือเพลิง ที่
มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ ข้ึนไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอความเห็นชอบในข้ันตอน
ของการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อประกอบกิจการหรือข้ันขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี ดังนั้นบริษัทฯ 
ได้เสนอรายละเอียดของโครงการดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนและให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการโครงการ เพื่อให้
การด าเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการ
พื้นฐานเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินงานได้อย่างครบถ้วนและสามารถควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี 
 
4.2.2 วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการ 
(2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ

ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.2.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 

 
4.2.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิง่แวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของโครงการ ประชาชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
บริษัทรับเหมา และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
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(3) คัดเลือกบริษัทรับเหมาโดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
ระบุเป็นข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่ได้รับคัดเลือกในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 

(4) จัดให้มีระเบียบควบคุมและประเมินบริษัทรับเหมาและผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาท างานในพื้นที่ 
(5) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหา โครงการต้อง

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด 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
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) แจ้ง
ให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการดังนี้ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป  พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ รับจดแจ้งไว้  แจ้งให้กับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ 

-  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

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

(8) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
สรุปให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดระยอง โดยให้เป็นไป
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ตามแนวทางการน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน 

(9) เมื่อโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบโดยเร็ว 
 
4.2.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.2.6 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.2.7 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
4.2.8 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
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4.3 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ 
 
4.3.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง   
  จากการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศในช่วงก่อสร้างที่เกิดจากกิจกรรมงานปรับพื้นที่ งาน
ฐานรากและก่อสร้างอาคาร และงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ซึ่งมลสารหลัก (Air Pollutants) ที่
เกิดข้ึน ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) โดยใช้ Emission Factor จากแหล่งก าเนิดประเภท Fugitive Emission 
Sources ที่เกิดข้ึนภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งตามรายงานในเอกสาร AP42 ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง
สหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) และฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยใช้ Emission Factor ของ U.S. Customs and Border Protection มา
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกิจกรรมช่วงก่อสร้างของโครงการ ด้วยแบบจ าลอง AERMOD พบว่า 
ระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารมลพิษในบรรยากาศจะเกิดข้ึนภายในขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อพนักงานและคนงานก่อสร้างของโครงการ จากผลการประเมินหาค่าความเข้มข้นมลพิษทางอากาศ 
เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน อ้างอิงตาม 29CFR Part 
1910 Occupational Safety and Health Standards, OSHA พบว่าผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงได้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมไว้ในแผนปฏิบัติการ
ด้านคุณภาพอากาศช่วงก่อสร้าง 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3) ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) ปัจจุบันมีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ จ านวน 3 ปล่องที่หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) มี
อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสิ้น 6.92 กรัม/วินาที สูงกว่าสิทธิการระบายที่ได้รับการ
จัดสรรจากการนิคมฯ ตามสัดส่วนของพื้นที่ที่ถือครอง คิดเป็นปริมาณเพียง 0.278 กรัม/วินาที  ดังนั้นเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโครงการจึงน าค่าอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ส่วนหนึ่ง คิดเป็นจ านวน 
6.642 กรัม/วินาที จากสิทธิการระบายที่ได้รับการจัดสรรส าหรับโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (CUP 
1) จ านวนทั้งสิ้น 12.34 กรัม/วินาที ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่วนขยายและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่  1 (CUP 1) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/7957 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2551 มาแบ่งจัดสรรให้แก่โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3) ในขณะที่สิทธิการ
ระบายของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (CUP 1) ส่วนที่เหลือ อีกจ านวน 5.698 กรัม/วินาที จะถูก
น าไปจัดสรรให้แก่การด าเนินงานโครงการพัฒนาในอนาคตต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานของโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (CUP3) ในครั้งนี้ซึ่งจะท าการขอ
ติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Co-generation) เพิ่มเติม ด้วยก าลังการผลิตติดตั้ง (Installation 
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Capacity)  ที่ 135 เมกะวัตต์ จะมีค่าอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เพิ่มสูงข้ึนอีกในอัตรา 6  
กรัม/วินาที โดยไม่มีสิทธิการระบายมลพิษทางอากาศตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากการนิคมฯ โดยในข้ันตอนน้ี
โครงการจะน าสิทธิการระบายของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (CUP 1) ส่วนที่เหลืออีก 5.698 
กรัม/วินาที  ที่ได้ส ารองไว้ส าหรับโครงการในอนาคต (ใช้หลักการ 80/20 แล้ว) มาใช้กับโครงการทั้งหมด ซึ่งจะ
ยังคงมีความต้องการสิทธิการระบายเพิ่มอีก 0.387 กรัม/วินาที  โดยในข้ันตอนน้ีโครงการจะน าสิทธิการระบาย
ของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (CUP 1) ซึ่งส ารองไว้ส าหรับโครงการในอนาคตทั้งสิ้น 11 กรัม/
วินาที (ยังไม่ได้ใช้หลักการ 80/20) ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่  1 ครั้งที่  3 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.7/4698 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2560 มาให้กับโครงการ 0.387กรัม/วินาที โดยน าไปใช้ส าหรับโครงการ 0.302 กรัม/วินาที 
(ร้อยละ 80) และคืนสู่บรรยากาศ 0.076 กรัม/วินาที (ร้อยละ 20) 

ส่งผลให้โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง  แห่งที่ 1 (CUP1) จะยังคงเหลือสิทธิการระบายก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ส ารองไว้ส าหรับโครงการในอนาคต 10.622 กรัม/วินาที โดยการด าเนินงานอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ท้ายที่สุดค่าอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนรวมของพื้นที่มาบตาพุดต้องไม่มี ค่า
เพิ่มข้ึนแต่อย่างใด  

ทั้งนี้เมื่อประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศโดยใช้ค่าอัตราการระบายทุกกรณีที่ด าเนินการ
รวมถึงการประเมินร่วมกับแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง และรวมกับค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 
จากการศึกษาโดยใช้ค่าอัตราการระบายมลพิษกรณีที่ 4 การด าเนินการหลังขยายที่ Full Load โดยพิจารณา
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศที่เกิดข้ึนทั้งหมดของโครงการในสภาวะที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มก าลังการผลิต 
ร่วมกับ แหล่งก าเนิดอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ศึกษาของโครงการยังมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนา
โครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว โครงการจึงได้
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมไว้ในแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศช่วงด าเนินการให้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุม และครบถ้วนมากที่สุด 
 
4.3.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศระหว่างการก่อสร้างที่มีต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง 
 (2) เพื่อควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศของโครงการให้เป็นไป
ตามค่าควบคุม ซึ่งจะไม่ส่งผลให้มลพิษทางอากาศของพื้นที่มาบตาพุดเพิ่มข้ึนไปจากเดิม 
 (3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
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4.3.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
4.3.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) กิจกรรมการกอ่สรา้งบริเวณขอบเขตที่ดินพื้นที่โครงการหากมีการเปิดพื้นที่และเครื่องจักร

ในการก่อสร้างให้พิจารณาจ ากัดบริเวณพื้นที่ด าเนินการเป็นช่วง ๆ โดยเปิดพื้นที่ไม่เกิน 4,500 ตารางเมตร 
ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านอากาศจากกิจกรรมก่อสร้าง 

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

3) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

4) มีการตรวจสอบสภาพบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการระบาย
มลพิษทางอากาศ 
  
 (2) ช่วงด าเนินการ   
 

การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ 
1) ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศของโครงการทุกปล่อง

ไม่ให้เกินกรอบการระบายมลพิษที่ก าหนด โดยแต่ละปล่องมีอัตราการระบายมลพิษ (ตารางท่ี 1) ดังนี้ 
- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ขนาด 140 ตัน/ช่ัวโมง  

NOx มีค่าไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 3.80 กรัม/วินาที 
TSP มีค่าไม่เกิน 6 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.241 กรัม/วินาที 
SO2 มีค่าไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.210 กรัม/วินาที 
 

- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler#1-2) ชุดที่ 1-2 ขนาด 70 ตัน/ช่ัวโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 1.56 กรัม/วินาที 
TSP มีค่าไม่เกิน 6 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.100 กรัม/วินาที 
SO2 มีค่าไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.087 กรัม/วินาที 
 

- หน่วยผลิตไอน้ า (HRSG#1-2) ชุดที่  1-2 ขนาด 103.2/172 ตัน/ช่ัวโมง (กรณี 
Unfiring/Firing) 
NOx มีค่าไม่เกิน 26.58 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 3 กรัม/วินาที 
TSP มีค่าไม่เกิน 6 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.414 กรัม/วินาที 
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SO2 มีค่าไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.362 กรัม/วินาที 
ส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษดังกล่าว อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess 
air) ร้อยละ 50 หรือปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ที่ร้อยละ 7 

2) ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยการติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ 
Low NOx Burner ที่หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ทุกเครื่องเพื่อควบคุมปริมาณ NO2 ที่ระบาย
ออกมา พร้อมทั้งบ ารุงรักษาทุกเครื่องให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

3) ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยการติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ 
Dry Low NOx Burner ของเครื่องกังหันก๊าซทุกเครื่อง และระบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ที่
หน่วยผลิตไอน้ า HRSG ทุกเครื่อง เพื่อควบคุมปริมาณ NO2 ที่ระบายออกมา 

4) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMS) ทุกปล่อง โดย
ตรวจวัด NOx  และ O2 โดยรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับข้อมูลส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
กนอ. ตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากปล่อง
แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง พ.ศ. 2550 และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

5) ติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพือ่ควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเป็น 2 
ระดับ 

เมื่อความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับร้อยละ 90 ของค่าควบคุม 
เจ้าหน้าที่ต้องท าการวิเคราะห์สาเหตุและควบคุม แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังค่าการระบายก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 

- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ขนาด 140 ตัน/ช่ัวโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 54 ส่วนในล้านส่วน  

- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler#1-2) ชุดที่ 1-2 ขนาด 70 ตัน/ช่ัวโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 45 ส่วนในล้านส่วน  

- หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่  1-2 (HRSG #1-2) ขนาด 103.2/172  ตัน/ช่ัวโมง (กรณี 
Unfiring/Firing)  
NOx มีค่าไม่เกิน 23.92 ส่วนในล้านส่วน  

เมื่อความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับร้อยละ 95 ของค่าควบคุม 
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการลดก าลงัการผลิต เพื่อควบคุมค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 

- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ขนาด 140 ตัน/ช่ัวโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 57 ส่วนในล้านส่วน  

- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler#1-2) ชุดที่ 1-2 ขนาด 70 ตัน/ช่ัวโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 47.5 ส่วนในล้านส่วน  

- หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่  1-2 (HRSG #1-2) ขนาด 103.2/172  ตัน/ช่ัวโมง (กรณี 
Unfiring/Firing)  
NOx มีค่าไม่เกิน 25.25 ส่วนในล้านส่วน  
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6) ก าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบ SCR เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบ SCR 
ขัดข้องและไม่สามารถท างานได ้

7) กรณีเกิดปัญหาระบบ SCR ขัดข้อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ SCR ได้ในทุกกรณี 
โครงการจะหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) เพื่อท าการแก้ไขระบบดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป 
 

การจัดการมลพิษทางอากาศ 
1) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก 

CEMS ไม่ให้เกินกว่าค่าควบคุม ดังนี ้
- ให้ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น ท าการ

ตรวจสอบแนวโน้มของ NOx และ O2 ที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้น้ัน
ผิดจากการตรวจวัดหรือไม่  

- ตรวจสอบระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ หากพบว่าผิดปกติต้องท า
การแก้ไขทันที 

- กรณีที่เกิดจากคุณภาพของก๊าซให้ติดต่อ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMS ถ้าพบความผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์

ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMS Fails/Error ให้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้
ให้เรียก CEMS Service Provider มาท าการแก้ไข 

- ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบ ารุง หากพบว่ายังมีค่าสูงอยู่ให้ท า
การลดโหลดก าลังการผลิต โดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟฟ้าดังนี ้
• ทดสอบโดยการลดโหลดก าลังการผลิตแล้วดูว่าค่าความเข้มข้นของมลสารลดลง

หรือไม่ 
• กรณีเดินโหลดก าลังการผลิตต่ าแล้วพบว่าความเข้มข้นของมลสารสูงให้ทดลอง

เพิ่มโหลดก าลังการผลิต  
• กรณีที่ ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อท าการ 

Shutdown และท าการแก้ไขระบบการเผาไหม้หรือระบบก าจัดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (SCR) ตามความเหมาะสมต่อไป 

2) ก าหนดให้มีระบบการบันทึกและการรายงานข้อมูลที่ CEMS กรณีที่มีค่าสูงเกินกว่าค่า
ควบคุมทุกครั้ง (ไม่รวมช่วง Start Up และ Shut Down) โดยให้มีการบันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ด าเนินการ
แก้ไขในแตล่ะครั้งด้วย 

3) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

4) ก าหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง ส าหรับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที 

5) ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิ งป้ องกัน  (Preventive Maintenance 
Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

6) ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูกต้องแม่นย าโดยจัดให้มีบุคคลที่ 3 (3rd party) มาท าการ Audit 
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CEMS ตาม Guideline ที่ทาง US.EPA ก าหนดไว้ อ้างอิงตาม Appendix F, 40 CFR 60 โดยโครงการต้องจัด
ให้มีการทดสอบ Relative Accuracy Test Audit (RATA Test) กับระบบ CEMS ที่ติดตั้งและใช้งานของ
โครงการด้วยความถ่ีอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้งในส่วนของอุปกรณ์วิเคราะห์ค่า NOx และ O2 

 
4.3.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รายละเอียดดังนี ้

  ดัชนีที่ตรวจวัด:  ทิศทางและความเร็วลม 
 
      ฝุ่นละอองรวม (TSP)  24 ช่ัวโมง 
      ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน(PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
 
  จุดเก็บตัวอย่าง: จ านวน 2 สถานี (รูปท่ี 3) 
      - วัดหนองแฟบ 
      - วัดมาบชลูด 
 
  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยท าการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ตลอด

ช่วงก่อสร้าง 
  
 (2) ช่วงด าเนินการ   

 
1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  ดัชนีที่ตรวจวัด:  ทิศทางและความเร็วลม  (เลือกตรวจวัด 1 สถานี) 
      ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
      ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S02) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
      ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
      ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
  จุดเก็บตัวอย่าง: จ านวน 4 สถานี (รูปท่ี 4)    
      - วัดหนองแฟบ 
      - วัดมาบชลูด 
      - วัดชากลูกหญ้า 
      - วัดโสภณวนาราม 
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  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยท าการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่ อง 
ช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

 
2) คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ตรวจวัดโดยวิธี Stack Sampling 

  ดัชนีที่ตรวจวัด:  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
  จุดเก็บตัวอย่าง: ตรวจวัดจ านวน 5 ปล่อง (รูปท่ี 6) 

- ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 2 ปล่อง 
- ปล่องระบาย Auxiliary Boiler จ านวน 3 ปล่อง 

  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) โดยท าการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่ อง 
ช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
3) คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 
ดัชนีที่ตรวจวัด: แอมโมเนีย 

จุดเก็บตัวอย่าง: ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 2 ปล่อง (รูปท่ี 6) 
  ระยะเวลา/ความถ่ี: ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)  
 

4) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS)  
  ดัชนีที่ตรวจวัด:  ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
      ก๊าซออกซิเจน (O2) 

จุดเก็บตัวอย่าง: ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 2 ปล่อง (รูปท่ี 6) 
  ระยะเวลา/ความถ่ี: ตลอดช่วงด าเนินการ 
 

5) ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของระบบ CEMS (Audit CEMS)  

บริเวณที่ตรวจสอบ: ปล่องระบายจาก HRSGs จ านวน 2 ปล่อง (รูปท่ี 6) 
  ระยะเวลา/ความถ่ี: อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
4.3.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.3.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.3.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.3.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ประมาณ 50,000 บาทต่อป ี
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ประมาณ 400,000 บาทตอ่ป ี
 
4.4 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า 
 
4.4.1 หลักการและเหตุผล 
  
 (1) ช่วงก่อสร้าง   
  น้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการมี 3 ส่วน คือ น้ าเสียทั่วไปจากการอุปโภคและ
บริโภคของคนงานก่อสร้าง สูงสุดประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการบ าบัดโดยใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูป ส่วนน้ าเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้แก่ น้ าเสียที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต น้ าล้าง
ท าความสะอาด เป็นต้น ซึ่งไม่มีการปนเปื้อนส่วนใหญ่จะถูกระบายลงสู่ระบบระบายน้ าช่ัวคราวและบ่อดัก
ตะกอนโดยรอบพื้นที่ส่วนที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการพัดพาเศษดินออกสู่ภายนอก จากนั้นจึงระบายลงสู่ราง
ระบายน้ าของโครงการและรางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป และน้ าทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วย
วิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) 11.74 ลูกบาศก์เมตรต่อการทดสอบแต่ละครั้ง ภายหลังการทดสอบจะมี
การตรวจสอบคุณภาพน้ าในดัชนีต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ของแข็ง
แขวนลอย (SS) และน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ต่อไป  
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  ส าหรับการจัดการน้ าใต้ดินที่ เกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้างบ่อพักน้ าทิ้ง และบ่อพักน้ าทิ้ง
ฉุกเฉินของโครงการ  โดยน้ าใต้ดินทั้งหมดที่ซึมเข้ามาภายในบ่อในขณะก่อสร้างจะถูกกักเก็บไว้ภายในบ่อโดยไม่
มีการระบายทิ้งออกสู่ภายนอก จากนั้นจึงท าการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกพารามิเตอร์อา้งอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ควบคู่ไปกับ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดการน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ในบ่อดังกล่าว ต่อไป ดังนั้นผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิว
ดินในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ า  
 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

น้ าเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากโครงการสูงสุดปริมาณ 1,200.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถแบ่ง
การจัดการน้ าเสียออกเป็น 3 ส่วน  

1) น้ าเสียท่ีมาจากกิจกรรมอุปโภค/บริโภคของพนักงาน ปริมาณ 2.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(คิดที่ร้อยละ 80 ของอัตราการใช้น้ าของพนักงาน) น้ าเสียดังกล่าวจะถูกส่งไปบ าบัดด้วยระบบบ าบัดส าเร็จรูป 
(Septic Tank) ซึ่งน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) ก่อนส่งไปยัง
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 
2) น้ าท้ิงจากระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ สูงสุดปริมาณ 576.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ า

เสียส่วนนี้จะถูกน าไปบ าบัดเบื้องต้นที่หน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาดบ่อละ 600 ลูกบาศก์
เมตร รวมมีขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนถูกส่งไปเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่บ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมีคุณลักษณะ
สอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของนิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

 
3)  น้ าท้ิงจากหน่วยผลิตไอน้ า (น้ า Blowdown) ปริมาณสูงสุด 108 ลูกบาศก์เมตร/วัน    

โดยน้ าทิ้งส่วนนี้จะน ากลับไปใช้ใหม่ในหอหล่อเย็นแบบเปิดของโครงการ ซึ่งน้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น 
ปริมาณสูงสุด 347.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ าทิ้งจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท 274.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าเสียส่วนนี้จะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาดบ่อละ 
600 ลูกบาศก์เมตร รวมมีขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าทิ้งไดไ้ม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนถูกส่งไป
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ งที่ บ่อตรวจสอบคุณภาพ (Inspection Pit) ขนาด 12.6 ลูกบาศก์เมตร จนมี
คุณลักษณะสอดคล้องตามเกณฑ์ก าหนดของนิคมฯ ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

นอกจากนี้โครงการได้ท าการติดตั้งติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติที่บ่อพักน้ าทิ้ง
บ่อที่ 1- 2 (Holding pond #1-2) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ า



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61 4-15                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ทิ้งให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ 
pH และ Conductivity 

ส าหรับความสามารถในการรองรับน้ าเสยีของนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
พบว่า ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge : AS) ประเภท contact stabilization ที่มีความสามารถในการรองรับน้ าเสียได้ไม่ต่ ากว่า 60,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่ภาระบีโอดี (BOD Loading) ไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม/วัน ดังนั้น ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมฯ จึงยังคงมีศักยภาพในการรองรับน้ าเสียของโครงการที่เกิดข้ึนสูงสุดในปริมาณ 1,200.32  
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยไม่ส่งผลกระทบถึงความพอเพียงและประสิทธิภาพของระบบในการบ าบัดน้ าเสียให้
เป็นไปตามเกณฑ์ลกัษณะน้ าเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ตามประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่
ระบบบ าบัดส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางกายภาพ พบว่าระดับผลกระทบอยู่ใน
ระดับต่ า 
 
4.4.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ชุมชนใกล้เคียง 
 (2 เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.4.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
 

4.4.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมหรือระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัด   

น้ าเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจ าวันของคนงานก่อสร้าง 
2) มีบ่อพักน้ าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดินและทรายก่อนระบายออกสู่

ภายนอกโครงการ หรือน ามาใช้ในการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่น 
3) จัดให้มีถาดรองบริเวณซ่อมบ ารุงที่อาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น พื้นที่วางถัง

น้ ามันเครื่องและมีหลังคาช่ัวคราวป้องกันน้ าฝนปนเปื้อนน้ ามัน 
4) การด าเนินงานทดสอบท่อการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสถิต (Hydrostatic Test) 
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- น้ าที่ใช้ในการท า Hydrostatic Test ต้องเป็นน้ าสะอาดและไม่เติมสารเคมีใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

- ติดตั้งตะแกรงดักเศษขยะและของแข็งที่ปนเปื้อนมากับน้ าบริเวณปลายท่อที่ใช้ระบาย
น้ าทิ้งจากการทดสอบทางชลสถิต 

- ควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายหลังการทดสอบทางชล
สถิต โดยวิธีปรับลดแรงดันน้ าในเส้นท่อให้อยู่ในระดับแรงดันเทียบเท่าบรรยากาศ ก่อนระบายลงสู่ ระบบ
รวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ทั้งนี้โครงการจะต้องได้รับอนุญาตจากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตา
พุด) ก่อนด าเนินการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 

- ท าการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ของแข็ง
แขวนลอย (SS) และน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ให้เป็นไปตาม เกณฑ์ลักษณะน้ าเสยีจากโรงงานที่ยอมให้
ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 หากคุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะส่งหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาต ไปก าจัดต่อไป 

5) การจัดการน้ าใต้ดินที่สูบออกระหว่างการก่อสร้างบ่อพกัน้ าทิ้ง และบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉินของ
โครงการ โดยน้ าใต้ดินทั้งหมดที่ซึมเข้ามาภายในบ่อในขณะก่อสร้างจะถูกกักเก็บไว้ภายในบ่อดังกล่าวโดยไม่มี
การระบายทิ้งออกสู่ภายนอก จากนั้นให้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกพารามิเตอร์อา้งอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ควบคู่ไปกับ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดการน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ในบ่อดังกล่าว ดังนี้ 

กรณีที่ 1 : หากคุณภาพน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ใน
ทุกพารามิเตอร์ ทางโครงการจะระบายน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ดังกลา่ว ลงสู่รางระบายน้ าฝนของนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

กรณีที่ 2 : หากคุณภาพน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้มีคุณภาพ ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่ 1 พารามิเตอร์ข้ึนไป แต่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 
76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม ในทุกพารามิเตอร์ ทางโครงการจะระบายน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ดังกล่าว ลงสู่ระบบรวบรวมน้ าเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 
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กรณีที่ 3 : หากคุณภาพน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้มีคุณภาพ ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 
2560 และ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
ระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 พารามิเตอร์ข้ึนไป ทางโครงการ
จะท าการติดต่อหน่วยงานผู้รับบ าบัด/ก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจการ
โรงงานประเภท 101 หรือ 105 แล้วต่อกรณี เข้ามาน าน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ในบ่อดังกล่าวไปท าการบ าบัด/ก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

1) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียที่เกิดข้ึนทั้งหมดของโครงการจะต้องสอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรการฯ ของนิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และประกาศ กนอ. ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

2) จัดให้มีถังปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อบ าบัดน้ าเสียข้ันต้นจากการฟื้นฟู คุณภาพน้ าปราศจากแร่ธาตุที่หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ 
(Demineralization System) ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ าทิ้ง (Holding pond) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
(Inspection Pit) ก่อนส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

3) จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าเสียที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามันไปบ าบัดข้ันต้นที่ถังแยกน้ า -น้ ามัน 
(Oil Separator Tank) เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า น้ าเสียส่วนนี้จะถูกรวบรวมไปพักยังบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding 
Pond) และท าการตรวจสอบคุณภาพใน Inspection Pit ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
ส าหรับน้ าซึ่งไม่มีการปนเปื้อนจะถูกระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 

4) จัดให้มีการใช้ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะกรอง ไร้อากาศ ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย
จากห้องน้ า-ห้องส้วม ของอาคารต่างๆ ก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

5) จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาดรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
ได้แก่ บ่อที่ 1 ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 2 ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าทิ้งได้
ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

6) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติที่บ่อพักน้ าทิ้งบ่อที่ 1- 2 (Holding pond 
#1-2) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้
ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity 

7) จัดให้มีบ่อพักน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 650 ลูกบาศก์เมตร 
ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บน้ าทิ้งจากพนักงาน น้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น และน้ าทิ้งจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพ
น้ าคอนเดนเสท ปริมาตรรวม 624.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

8) กรณีที่พบว่าคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดของโครงการจากน้ าทิ้งจากพนักงาน น้ าจาก
ระบบหล่อเย็น และน้ าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท ปริมาณรวมทั้งสิ้น 624.32 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ที่บ่อพักน้ าทิ้ง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการจะส่งน้ า
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เสียจากบ่อพักน้ าทิ้ง 1 (Holding Pond 1) ไปพักที่บ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond ) ขนาด 650 
ลูกบาศก์เมตร และทยอยสูบกลบัเข้าหน่วยปรบัสภาพน้ าให้เปน็กลาง (Neutralization Basin) เพื่อท าการปรับ
สภาพน้ าเสียอีกครั้ง หรือส่งไปด าเนินการภายนอกโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต 

 
4.4.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง   
  

น้ าท้ิงจากการท า Hydrostatic Test 
  ดัชนีที่ตรวจวัด:  - ความเป็นกรด-ด่าง  

- อุณหภูมิ 
- ของแข็งแขวนลอย 
- น้ ามันและไขมัน 

  จุดเก็บตัวอย่าง: จุดปล่อยน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อทางชลสถิต 
  ระยะเวลา/ความถ่ี:  1 ครั้ง ช่วงที่มีการปล่อยน้ าทิ้งจากการทดสอบท่อทางชลสถิต 
 

น้ าท้ิงจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
  ดัชนีที่ตรวจวัด:  - ความเป็นกรด-ด่าง  

- ของแข็งละลายทั้งหมด 
- น้ ามันและไขมัน 

  จุดเก็บตัวอย่าง: บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ (Inspection Pit) (รูปท่ี 5) 
  ระยะเวลา/ความถ่ี:  เดือนละ 1 ครั้ง 
 

(2) ช่วงด าเนินการ   
 
1) ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงก่อนระบายสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ  

 
  ดัชนีที่ตรวจวัด:  - ความเป็นกรด-ด่าง  

- อุณหภูม ิ
-   ส ี
-   กลิ่น 
- ของแข็งละลายทัง้หมด 
-   ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
-   บีโอดี 
-   ซีโอดี 
- ซัลไฟด ์
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- ไซยาไนด์ 
- น้ ามันและไขมัน 
- ฟอร์มาลดีไฮด ์
- สารประกอบฟีนอล 
- คลอรีนอสิระ 
-   แอมโมเนีย 
- สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 
- ทีเคเอ็น 
- ฟลูออไรด ์
- สารซกัฟอก 
- โลหะหนัก 

* สังกะส ี
* โครเมียมเฮกซะวาเลนท ์
* โครเมียมไตรวาเลนท ์
* สารหน ู
* ทองแดง 
* ปรอท 
* แคดเมียม 
* แบเรียม 
* ซีลีเนียม 
* ตะกั่ว 
* นิกเกิล 
* แมงกานีส 
* เงิน 
* เหล็กทั้งหมด 

 
  จุดเก็บตัวอย่าง: บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ (Inspection Pit) (รูปท่ี 6) 
  ระยะเวลา/ความถ่ี:  เดือนละ 1 ครั้ง 

2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติ 
 
  ดัชนีที่ตรวจวัด:  - ความเป็นกรด-ด่าง  

- อุณหภูมิ 
- ค่าการน าไฟฟ้า 

  จุดเก็บตัวอย่าง: บ่อพักน้ าทิ้ง 1 (Holding Pond 1) ขนาด 600 ลบ.ม. และบ่อพักน้ าทิ้ง 2 
(Holding Pond 2) ขนาด 600 ลบ.ม. และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
ของโครงการ (Inspection Pit) (รูปท่ี 6) 

  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
4.4.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
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 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.4.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.4.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.4.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ประมาณ 80,000 บาทต่อป ี
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4.5 แผนปฏิบัติการด้านเสียง 
 
4.5.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง   
  กิจกรรมช่วงก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดระดับเสียงที่มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่
กับเครื่องจักรและลักษณะงานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโครงการใช้เครื่องจักรที่มีระดับเสียงสูงสุดในการประเมิน 
ได้แก่ เข็มเจาะ (Pile Driver (Sonic)) ซึ่งระดับความดังของเสียงเท่ากับ 96 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะทาง 15 เมตร 
โดยอ้างอิงจาก U.S.EPA, 1971 มาเป็นตัวแทนของระดับเสยีงในช่วงก่อสร้าง โดยจะด าเนินการเฉพาะช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. เท่านั้น จากการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเสียงบริเวณวัดหนองแฟบ ซึ่งมีระยะห่างจาก
โครงการ 944 เมตร พบว่ามีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียง
การรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดไว้เท่ากับ 70 เดซิเบล 
(เอ) ส าหรับการประเมนิระดับเสยีงรบกวนช่วงก่อสรา้ง พบว่า ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการมี
ค่าระดับเสียงต่ ากว่า 10 เดซิเบล (เอ) ทุกช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ดังนั้นผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนจากการด าเนิน
โครงการในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

โครงการควบคุมแหล่งก าเนิดเสียงโดยก าหนดให้ผู้ออกแบบท าการออกแบบเครื่องจักรให้มีค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร โดยเครื่องจักรที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล 
(เอ) จะติดตั้งอยู่ในอาคารปิดและส่วนที่ไม่อยู่ในอาคารมีการควบคุมระดับเสียง ซึ่งไม่มีพนักงานท างานประจ า การ
เข้าไปสัมผัสกับระดับเสียงในพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงครั้งคราวเท่านั้น ส าหรับการประเมินผลกระทบช่วงด าเนินการ
เนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าว พบว่า วัดหนองแฟบ มีระดับเสียงในช่วงด าเนินการ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดไว้
เท่ากับ 70 เดซิเบล (เอ) ส าหรับการประเมินระดับเสียงรบกวนช่วงด าเนินการ พบว่า ระดับเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้างโครงการมีค่าระดับเสียงต่ ากว่า 10 เดซิเบล (เอ) ทุกช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ดังนั้นผลกระทบเรื่อง
เสียงรบกวนจากการด าเนินโครงการในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ า 

 
4.5.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้าง ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง 
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 (2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดข้ึนเนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงด าเนินการ ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง 

(3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 

4.5.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
 

4.5.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ด าเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 

เท่านั้น เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน 
2) ก าหนดให้ใช้เข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงในช่วงท าฐานราก 
3) เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับต่ า 
4) เลือกใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังไม่ให้ท างานพร้อมกัน 
5) ตรวจสอบซ่อมบ ารุงใหม้ีประสทิธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอเพื่อลดระดับความดังของเสียง 
6) ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ส าหรับคนงานก่อสรา้งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับ

เสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) 
7) ประชาสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบใหท้ราบถึงกิจกรรมและช่วงเวลาทีก่่อใหเ้กิดเสียงดงั

ก่อนด าเนินการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   
8) หากโครงการได้รบัแจง้หรือร้องเรียนจากชุมชน โครงการจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

1) มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบในพื้นทีท่ างาน  
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาที่ออกแบบและติดตั้งเครือ่งจกัร เพื่อด าเนินการจะต้องควบคุมมิให้

ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 1 เมตร หากเกินจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ลด
ระดับเสียงที่แหล่งก าเนิด ในกรณีที่ไม่สามารถลดที่แหล่งก าเนิดได้ ก าหนดให้พนักงาน
ที่เข้าไปปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

- หมั่นตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ ามันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อลดความดังของเสียง จากเครื่องจักร 

- ก าหนดให้มีเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Noise Contour) รอบ
พื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)  
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- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู ให้กับพนักงานที่
ท างานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ 

- ให้พนักงานท างานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียง
โดยตรง 

2) มาตรการในการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ

ป้องกันต่างๆ ที่ครบถ้วนและเหมาะสม 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตราย และแนวทาง การลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงดัง 

เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ฯลฯ 
- จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ)   

3) มาตรการในการเฝ้าระวัง และตรวจติดตาม 
- ตรวจวัดระดับเสียงตามพื้นที่และตามจุดทีป่ฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในตอนแรกเข้าท างาน 
- จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจ าทุกปี 

4) มาตรการลดความเสี่ยงของพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติทั้งพนักงานในกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มไม่เสี่ยงต่อการสูญเสีย การได้ยิน  

- จัดให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ช้ีแจงผลการตรวจ พร้อมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การด ารงชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงดัง  

- หัวหน้างานดูแล และก าชับให้พนักงานในสังกัดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ที่
อุดหูและที่ครอบหู ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

- เฝ้าระวัง และตรวจติดตามพนักงานกลุ่มเสี่ยง อย่างใกล้ชิด 
5) จัดท า Noise contour บริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังเปิดด าเนินงานแล้วภายในปีแรก 

และด าเนินการซ้ าทุก 3 ปี 
6) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า กรณีที่มีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ชุมชน เช่น การทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
 
4.5.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
 

1) ระดับเสียงในบรรยากาศ 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด: - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 
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- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน(Ldn) 
  จุดเก็บตัวอย่าง: จ านวน 2 สถานี 

- บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือฝั่งที่ติดชุมชนหนองแฟบ (รูปท่ี 5) 
- วัดหนองแฟบ (รูปท่ี 3) 

  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7วันต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวันท างานและวันหยุด 
 

2) ระดับเสียงในสถานท่ีท างาน (Leq-8hr) 
 
ดัชนีที่ตรวจวัด: - ระดับเสียงในสถานทีท่ างาน (Leq-8hr) 

  จุดเก็บตัวอย่าง:    -  บริเวณพื้นที่โครงการ 
  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ตรวจวัดทุก 3 เดือน 
  
 (2) ช่วงด าเนินการ   
 

1) ระดับเสียงท่ัวไป 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด: - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน(Ldn) 

  จุดเก็บตัวอย่าง: จ านวน 1 สถานี 
- บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือฝั่งที่ติดชุมชนหนองแฟบ 

  ระยะเวลา/ความถ่ี:  ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7วันต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งวันท างานและวันหยุด 
 

2) ระดับเสียงในสถานท่ีท างาน (Leq-8hr) 
 
ดัชนีที่ตรวจวัด: - ระดับเสียงในสถานทีท่ างาน (Leq-8hr) 

- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

 จุดเก็บตัวอย่าง:    ตรวจวัดจ านวน 11 จุด (รูปท่ี 6) 
- Aux. Boiler 140 ตัน 
- Aux. Boiler 70 ตัน #1 
- Aux. Boiler 70 ตัน #2 
- Cooling Tower #1 
- Cooling Tower #2 
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- Air compressor 
- HRSG #1 
- HRSG #2 
- CTG#1 
- CTG#2 
- STG 

ระยะเวลา/ความถ่ี:  ตรวจวัดทุก 3 เดือน 
 
4.5.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.5.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.5.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.5.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ประมาณ 25,000 บาทต่อป ี
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ประมาณ 50,000 บาทต่อป ี
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61 4-26                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

4.6 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง 
 
4.6.1 หลักการและเหตุผล 
 จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206+000 ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 363 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 4+877 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3191 บริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 0+500 ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการของโครงการ โดยการคมนาคมขนส่งในช่วง
ก่อสร้างเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและรถรับส่งคนงานก่อสร้าง ส าหรับช่วงด าเนินการ 
คาดว่าการคมนาคมขนส่งของโครงการจะเกิดข้ึนเนื่องจากรถของพนักงานและรถขนส่งสารเคมี กากของเสีย 
โดยผลการประเมิน พบว่า เมื่อโครงการเปิดด าเนินการไม่ส่งผลให้ค่า V/C Ratio เปลี่ยนแปลงไป จึงกล่าวได้ว่า
การด าเนินการของโครงการภายหลังเปิดด าเนินการไม่ส่งผลต่อสภาพจราจรอย่างมีนัยส าคัญ 
 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่ง
อีกทางหนึ่งด้วย  
 
4.6.2 วัตถุประสงค์ 
 
 (1) เพื่อป้องกันและลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ในช่วงก่อสร้าง 
 
 (2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านปริมาณจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนในช่วงด าเนินการ
ของโครงการ 
 
 (3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.6.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
 

4.6.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างที่สัญจร ผ่านบริเวณชุมชนไม่เกิน 40  

กม./ชม. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดข้ึน และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีชุมชนหนาแน่นในช่วงเวลา
เร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-08.00 น.และช่วงเย็น 17.00-18.00 น.) เพื่อเป็นการป้องกันการจราจรติดขัด 
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2) ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  20 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

3) ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถทุกประเภทที่เข้าสู่
พื้นที่โครงการ 

4) ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน
ความเสียหายของผิวจราจร 

5) แนะน าและควบคุมให้พนักงานขับรถให้ปฏิบัตติามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
  
 (2) ช่วงด าเนินการ   

1) ร่วมมือกับทางนิคมฯ ในการกวดขันพนักงานขับรถ ให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน 

2) จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งสารเคมีที่สัญจร ผ่านบริเวณชุมชนไม่เกิน 40 กม./ชม. 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดข้ึน และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 17.00-
18.00 น.) 

3) ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก ตามกฎหมายก าหนด 
4) จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านขนถ่ายสารเคมี เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
 
4.6.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
บันทึกสถิติอุบัตเิหตุและความเสียหายทีเ่กิดจากการขนส่งอปุกรณ์/วัสดกุ่อสร้างของโครงการ 
เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ า 

 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

บันทึกสถิติอุบัตเิหตุและความเสียหายทีเ่กิดจากการขนส่ง เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ า 
 

4.6.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.6.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.6.8 การบริหารแผนงาน 
 

 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่ างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
4.6.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.7 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย 
 
4.7.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง   
  มูลฝอยที่เกิดข้ึนในระยะก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง 
ซึ่งมีการจัดการหลายรปูแบบ บางส่วนสามารถน าไปขายหรือน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่ขายไม่ได้จะท าการ
เก็บรวมรวมเพื่อติดต่อใหห้น่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการในการก าจัดกากของเสียมารับไปก าจดัต่อไป และ
มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน ซึ่งมีจ านวนคนงานก่อสร้างจ านวน 100 คน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.8 
กิโลกรัม/คน-วัน โครงการก าหนดให้บริษัทรับเหมาจัดหาถุงด าและถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิด
มิดชิดกระจายตามจดุต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดเตรียมคนงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอย
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการในการก าจัดของเสียมารับไปก าจัดต่อไป ดังนั้นผลกระทบ
จากการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ า 
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 (2) ช่วงด าเนินการ   

  ภายหลังโครงการเปิดด าเนินการจะมีพนักงานเพิ่มข้ึนเป็น 40 คน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลฝอยเกิดข้ึนใน
ปริมาณ 32 กิโลกรัม/วัน โดยมูลฝอยที่ในส่วนที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โครงการมีนโยบายในการน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ส่วนที่เหลือหลังจากการคัดแยก ณ จุดก าเนิดแล้ว พนักงานแต่ละคนจะรวบรวม
ใส่ถังรองรับขยะมูลฝอยที่กระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในโครงการ ซึ่งแยกตามประเภทของขยะ และน าไปเก็บไว้ที่
อาคารเก็บกากของเสีย โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต มารับไปจ ากัดต่อไป 
  ส าหรับกากของเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Wastes) จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกาก
ของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรับไปก าจัดต่อไป  ส าหรับของเสียอันตราย (Hazardous 
Wastes) โครงการจะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการน าภาชนะมารองรับและน าออกไป
ก าจัดต่อไป ดังนั้นผลกระทบจากการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในช่วงด าเนินการจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
4.7.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อควบคุมดูแลการจัดการมูลฝอยและกากของเสียของโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 
 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
4.7.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 

 
4.7.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) จัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยจากคนงานและกิจกรรมการ

ก่อสร้างและติดต่อให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบมาท าการเก็บขนไปก าจดัโดยวิธีการฝงักลบอย่างถูกหลักสขุาภิบาล
หรือวิธีการอื่นๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

2) เศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ ควรพิจารณาน ากลับไปใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้กับ
บริษัทที่มารับซื้อต่อไป 

3) จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน 
4) ก าหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ า ท่อน้ าทิ้ง และแหล่งน้ าในบริเวณ

ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
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 (2) ช่วงด าเนินการ   
 

ขยะมลูฝอยจากส านักงาน 

1) จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูล
ฝอยอันตราย 

2) จัดให้มีสถานที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีตเพื่อจัดเก็บมูลฝอยและกากของเสียโดย
แยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน 

3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เกบ็รวบรวมได้จากโครงการ ให้น ากลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากทีสุ่ด 
หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อใหบ้ริษัทที่รบัซือ้มาเก็บรวบรวมต่อไป 
 

ของเสียจากกระบวนการผลิต 
1) การด าเนินการเกี่ยวกับกากของเสียที่เกิดข้ึนโครงการจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องตาม

ประกาศนิคมอุตสาหกรรมหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีประกาศหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ครอบคลุมมาบังคับใช้ 

2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ท าการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้ศูนย์ก าจัด
กากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมน าไปก าจัดอย่างถูกต้องในล าดับต่อไป โดย
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย 
• เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อิ่มตัว จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าจะติดต่อหน่วยงาน

ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการน าภาชนะมารองรับและน าออกไปก าจัดต่อไป 
• ไส้กรองอากาศ (Air Filter) จะถูกรวบรวมใส่ถุงด าปิดปากถุงมิดชิด เก็บไว้ใน

อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

•  แผ่นกรองน้ า (fill Sheet) จะถูกรวบรวมใส่ถุงด าปิดปากถุงมิดชิด เก็บไว้ใน
อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

• สารดูดความช้ืน (Air Dryer) จะถูกรวบรวมใส่ถัง ขนาด  200 ลิตร เก็บไว้ใน
อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

• ชุดตัวกรองอากาศในระบบ SCR ซึ่งจะมีการเปลี่ยนทุก  5-7 ปี โดยจะรวบรวม
เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นอันตราย 
• หลอดไฟใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ใน

อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมา
รับไปก าจัดต่อไป 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61 4-31                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

• ฉนวนกันความร้อน จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ในอาคารเก็บกาก
ของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัด
ต่อไป 

• ไส้กรองน้ ามัน น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบ ารุงจะถูกรวบรวม ใส่ถัง
ขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

• ขยะปนเปื้อนรวมภาชนะปนเปื้อน (น้ ามันหรือสารเคมี) จะถูกรวบรวมไว้ในถัง
ส าหรับขยะปนเปื้อน เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

3) ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่
โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

4) บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดข้ึน และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการโดยระบุแหล่ง
ที่ส่งไปจ าหน่าย/ก าจัด 

5) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการรวมทั้งติดตั้ง GPS ที่รถขนส่งด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการด าเนินการ
จัดการกากของเสียอย่างเหมาะสม 

 
4.7.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) แจ้งผลการจัดส่งกากของเสียอันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนญุาต 
2) บันทึกชนิด ปรมิาณ และการจัดการของเสียของโครงการภายในพื้นที่โครงการ 

  ตลอดช่วงด าเนินการทุกเดอืน และรวบรวมข้อมลูปลีะ 1 ครัง้ 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

1) แจ้งผลการจัดส่งกากของเสียอันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนญุาต 
2) บันทึกชนิด ปรมิาณ และการจัดการของเสียของโครงการภายในพื้นที่โครงการ 

  ตลอดช่วงด าเนินการทุกเดอืน และรวบรวมข้อมลูปลีะ 1 ครัง้ 
 
4.7.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.7.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.7.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
  

4.7.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.8 แผนปฏิบัติการด้านการใช้น้ า 
 

4.8.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง   

การใช้น้ าในช่วงก่อสร้างจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท คือ น้ าใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ าใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณ 10 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมเป็นความต้องการใช้น้ าในส่วนนี้ 17 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะรับน้ าจากนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนน้ าด่ืมของคนงานก่อสร้างจะใช้น้ าดื่มบรรจุขวด ซึ่งก าหนดให้
บริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหามาให้เพียงพอนอกจากนี้ยังมีน้ าใช้เพื่อทดสอบการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสถิตย์ 
(Hydrostatic Test) โดยจะมีการทดสอบ 2 ครั้ง โดยมีปริมาณการใช้ประมาณ 11.74 ลูกบาศก์เมตรต่อการ
ทดสอบแต่ละครั้ง เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าใช้ที่โครงการต้องรับมาจากน้ าประปาของนิคมฯ และผู้จ าหน่ายน้ า
ในพื้นที่นั้นมีปริมาณน้อยมาก ทั้งนี้การใช้น้ าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
เพิ่มข้ึน ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 
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 (2) ช่วงด าเนินการ   
  ภายหลังโครงการเปิดด าเนินการจะมีปริมาณการใช้น้ าสูงสุด 263.64 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง หรือ 
6,327.36 เพื่อน าไปเก็บกักไว้ในถังพักน้ าใช้อุตสาหกรรม (Clarified Water Tank) ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) ต่อไป  ทั้งนี้น้ าอุตสาหกรรม
ที่โครงการรับมานั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบการจัดสรรน้ าของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ที่
ได้ยืนยันความสามารถในการให้บริการกับทางโครงการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบการผลติน้ าอุตสาหกรรมของการ
นิคมฯ นั้น ยังมีศักยภาพในการผลิตและจ าหน่ายน้ าอุตสาหกรรมได้เพียงพอ ดังนั้นผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
4.8.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าของโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 (2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้น้ าของโครงการต่อปริมาณน้ าใช้ของชุมชนข้างเคียง 
 (3) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.8.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่โครงการและบริเวณพื้นทีโ่ดยรอบ 
 
4.8.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงด าเนินการ) 

ลดปริมาณการใช้น้ าในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
พยายามน าน้ าที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด 

 
4.8.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาพบว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในช่วงก่อสร้างและด าเนินการจึงไม่จ าเป็นต้องมี
มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 
4.8.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.8.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.8.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.8.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.9 แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
 

4.9.1 หลักการและเหตุผล 
 
 (1) ช่วงก่อสร้าง   
  ช่วงก่อสร้างของโครงการจะมีการติดตั้งเครือ่งจกัรและอปุกรณ์เพิ่มเติมส าหรบัผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในพื้นที่ส่วนการผลิตของโรงงานปัจจุบัน ดังนั้นโครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ าช่ัวคราวและจัดท าบ่อดัก
ตะกอนโดยรอบพื้นที่ส่วนที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการพัดพาเศษดินออกสู่ภายนอก จากนั้นจึงระบายลงสู่ราง
ระบายน้ าของโครงการและรางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป นอกจากนี้โครงการจะท าการกวดขันให้บริษัท
ผู้รับเหมาดูแลไม่ให้คนงานทิ้งเศษวัสดุต่าง ๆ ลงในรางระบายน้ า และบริษัทผู้รับเหมาต้องมีแผนการตรวจสอบ
สภาพการอุดตันของระบบรางระบายน้ า ส าหรับพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนน้ ามัน เช่น บริเวณวางถัง
น้ ามันเครื่อง บริเวณซ่อมบ ารุง โครงการได้ก าหนดให้มีถาดรองและมีหลังคาช่ัวคราวป้องกันน้ าฝน  ดังนั้น
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ า 
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 (2) ช่วงด าเนินการ   

ส าหรับระบบระบายน้ าภายในพื้นที่โครงการจ าแนกตามประเภทการใช้งานของพื้นที่ เป็น 2 
ลักษณะ คือ 1) น้ าฝนที่อาจมีการปนเปื้อนคราบน้ ามัน คิดเป็นพื้นที่รวม 891 ตารางเมตร โครงการได้ติดตั้งระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตรูปตัว V โดยรอบบริเวณพื้นที่ส่วนผลิตทั้งหมด เพื่อรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าว
ในช่วง 15 นาทีแรก คิดเป็นปริมาณน้ าฝนปนเปื้อนน้ ามันทั้งหมด 15.58 ลูกบาศก์เมตร น้ าฝนปนเปื้อนดังกล่าวจะ
ถูกรวบรวมลงสู่ถังแยกน้ า-น้ ามัน ( Oil Separator Tank) ขนาด 49.14 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า 
ก่อนระบายน้ าซึ่งไม่มีน้ ามันปนเปื้อนออกสู่ระบบระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป และ 2) น้ าฝนที่ตกลงบนพื้นที่
ทั่วไปซึ่งไม่มีการปนเปื้อน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการได้ท าการติดตั้งรางระบายน้ ารูปตัว V มีตะแกรงเหล็กปิด 
วางขนานไปกับแนวถนนในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ าฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่อาคารที่มีหลังคาปกคลุม ถนน และ
พื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อระบายออกสู่รางระบายน้ าของนิคมฯ ต่อไป จากการค านวณขนาดบ่อหน่วงน้ าที่
ต้องการทั้งหมดภายหลังโครงการเปิดด าเนินการ ควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 1,065.28 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
โครงการได้จัดเตรียมบ่อรับน้ าฝนของโครงการภายหลังเป ิดด าเนินการที ่มีขนาดความจุรวม 1 ,600 
ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 16 ม. x ยาว 20 ม. x ลึก 5.5 ม. ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ าฝนที่เกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาความสามารถในการหน่วงน้ าของรางระบายน้ าภายในพื้นที่
โครงการ คิดเป็น safety factor เท่ากับ 1.31  

จากการที่ปัจจุบันพื้นที่ โซน 5 ของนิคมฯ มีบ่อหน่วงน้ าในพื้นที่ (อ่างเก็บน้ า แห่งที่ 2 ) ซึ่ง
มีปริมาตรเท่ากับ 23,800 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ าฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3 ชั่วโมง 
ได้อย่างเพ ียงพอ ซึ ่ง เมื ่อคิดเป็นค่า  Safety Factor ของการหน่วงน้ าในพื ้นที ่โซน 5 จะมีค่าเท่ากับ 
23,800 /23, 261.15 = 1.023 จึงสรุปได้ว่า บ่อหน่วงน้ าในพื้นที่โซน 5 ดังกล่าว สามารถรองรับปริมาณ
น้ าฝนที่จะตกลงบนพื้นที่โซน 5 ของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ได้อย่างเพียงพอ
ดังนั้นผลกระทบจากโครงการจึงอยู่ในระดับต่ า 
 
4.9.2 วัตถุประสงค์ 
 
 (1) เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่
โดยรอบโครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการของโครงการ 
 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.9.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
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4.9.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) ก่อสร้างบ่อตะกอนเพื่อแยกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน้ าฝนก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ า

เพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและกีดขวางรางระบายน้ า 
2) จัดท ารางระบายน้ าช่ัวคราวเพื่อระบายน้ าฝนจากบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการใหเ้ช่ือมกบั

ระบบระบายน้ าฝนของนิคมฯ และมีการดูแล และการขุดลอกตะกอนเพื่อป้องกันรางระบายน้ าอุดตันเป็น
ประจ า 

 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

1) จัดให้มีรางระบายน้ าฝนภายในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ าเสีย 
2) จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าเสียที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามันไปบ าบัดข้ันต้นที่ ถังแยกน้ า-น้ ามัน 

(Oil Separator Tank) เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า ส่วนน้ าซึ่งไม่มีการปนเปื้อนจะถูกระบายลงสู่รางระบาย
น้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 

3) น้ าฝนและน้ าหลากจากบริเวณพื้นที่ที่ไม่ปนเปื้อนจะไหลลงสู่รางระบายน้ าของโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 

4) จัดให้มีบ่อรับน้ าฝน (Rain Water Pit) ด้านทิศตะวันออกบริเวณริมรั้วประตูทางเข้าออก
ของโครงการ ให้มีขนาดกว้าง 16 ม. x ยาว 20 ม. x ลึก 5.5 ม. ขนาดความจุรวม 1,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
รองรับปริมาณน้ าฝนที่เพิ่มข้ึนจากการเพิ่มพื้นที่โครงการ  

5) ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าของโครงการ และมีการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 

 
4.9.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาพบว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในช่วงก่อสร้างและด าเนินการจึงไม่จ าเป็นต้องมี
มาตรการติดตามตรวจสอบ 
 
4.9.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.9.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.9.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.9.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.10 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

4.10.1 หลักการและเหตุผล 
 

  (1) ช่วงก่อสร้าง   
  ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นประเดน็หลักในช่วงกอ่สร้าง จ าแนกเป็น 

1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และความร้อน โดยฝุ่น
ละอองที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างจะจัดเป็นฝุ่นที่มีขนาดใหญก่ว่า 10 ไมครอน สามารถแขวนลอยในอากาศได้ไม่
นาน ส่งผลใหฝุ้่นละอองที่ฟุ้งกระจายจ ากัดอยู่เพียงในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกลเ้คียง ดังนั้น ผู้มโีอกาส
ได้รับสมัผสัฝุ่นละอองมากทีสุ่ด คือ คนงานก่อสร้าง ส าหรบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง คนงาน
ก่อสร้างเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการได้รบัอันตรายโดยตรง ซึง่การได้รับสัมผสัเสียงดังและความสั่นสะเทือนเป็น
เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ นอกจากนี้กจิกรรมการก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่ตอ้งมีการปฏิบัติงานใน
สภาพพื้นที่โล่งแจ้งและมีอากาศร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึง่การท างานสัมผสัความร้อนอาจสง่ผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนงานก่อสร้าง เช่น ผื่น ตะคริว โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) โรคลมแดด (Heat Stroke) 

 
2) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ เช้ือโรคที่เกิดจากน้ าโสโครกและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการ

ขับถ่ายของคนงานก่อสร้าง และขยะมลูฝอยที่เกิดจากการบริโภค หากไม่มีการจัดการที่ดจีะส่งผลให้เป็นแหล่ง
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เพาะพันธ์ุและแพร่กระจายของเช้ือโรค โดยมีแมลงวันและสตัว์พาหะน าโรคเป็นสื่อกลางน าโรคไปสู่คนได้ อาจ
ส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ   
  ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นประเด็นหลักในช่วงด าเนินการ จ าแนกเป็น 
 

1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ เสียงและความร้อน โดยแหล่งก าเนิดเสียงดังของโครงการ
ส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ในอาคารปิดและส่วนที่ไม่อยู่ในอาคารมีการควบคุมระดับเสียง บริเวณที่มีระดับเสียงเกินกว่า 
85 เดซิเบล (เอ) ไม่มีพนักงานท างานประจ า การเข้าไปสัมผัสกับระดับเสียงในพื้นที่ดังกล่าวมีเพียงครั้งคราว
เท่านั้น ส่วนความร้อน บริเวณพื้นที่ท างานของโครงการที่มีความร้อนสูงเป็นพื้นที่ควบคุม มีพนักงานเข้าไป
ตรวจสอบเป็นครั้งคราวในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

  
2) สิ่งคุกคามทางกายภาพเคมี ได้แก่ สารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า ไม่

มีสารก่อมะเร็ง โดยส่วนใหญ่เป็นสารเคมีประเภทกัดกร่อน เมื่อสัมผัสจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดิน
หายใจและผิวหนัง 
 

3) สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงเกิดจากท่าทางการท างานที่ไม่
ถูกต้อง 
 
  จากความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น โครงการได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาในประเด็นหลักที่มีความส าคัญและสอดคลอ้ง
กับการด าเนินงานของโครงการ 
 
4.10.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อลดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โครงการทั้งในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.10.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ  
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ  
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4.10.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ

บริษัทรับเหมากับสัญญาการว่าจ้าง โดยจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น 

- ก าหนดให้มีการหยุดพักการท างานช่ัวคราว หรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่
ปฏิบัติงานในบริเวณที่ต้องสัมผัสเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

- จัดให้มีจุดพักผ่อนส าหรับคนงานก่อสร้าง 
- จัดเตรียมน้ าดื่มอย่างเพียงพอส าหรับคนงานก่อสร้าง 

2) จัดให้มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่ผู้รับเหมาก่อนเริ่มต้นท างาน 
3) จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย 
4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงานแก่

ผู้รับเหมา เช่น หมวกนิรภัย แว่นตาหรือหน้ากากนิรภัย ที่ครอบหู/ที่อุดหู ถุงมือ และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 
5) จัดให้มีแผนฉุกเฉินช่วงก่อสร้างและท าการฝึกอบรมผู้รับเหมาให้ทราบถึงข้ันตอนการ

ปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
6) จัดให้มีระบบสญัญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ความเข้มงวดในด้านความ

ปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมาเกี่ยวกับระบบสัญญาณเตือนภัย 
7) เก็บรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพเครื่องมือและเครื่องจักรที่ไม่พร้อมใช้งาน 
8) กั้นรั้วพื้นที่มีการก่อสร้างและจ ากัดเวลาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 
9) รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย การแก้ปัญหาและการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า  

เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย 
10) ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลข้ันพื้นฐานแก่คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เป็นไป

ตามกฎหมายก าหนด 
11) ให้ความรู้และค าแนะน า แก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคหรือ

อุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน เพื่อลดจ านวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการให้มีจ านวนน้อยลง 
12) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินโดยจัดให้มี

รถยนต์ส ารองไว้ตลอดเวลาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
13) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างานในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต 
14) หากมีอุบัติเหตุจากการท างาน จะต้องมีสวัสดิการการดูแลรักษา และการจ่ายค่าชดเชย

ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม 
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 (2) ช่วงด าเนินการ   
 

ความปลอดภัยท่ัวไป 
 

1) ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
แรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน 

2) จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะ
งานและความเสี่ยง 

3) การขนส่ง จัดเก็บ และใช้งานสารเคมีในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

4) จัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อก าหนดตรวจสอบและดูแลงานด้านความปลอดภัย ภายใต้การก ากับดูแลของโครงการ โดยมีการประชุมทุก 
1 เดือน 

5) จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่
พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6) จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ 
7) จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากลก าหนด 
8) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแก่

พนักงาน เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 
9) จัดเตรียมพาหนะส ารองไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที 
10) จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับบัตรอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (Work Permit) 
11) จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และแผนการประสานงาน

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
12) ก าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ 

อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
13) จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะส าหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐม

พยาบาล 
14) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน อาทิ จัดท าโปสเตอร์ ข้อมูลข่าวสาร

ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
15) โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ

บริษัทรับเหมาในช่วง Shut down และซ่อมบ ารุง โดยจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 
 

ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี 

1) จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมี แต่ละชนิด พร้อมติดประกาศไว้
บริเวณพื้นที่ท างาน  

2) ให้ความรู้และช้ีแจงอันตรายเกี่ยวกับอันตรายจากการ ขนถ่าย การหกรั่วไหล รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 
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3) จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน และร่างกายในบริเวณกระบวน การผลิต อาคารเก็บวัตถุดิบและ
สารเคมีให้เพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง 

4) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด -ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่
สามารถที่จะน ามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น 

5) บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อให้มีการ
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 

6) จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด 
ส าหรับกรณีที่มีการรัว่ไหลของบรรจภัุณฑ์เกิดข้ึนจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบาย
น้ า อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

7) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดต้ังไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ 
 
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์หลว 

  มาตรการท่ัวไป 

1) ถังเก็บในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุถังทั้งหมดของถัง (ร้อยละ 15 เหลือไว้เผื่อ
ขยายตัว)  

2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณที่คาดว่าจะเกิดการรั่วไหล
ของแอมโมเนีย เช่น ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting) 

3) ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือน ไม่ให้มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
ใกล้ขณะท าการขนถ่าย 

4) จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการอบรม ดูแลตลอดระยะเวลาที่มีการสูบถ่าย 
6) จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อใช้งาน 

 

มาตรการท่ีเกีย่วกับถังเก็บและอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับถัง 
1) ถังเก็บออกแบบตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel Code” 
2) ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บ (Container Appurtenanes) ต้องออกแบบให้

สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition) 
3) อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 25 ต้องท าจากวัสดุที่

สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 
4) บริเวณติดตั้งถังเก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ (Fire Hazards) และถังเก็บควรตั้งอยู่

ภายนอกอาคาร หรือหากตั้งในอาคารต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ในการตั้งถังเก็บ โดยจะต้องสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 

5) บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ (Ignitable Material) เช่น ขยะ เศษไม้ หรือ
หญ้าแห้ง ในบริเวณดังกล่าว เป็นต้น 

6) ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเช่ือมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุกจุด (ยกเว้น 
Safety Relief Valve) 
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อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

1) จัดให้มีอปุกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยครอบคลุมพื้นที่ ต่างๆ ทั่วทั้งโรงงานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) 

- ติดตั้งระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วทัง้
โรงงาน ได้แก่ Pull Station, Heat Detector และ Smoke Detector  

- ติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งโรงงาน ได้แก่ Water Spray, 
Fire Hydrant, Hose Cabinet, Fire Monitor, Portable Fire Extinguisher  

- เครื่องสูบน้ าดบัเพลงิ (Fire Pump) และเครื่องสบูน้ ารกัษาความดัน (Jockey Pump)  
- ท่อน้ าดับเพลงิและหัวจ่ายน้ าดับเพลิง รอบพื้นทีโ่ครงการและพื้นที่ระบบ

สาธารณูปโภค 
- น้ าส ารองเพือ่การดบัเพลิง 682 ลบ.ม. โดยกักเก็บไว้ในถังเกบ็น้ าใส 
- จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ 

 
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

1) จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (รูปท่ี 1) 
2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความ

ร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 ร่วมกับหน่วยงานท้องถ่ิน 
3) ก าหนดแผนการสื่อสารและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญในการ

สื่อสารที่เข้าถึงประชาชน 
4) ประสานงานระหว่างกลุ่มโรงงานหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข่าวสารและเหตุฉุกเฉินระหว่างโรงงานและชุมชนให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้ง สร้างความเช่ือถือไว้วางใจจากชุมชน 

5) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ จากโครงการ และส่งผลกระทบต่อชุมชน โครงการมีประกันภัย
ให้ความคุ้มครองบุคคลที่ 3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยการให้การดูแลรักษาพยาบาลและชดเชยแก่
ผู้เสียหายทุกคนเท่าเทียมกันตามมาตรฐานของความคุ้มครอง 
 
4.10.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(1) ช่วงก่อสร้าง  
บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานและจากการขนส่งอุปกรณ์/วัสดุก่อ 
สร้างของโครงการ เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ า ภายในพื้นที่โครงการ ทุกครั้งที่เกิด
อุบัติเหต ุ
- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัตเิหต ุ
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จ านวนผู้ได้รบับาดเจบ็ 
- สภาพความเสียหาย/สญูเสีย 
- การแก้ปญัหา/ข้อเสนอแนะ 
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 (2) ช่วงด าเนินการ   
 

1) การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ดัชนีที่ตรวจวัด:  ความร้อนในสถานประกอบการ (heat stress Index ในรูป WBGT)  

 จุดเก็บตัวอย่าง: พื้นที่ส่วนการผลิตที่มีพนักงานปฏิบัติงาน จ านวน 8 จุด ไดแ้ก่ (รูปท่ี 6) 
- Aux. Boiler 140 ตัน 
- Aux. Boiler 70 ตัน #1 
- Aux. Boiler 70 ตัน #2 
- HRSG #1 
- HRSG #2 
- CTG#1 
- CTG#2 
- STG 

  ระยะเวลา/ความถ่ี: ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)  
 

2) การตรวจสุขภาพพนักงาน 
  การตรวจสุขภาพท่ัวไป 
  การตรวจวัด:  ตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจ X-Ray ปอด 
  บุคลากร:   พนักงานทุกคน 

 ระยะเวลา/ความถ่ี: ก่อนเข้าท างาน 1 ครั้งหลังจากนั้นตรวจปลีะครัง้ 
 
  การตรวจสุขภาพพิเศษ 

 การตรวจวัด: ทดสอบการได้ยินและตรวจวัดสายตา 
  บุคลากร:   พนักงานที่ท างานสายปฏิบัติการทุกคน 

 ระยะเวลา/ความถ่ี: ปีละ 1 ครัง้ 
 

3) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

การตรวจวัด: -   สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหต ุ
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จ านวนผู้ได้รบับาดเจบ็ 
- สภาพการเสียหาย/สญูเสีย 
- การแก้ปญัหา/ข้อเสนอแนะ 
- รายงานกจิกรรมด้านความปลอดภัยตามแบบ จป.(ว) 

  จุดตรวจวัด:  ภายในพื้นที่โครงการ 

 ระยะเวลา/ความถ่ี: ทุกครัง้ทีม่ีอุบัตเิหต ุ
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4.10.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.10.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.10.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน)  ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครั ด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.10.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ประมาณ 10,000 บาทตอ่ป ี
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ประมาณ 300,000 บาทต่อป ี
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4.11 แผนปฏิบัติการด้านอันตรายร้ายแรง 
 

4.11.1 หลักการและเหตุผล 
 จากการศึกษาผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรงภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งมีจุดเสี่ยงภัยหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงของโครงการ ได้แก่ ผลกระทบจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ผลกระทบจากการ
รั่วไหลของสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ผลการประเมินพบว่า กรณีที่มีความเสี่ยงสูงสุดมีระดับความเสี่ยง
อันตรายที่ยอมรับได้ เนื่องจากโครงการได้ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน สามารถทนต่อแรงดันและมีความ
แข็งแรง รวมถึงการจัดให้มีคันล้อมรอบถังเก็บสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์กรณีเกิดการรั่วไหล อย่างไรก็
ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานและทรัพย์สินจะไม่ได้รับผลกระทบ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อไปและสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 
 
4.11.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรงเนื่องจากโครงการในช่วงด าเนินการ 
 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.11.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่โครงการ โรงงานข้างเคียง และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
 

4.11.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(1) มาตรการป้องและลดอุบัติภัยบริเวณท่อส่ง 
- การเฝ้าระวังท่อขนส่ง (Pipeline Surveillance) 

•  ส ารวจพื้นที่วางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ(Pipeline Patrolling) ภายในพื้นที่โครงการ
ทุกเดือน  

- การบ ารุงรักษาแนวท่อ (Pipeline Maintenance)  
• ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในพื้นที่

โครงการทุกเดือน  
- การส ารวจรอยรั่ว (Leak Survey) 

• ส ารวจรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติจากท่อขนส่งภายในโครงการ ทุก  3 เดือน  
• ตรวจสอบสภาพหน้าแปลน/วาล์วไม่ให้มีการรั่วไหลของก๊าซ ทุก 3 เดือน 
 

(2) มาตรการป้องกันและอุบัติภัยของสถานีควบคุมก๊าซ 
- บริเวณสถานีควบคุม 
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• จัดให้มีสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ซึ่งมีอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 
อยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบายอากาศได้ดี 

• ล้อมรั้วตาข่ายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 3 เมตร และมีประตูทางเข้า 2 ช้ัน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มี การบุกรุกเข้าไปขโมย หรือท าอันตรายต่อระบบควบคุม 

• มีระบบท่อ By Pass และระบบวาล์วส ารองในกรณี เกิดความบกพร่องของท่อเส้น
หลัก 

• ติดตั้งวาล์วควบคุมการจ่ายก๊าซและปิดเปิดวาล์ว  
• ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่  Flow Meter , 

Emergency Shut Off Valve, Vent Valve, Control Valve แ ล ะ  Shut Off 
Valve  

• ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 กก. จ านวน 2 
เครื่อง โดยติดตั้งไว้ในที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีป้ายบอกให้เห็นชัดเจน 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจตราแนวท่อและสถานี ควบคุมเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 

- บริเวณ Block Valve Station  
• ติดตั้งฝาเหล็กปิดด้านบน และล็อคด้วยกุญแจ ส าหรับ Block Valve Station ที่อยู่

ใต้ดิน เพื่อป้องกัน บุคคลภายนอกเข้าไปปิดเปิดวาล์วด้านล่าง 
• ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นสถานีควบคุมก๊าซ ใต้ดินและมีวาล์วปิดเปิดอยู่

ด้านล่าง 
• ท าการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
(3) มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยภายในพื้นที่โครงการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท าหน้าที่ควบคุมดูแลใน
กรณี ที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซ 

- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานและลูกค้า 
- จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วของ

ก๊าซ 
- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีต ารวจในท้องที่เพื่อ

จัดเตรียมคณะท างาน ที่สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากท่อก๊าซ 
 
4.11.5 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.11.6 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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4.11.7 การบริหารแผนงาน 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุ
ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.11.8 งบประมาณ 
 รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.12 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

4.12.1 หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น การสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้ง
การรับทราบข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ จากชุมชนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างโครงการกับชุมชนใกล้เคียง สามารถพัฒนาโครงการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างยั่งยืน โดยไม่เกิดปัญหามวลชนต่อต้านการด าเนินงานในอนาคต 
 
4.12.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน
และผลกระทบหลักที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ และมีความมั่นใจว่าการด าเนินงานของโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชน 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.12.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมายหลักในการด าเนินงานของโครงการ ได้แก่ ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต าบลบ้าน
ฉาง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
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4.12.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
1) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและชุมชน เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร

ของโครงการ โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น ช่ือโครงการ แผนการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมา เจ้าของ
โครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

2) จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้องน าข้อเสนอแนะกลบัมาวิเคราะหแ์ละวางแผนในการด าเนินการเพือ่
ลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

3) พิจารณารับคนงานในท้องถ่ินที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ก าหนดของโครงการ
เข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนกับโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับ
ประชาชนท้องถ่ิน โดยก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัทรับเหมา 

4) บริษัทรับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างเพียงพอ ถ้ามีเรื่องร้องเรียนต้อง
รีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

5) จัดให้มีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และบทลงโทษในเรื่องของการจัดการดูแลคนงาน
ก่อสร้างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกับไม่ให้คนงานไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหา
ให้กับชุมชน 

6) การรับเรื่องร้องเรียน (รูปท่ี 2) 
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 
- ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน 
- บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนในโครงการและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสรุปเสนอ

ผู้บริหารทุกปี 
  
 (2) ช่วงด าเนินการ   
 

1) การประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 
- พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถ่ินที่มีความรู้ ความสามารถเป็นพนักงานของโครงการ 

โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
- จัดท าแผนมวลชนสัมพันธ์และด าเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผลการด าเนินงานทุก

ครั้งเพื่อใช้ทบทวน การท าแผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

- จัดให้มีการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการใน
ท้องถ่ินและชุมชนต่างๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ  

- ด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ เช่น ระบบป้องกันภัย, การเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ ในมาตรการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแผนฉุกเฉิน ของ
โครงการ 
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- จัดให้มีกจิกรรมด้านมวลชนสมัพันธ์เป็นการด าเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการไปยังสื่อมวลชนท้องถ่ิน โดยการน าเสนอข้อมลู และความคืบหน้าของ

โครงการเป็นระยะๆ รวมทัง้ข้อมลูด้านการจัดการสิง่แวดล้อมของโครงการ เพื่อสร้าง

ความมั่นใจในการด าเนินงานของโครงการมากยิง่ข้ึน 

- ประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจะได้รบัอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการด าเนินโครงการ เมื่อ

มีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อักษร ทั้งนีผู้้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึง่

บังคับใช้ในโครงการ 

2) งานสาธารณประโยชน์และบริการชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ได้แก่ 
- ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและประชาชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถ่ิน 
- ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและประชาชนท าการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม  
- สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถ่ิน เช่น ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น  
- จัดให้มีโครงการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ 

 

3) การรับเรื่องร้องเรียน (รูปท่ี 2) 
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตโครงการให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบ โดยเฉพาะ

ข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ  
- ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนอย่างชัดเจน 
- ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนติดตามผลการด าเนินการ รวมทั้งการตอบกลับข้อ

ร้องเรียนตามช่องทางที่ก าหนดไว้  
- บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการและ วิธีการแก้ไขปัญหาโดยสรุป

เสนอผู้บริหาร 
 

4) เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) และโรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ 
ตัวแทนประชนผู้ที่มีส่วนได้เสีย (อ้างถึงค าสั่งที่ 58/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554) เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
รายละเอียดของโครงสร้างคณะกรรมการไตรภาคีมีดังต่อไปนี้ 
 
  โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 

-  ผู้อ านวยการส านักงานนิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)  ประธานคณะกรรมการ 
-  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ บริษัทฯ  รองประธานคณะท างาน 
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-  ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คณะท างาน 
-  ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดระยอง คณะท างาน 
-  ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดระยอง   คณะท างาน 
- ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด  คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  คณะท างาน 
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแฟบ  คณะท างาน 
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด  คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองแฟบ  คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนมาบชลูด  คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนชากลกูหญ้า  คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนอสิลาม  คณะท างาน 
-  เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ  คณะท างาน 

-  ก านันต าบลบ้านฉาง  คณะท างาน 
-  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
 อ าเภอบ้านฉาง-มาบตาพุด 
-  ผู้แทนชมรมผูป้ระกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  คณะท างาน 
-  ประธานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 
-  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฯ บริษัทฯ  คณะท างานและเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ มีดงันี ้
-  ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากรสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพของโครงการ 
-  ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
-  ตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณีเรือ่งร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงแก้ไขปญัหา 
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ าทุก ๆ 3 เดือน 
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4.12.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  

1) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน 
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างของ
โครงการ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง บริเวณชุมชนใกล้เคียงภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้ง
โครงการ และชุมชนที่มีการเก็บตัวอย่างดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (รูปท่ี 7) 

2) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ เกิดข้ึนต่อชุมชนที่ส้มพันธ์กับจุดตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการด าเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับ และน าเสนอในรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน (รูปท่ี 2) 

 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

1) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้อง ถ่ิน 
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสภาพการเปลี่ยนแปลง  ปีละ 1 ครั้ง บริเวณชุมชนใกล้เคียง
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่มีการเก็บตัวอย่างดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(รูปท่ี 7) 

2) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนต่อชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งการด าเนินการแก้ไข
และผลที่ได้รับและน าเสนอในรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน (รูปท่ี 2) 

 
4.12.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.12.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.12.8 การบริหารแผนงาน 
 

 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง  ทราบเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเครง่ครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.12.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.13 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ/สาธารณสุข 
 

4.13.1 หลักการและเหตุผล 
 

(1) ช่วงก่อสร้าง  
กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อคนงานและชุมชนภายนอกในด้านสุขภาพ คือ 

ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโครงการ คือ กิจกรรมงานปรับพื้นที่ งานฐานราก
และก่อสร้างอาคาร และงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้าน
คุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของ
มลสารในบรรยากาศที่เพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ประชาชนที่ได้รับสัมผัส โดยการหายใจทั้งระยะสั้นและระยาว 
 (2) ช่วงด าเนินการ   

กิจกรรมการด าเนินงานโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกในด้านสุขภาพ คือ 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโครงการ คือ ปล่องหน่วยผลติไอน้ าเสรมิ (Auxiliary 
Boiler) จ านวน 3 ปล่อง ปล่องหน่วยผลิตไอน้ าจากความร้อนหมุนเวียน (Heat Recovery Steam Generators: 
HRSGs) จ านวน 2 ปล่อง บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ในหัวข้อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลสารในบรรยากาศที่เพิ่มข้ึนจากการมีโครงการ
อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่ได้รับสัมผัส โดยการหายใจทั้งระยะสั้นและระยาว 
 

4.13.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนเนื่องจากโครงการในช่วงด าเนินการ 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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4.13.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ และชุมชนที่อยู่ใกลเ้คียง 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ และชุมชนทีอ่ยู่ใกลเ้คียง 
 

4.13.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

(1) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกันและดูแลรกัษา
สุขภาพ 

(2) สนับสนุนโครงการชุมชนทีเ่น้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนนัทนาการเพื่อคนในชุมชน 
(3) ในกรณีที่มีเหตุกรณีฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมีในกรณีต่าง ๆ  จากโครงการ ทางโครงการ

จะต้องด าเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรเิวณที่มีการหกรั่วไหลให้เร็วที่สดุ และแจ้งเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลในการรักษาและเฝ้าติดตามผลกระทบในผู้ป่วย 

 
4.13.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(1) รวบรวมสถิติสภาวะการเจบ็ป่วยและการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
4.13.6 ระยะเวลาด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : ด าเนินการตลอดระยะเวลากอ่สร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.13.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.13.8 การบริหารแผนงาน 
 (1) ช่วงก่อสร้าง : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้รับเหมาตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 
 (2) ช่วงด าเนินการ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการฯ ระบุปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดอืน 
 

4.13.9 งบประมาณ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : รวมอยูใ่นงบประมาณการก่อสร้างโครงการ 
 (2) ช่วงด าเนินการ  : รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 
4.14 แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ 
 

4.14.1 หลักการและเหตุผล 
ส าหรับพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร พบว่า ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่จัดเป็น

แหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2532 แต่อย่างใด 
เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และไม่พบว่า
มีสถานที่ที่มีคุณค่าความงามเป็นพิเศษ ส่วนทางด้านการจัดภูมิสถาปัตย์โดยรอบพื้นทีโ่ครงการนั้น ทางโครงการ
ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยให้ความร่มรื่น ลดความตึงเครียดและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงานและผู้
มาเยี่ยมโครงการ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว จึงพิจารณาระดับผลกระทบต่อ
สุนทรียภาพไม่มีผลกระทบ 0 

 
4.14.2 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อลดผลกระทบด้านสุนทรียภาพที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
 (2) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
 
4.14.3 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 (1) ช่วงก่อสร้าง  : บริเวณพื้นทีก่่อสร้างโครงการ  
 (2) ช่วงด าเนินการ  : พื้นที่โครงการ  
 

4.14.4 วิธีด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
 

(1) จัดให้มีพื้นที่สเีขียวในโครงการ 1,489.49 ตารางเมตร คิดเปน็ร้อยละ 6.99 โดยปลูกไม้พุม่และ
ต้นไม้ทรงสูงบรเิวณริมรั้วรอบพื้นที่โครงการ  

(2) ด าเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง
และปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามมาตรการก าหนดเมื่อเปิดด าเนินการ 

(3) กรณีต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะต้องมีการปลกูทดแทนภายใน 1 เดือน 
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4.14.5 วิธีด าเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวของโครงการและสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามที่

น าเสนอในรายละเอียดโครงการ คือ เท่ากับ 1,489.49 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.99 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
โครงการ 
 
4.14.6 ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
4.14.7 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
4.14.8 การบริหารแผนงาน 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ระบุ
ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัดระยอง ทราบเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
 

4.14.9 งบประมาณ 
 รวมอยูใ่นงบประมาณการบรหิารงานของโครงการ 
 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้สรุปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดลอม โดยเสนอเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อโครงการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย มาตรการทั่วไป ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 มาตรการฯ ในช่วงก่อสร้าง ดังแสดงในตารางท่ี 2 และมาตรการฯ ในช่วงด าเนินการ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
 
 ส ำหรับมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีใ่ช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส าคัญอีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการน ามาปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  
ประกอบด้วยมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมในช่วงก่อสร้ ำงและด ำเนินกำร 
ดังแสดงในตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5 ตำมล ำดับ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-56                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการ 
แห่งที่  3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด 
(มหาชน) อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการก ากับ 
ควบคุม ติดตามตรวจสอบของโครงการ ประชาชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

2. น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไป
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทรับเหมา และให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

3. คัดเลือกบริษัทรับเหมาโดยมีข้อตกลงเก่ียวกับเงื่อนไขด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบุเป็นข้อตกลงใน
สัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่ได้รับคัดเลือกในการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบันของประเทศไทยและเก่ียวข้องกับกิจกรรมของโครงการ 

4. จัดให้ มีระเบี ยบควบคุมและประเมินบริษัทรับเหมาและ
ผู้รับเหมาช่วงที่เข้ามาท างานในพื้นที่ 

- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 

 

- ตลอดช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 

- ตลอดช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการ 
 
 
 

- ตลอดช่วงก่อสร้างและ
ด 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. หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็น

แนวโน้มปัญหา โครงการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
น้ันโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โครงการต้ องแ จ้งส านั กงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การ

- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการ 

 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และจังหวัด
ระยองทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  

6. ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตด าเนินการดังน้ี 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการ
ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วน้ัน ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจด
แจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
น้ัน ๆ ต่อไป  พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้  แจ้งให้กับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ

 
 
 
 
-   พื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-58                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เก่ียวข้องให้ความ
เห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเม่ือ
โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

7. หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชน ต่อ
การด าเนินการของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์
ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัด
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที 

8. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ต้องเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (ส านักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและจังหวัดระยอง โดยให้เป็นไปตามแนว
ทางการน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน 

9. เม่ือโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 
State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมี
ค่าที่ต่ ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ทราบโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่โครงการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- ตลอดช่วงก่อสร้างและ
ด าเนินการ 

 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดช่วงก่อสร้างและ

ด 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 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-59                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 1. กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณขอบเขตที่ดินพื้นที่โครงการหากมี
การเปิดพื้นที่และเครื่องจักรในการก่อสร้างให้พิจารณาจ ากัด
บริเวณพื้นที่ด าเนินการเป็นช่วง ๆ โดยเปิดพื้นที่ไม่เกิน 4,500 
ตารางเมตร ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ เพื่อป้องกันผลกระทบ
ด้านอากาศจากกิจกรรมก่อสร้าง 

2. ฉีดพรมน้ าบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในช่วงฤดูแล้งอย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 

3. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการต้องมีผ้าใบปิด
คลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละอองและ
การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

4. มีการตรวจสอบสภาพบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศ 

-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
-เส้นทางการขนส่ง 
 
 
-รถที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง 
 
 
-เครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในพื้นที่
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) 
2. คุณภาพน้ า 1. มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเกรอะ-บ่อซึมหรือระบบบ าบัดน้ า

เสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากกิจวัตรประจ าวันของ
คนงานก่อสร้าง 

2. มีบ่อพักน้ าทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อตกตะกอนดินและ
ทรายก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ หรือน ามาใช้ในการ
ฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่น 

3. จัดให้ มีถาดรองบริ เวณซ่อมบ ารุงที่อาจจะก่อให้ เกิดการ
ปนเปื้อน เช่น พื้นที่วางถังน้ ามันเครื่องและมีหลังคาชั่วคราว
ป้องกันน้ าฝนปนเปื้อนน้ ามัน 

4. การด าเนินงานทดสอบท่อการรั่วไหลของท่อด้วยวิธีทางชลสถิต 

-บรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- ท่อก๊าซธรรมชาติ 

-ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ช่วงการทดสอบท่อ 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-60                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

(Hydrostatic Test) 
- น้ าที่ ใช้ในการท า Hydrostatic Test ต้องเป็นน้ าสะอาด

และไม่เติมสารเคมีใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ติดตั้งตะแกรงดักเศษขยะและของแข็งที่ปนเปื้อนมากับน้ า

บริเวณปลายท่อที่ใช้ระบายน้ าทิ้งจากการทดสอบทางชลสถิต 
- ควบคุมอัตราการระบายน้ าออกจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ภายหลังการทดสอบทางชลสถิต โดยวิธีปรับลดแรงดันน้ าในเส้นท่อ
ให้อยู่ในระดับแรงดันเทียบเท่าบรรยากาศ ก่อนระบายลงสู่ระบบ
รวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ทั้งน้ีโครงการจะต้องได้รับอนุญาตจาก
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ก่อนด าเนินการ 
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 

- ท าการตรวจสอบค่าความเป็นกรด -ด่าง (pH) อุณหภู มิ 
(Temperature) ของแข็งแขวนลอย (SS) และน้ ามันและไขมัน (Oil 
& Grease) ให้เป็นไปตาม เกณฑ์ลักษณะน้ าเสียจากโรงงานที่ยอมให้
ระบายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ าเสียของนิคมฯ ตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่ วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ ระบบบ าบัดส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 13 กรกฎาคม 
2560 หากคุณภาพน้ าไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จะส่งหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาต ไปก าจัดต่อไป 
5. การจัดการน้ าใต้ดินที่สูบออกระหว่างการก่อสร้างบ่อพักน้ าทิ้ง 

และบ่อพักน้ าทิ้งฉุกเฉินของโครงการ โดยน้ าใต้ดินทั้งหมดที่ซึม
เข้ามาภายในบ่อในขณะก่อสร้างจะถูกกักเก็บไว้ภายในบ่อ
ดังกล่าวโดยไม่มีการระบายทิ้งออกสู่ภายนอก จากน้ันให้ท าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริเวณก่อสร้างบ่อพักน้ าทิ้งและบ่อ

พักน้ าทิ้งฉุกเฉิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-61                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

เก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกพารามิเตอร์อ้างอิงตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากโรงงาน พ .ศ. 2560 ควบคู่ ไป กับ  ประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่  76/2560 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสี ย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
จัดการน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ในบ่อดังกล่าว ดังน้ี 

กรณีที่ 1 : หากคุณภาพน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้มีคุณภาพผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 
2560 ในทุกพารามิเตอร์ ทางโครงการจะระบายน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้
ดังกล่าว ลงสู่ รางระบายน้ าฝนของนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อไป 

กรณีที่ 2 : หากคุณภาพน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้มีคุณภาพ ไม่ผ่าน
ตามเกณ ฑ์ มาตรฐานตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 พารามิเตอร์ขึ้นไป แต่ผ่านเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 
76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ าเสียลงสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ในทุกพารามิเตอร์ 
ทางโครงการจะระบายน้ าใต้ดินที่ กักเก็บไว้ดังกล่าว ลงสู่ระบบ
รวบรวมน้ าเสียของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) 

 
 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-62                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

ต่อไป 

กรณีที่ 3 : หากคุณภาพน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้มีคุณภาพ ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ งตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 และ ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ที่  76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่ วไปในการ
ระบายน้ าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
ตั้งแต่ 1 พารามิเตอร์ขึ้นไป ทางโครงการจะท าการติดต่อหน่วยงาน
ผู้รับบ าบัด/ก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้
ประกอบกิจการโรงงานประเภท 101 หรือ 105 แล้วต่อกรณี เข้ามา
น าน้ าใต้ดินที่กักเก็บไว้ในบ่อดังกล่าวไปท าการบ าบัด/ก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ต่อไป 

3. เสียง 
 

1. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ด าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่ าน้ัน  เพื่ อไม่ ให้ รบกวนการ
พักผ่อนของประชาชน 

2. ก าหนดให้ใช้เข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงในช่วงท าฐาน
ราก 

3. เลอืกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดเสียงดังในระดับต่ า 
 

4. เลือกใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังไม่ให้ท างานพร้อมกัน 
 

5. ตรวจสอบซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีอยู่เสมอ
เพื่อลดระดับความดังของเสียง 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- 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 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-63                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

6. ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ส าหรับคนงานก่อสร้างที่
ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล(เอ) 

7. ประชาสัมพันธ์ชุมชนใกล้เคียงโดยรอบให้ทราบถึงกิจกรรมและ
ช่วงเวลาที่ ก่อให้ เกิดเสียงดังก่อนด าเนินการอย่างน้อย  2 
สัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

8. หากโครงการได้รับแจ้งหรือร้องเรียนจากชุมชน โครงการ
จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

-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. จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างที่สัญจร ผ่าน
บริเวณชุมชนไม่เกิน 40  กม./ชม. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจ
เกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ มีชุมชนหนาแน่นใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-08.00 น.และช่วงเย็น 17.00-
18.00 น.) เพื่อเป็นการป้องกันการจราจรติดขัด 

2. ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

3. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและดูแลการเข้า -
ออกของรถทุกประเภทที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ 

4. ก าหนดให้ มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกไม่ให้ เกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวจราจร 

5. แนะน าและควบคุมให้พนักงานขับรถให้ปฎิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
และพื้นที่ชุมชน 
 
 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
-เส้นทางขนส่ง 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- 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 
5.การจัดการกากของ
เสีย 
 

1. จัดเตรียมถังขยะพร้อมฝาปิดมิดชิดเพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
คนงานและกิจกรรมการก่อสร้างและติดต่อให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบมาท าการเก็บขนไปก าจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลหรือวิธีการอ่ืนๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-64                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

2. เศษวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ ควรพิจารณาน ากลับไปใช้ใหม่
ให้มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัทที่มารับซ้ือต่อไป 

3. จัดให้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ ไม่ใช้แล้วอย่างเป็น
สัดส่วน 

4. ก าหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ า ท่อน้ า
ทิ้ง และแหล่งน้ าในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

-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) 

6. การระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วม 

1. ก่อสร้างบ่อตะกอนเพื่อแยกตะกอนต่าง ๆ ออกจากน้ าฝนก่อน
ระบายลงสู่รางระบายน้ าเพื่อป้องกันเศษตะกอนดินตกค้างและ
กีดขวางรางระบายน้ า 

2. จัดท ารางระบายน้ าชั่วคราวเพื่อระบายน้ าฝนจากบริเวณพื้นที่
โครงการให้เชื่อมกับระบบระบายน้ าฝนของนิคมฯ และมีการ
ดูแล และการขุดลอกตะกอนเพื่อป้องกันรางระบายน้ าอุดตันเป็น
ประจ า 

-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
 

1. โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการด้านชีวอนามัย
และความปลอดภัยกับบริษัทรับเหมากับสัญญาการว่าจ้าง โดย
จะต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ เช่น 
- ก าหนดให้มีการหยุดพักการท างานชั่วคราว หรือหมุนเวียน

สับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัตงานในบริเวณที่ต้องสัมผัสเสียงดัง
เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

- จัดให้มีจุดพักผ่อนส าหรับคนงานก่อสร้าง 
- จัดเตรียมน้ าดื่มอย่างเพียงพอส าหรับคนงานก่อสร้าง 

2. จัดให้ มีการนิเทศงานด้านความปลอดภัยและฝึกอบรมแก่
ผู้รับเหมาก่อนเริ่มต้นท างาน 

- บริษัทรับเหมา/บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-65                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

3. จัดให้ มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและพื้นที่ที่ มีความ
เข้มงวดในด้านความปลอดภัย 

4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้อกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะงานแก่ผู้ รับ เหมา เช่น หมวกนิรภัย 
แว่นตาหรือหน้ากากนิรภัย ที่ครอบหู/ที่อุดหู ถุงมือ และรองเท้า
นิรภัย เป็นต้น 

5. จัดให้มีแผนฉุกเฉินช่วงก่อสร้างและท าการฝึกอบรมผู้รับเหมาให้
ทราบถึ งขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ในกรณี ฉุ กเฉิน  รวมทั้ งการ
ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

6. จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่
ความเข้มงวดในด้านความปลอดภัย รวมทั้ งให้ ข้อมูลแก่
ผู้รับเหมาเก่ียวกับระบบสัญญาณเตือนภัย 

7. เก็บรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะให้
อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจาก
สภาพเครื่องมือและเครื่องจักรที่ไม่พร้อมใช้งาน 

8. ก้ันรั้วพื้นที่มีการก่อสร้างและจ ากัดเวลาเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 
 

9. รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย การแก้ปัญหาและ
การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการความ
ปลอดภัย 

10. ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานแก่คนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

11. ให้ความรู้และค าแนะน า แก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพื่อป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดจ านวน

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

 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
- 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) 

- 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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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการให้มีจ านวนน้อยลง 
12. จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและระบบการส่งต่อผู้ป่วยใน

กรณีฉุกเฉิน โดยจัดให้ มีรถยนต์ส ารองไว้ตลอดเวลาและ
ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 

13. จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างานในพื้นที่ที่ต้องขออนุญาต 
 

14. หากมีอุบัติเหตุจากการท างาน จะต้องมีสวัสดิการการดูแลรักษา 
และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างเหมาะสม 

 
- 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) 

8. สังคม-เศรษฐกิจ
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและชุมชน 
เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยระบุข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการ เช่น ชื่อโครงการ แผนการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมา 
เจ้าของโครงการ ผู้ประสานงาน และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์เข้าพบชุมชนเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ โดยต้อง
น าข้อเสนอแนะกลับมาวิเคราะห์และวางแผนในการด าเนินการ
เพื่ อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อ วิถี ชี วิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 

3. พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมตาม
เกณฑ์ก าหนดของโครงการเข้าท างานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนกับโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงาน
ให้กับประชาชนท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้างของบริษัท
รับเหมา 

4. บริษัทรับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่าง
เพียงพอ ถ้ามีเรื่องร้องเรียนต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

-บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
 
 
-ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
-ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
-ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 

- ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง 
 
 
 
- 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) 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

5. จัดให้มีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ข้อตกลง และบทลงโทษในเรื่องของ
การจัดการดูแลคนงานก่อสร้างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างให้
ชัดเจนเพื่อป้องกับไม่ให้คนงานไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้าง
ปัญหาให้กับชุมชน 

6. การรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 2) 
1) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 
2) ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตาม

การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน ภายใน 7 วัน 
3) บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในโครงการและการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวโดยสรุปเสนอผู้บริหารทุกปี 

-บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 
 
-บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
- บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 การควบคุมอัตรา

ก า ร ร ะ บ า ย
มลพิษทางปล่อง
ระบายอากาศ 

 

1. ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศของโครงการทุก
ปล่องไม่ให้เกินกรอบการระบายมลพิษที่ก าหนด โดยแต่ละปล่องมีอัตราการระบาย

มลพิษ (ตารางที่ 1) ดังน้ี 
- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ขนาด 140 ตัน/ชั่วโมง  

NOx มีค่าไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 3.80 กรัม/วินาที 
TSP มีค่าไม่เกิน 6 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.241 กรัม/วินาที 
SO2 มีค่าไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.210 กรัม/วินาที 

- หน่วยผลิตไอน้ าเสริม ชุดที่ 1-2 (Auxiliary Boiler#1-2) ขนาด 70 ตัน/ชั่วโมง  

NOx มีค่าไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 1.56 กรัม/วินาที 
TSP มีค่าไม่เกิน 6 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.100 กรัม/วินาที 
SO2 มีค่าไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.087 กรัม/วินาที 

- หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่ 1-2 (HRSG #1-2) ขนาด 103.2/172  ตัน/ชั่วโมง (กรณี 
Unfiring/Firing) 
NOx มีค่าไม่เกิน 26.58 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 3 กรัม/วินาที 

TSP มีค่าไม่เกิน 6 มก./ลบ.ม. และอัตราการระบายไม่เกิน 0.414 กรัม/วินาที 
SO2 มีค่าไม่เกิน 2 ส่วนในล้านส่วน และอัตราการระบายไม่เกิน 0.362 กรัม/วินาที 

ส าหรับค่าความเข้มข้นของสารมลพิษดังกล่าว อ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการ
เผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือปริมาณอากาศเสียที่ออกซิเจน (% oxygen) ที่
ร้อยละ 7 

- ปล่องระบายจาก 
HRSGs จ านวน 2 
ปล่อง 

- ปล่องระบายจาก 
Auxilliary Boiler 
จ านวน 3 ปล่อง 

 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยการติดตั้งระบบเผาไหม้
แบบ Low NOx Burner ที่หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ทุกเครื่องเพื่อ

ควบคุมปริมาณ  NO2 ที่ ระบายออกมา พร้อมทั้ งบ ารุ งรักษาทุกเครื่องให้ มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 

3. ติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) โดยการติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ 
Dry Low NOx Burner ของเครื่องกังหันก๊าซทุกเครื่อง และระบบ Selective Catalytic 
Reduction (SCR) ที่หน่วยผลิตไอน้ า HRSG ทุกเครื่อง เพื่อควบคุมปริมาณ NO2 ที่
ระบายออกมา 

- หน่วยผลิตไอน้ า
เสริม (Auxiliary 

Boiler) 
 
- เค รื่ อ ง กั งหั น ก๊ าซ 
(CTGs) 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

4. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS) ทุกปล่อง โดย
ตรวจวัด NOx และ O2 โดยรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับข้อมูลส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด กนอ. ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง 
พ.ศ. 2550 และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

5. ติดตั้งระบบการเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเป็น 
2 ระดับ 
- เม่ือความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับร้อยละ 90 ของค่า

ควบคุม เจ้าหน้าที่ต้องท าการวิเคราะห์สาเหตุและควบคุม แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่
ให้เฝ้าระวังค่าการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 

• หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ขนาด 140 ตัน/ชั่วโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 54 ส่วนในล้านส่วน  

• หน่วยผลิตไอน้ าเสริม ชุดที่ 1-2 (Auxiliary Boiler#1-2) ขนาด 70 ตัน/ชั่วโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 45 ส่วนในล้านส่วน  

•   หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่ 1-2 (HRSG #1-2) ขนาด 103.2/172 (กรณี Unfiring/Firing) 
NOx มีค่าไม่เกิน 23.92 ส่วนในล้านส่วน  

- ปล่องหน่วยผลิตไอ
น้ า เส ริ ม  (Auxiliary 
Boiler)  แ ล ะ ป ล่ อ ง
หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่ 
1-2 (HRSG#1-2) 
- ปล่องหน่วยผลิตไอ
น้ า เส ริ ม  (Auxiliary 
Boiler)  แ ล ะ ป ล่ อ ง
หน่วยผลิตไอน้ า ชุด
ที่1-2 (HRSG#1-2) 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- เม่ือความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับร้อยละ 95 ของค่า

ควบคุม เจ้าหน้าที่จะด าเนินการลดก าลังการผลิต เพื่อควบคุมค่าก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ไม่ให้เกินค่าควบคุม 

• หน่วยผลิตไอน้ าเสริม (Auxiliary Boiler) ขนาด 140 ตัน/ชั่วโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 57 ส่วนในล้านส่วน  

• หน่วยผลิตไอน้ าเสริม ชุดที่ 1-2 (Auxiliary Boiler#1-2) ขนาด 70 ตัน/ชั่วโมง  
NOx มีค่าไม่เกิน 47.5 ส่วนในล้านส่วน  

• หน่วยผลิตไอน้ า ชุดที่ 1-2 (HRSG #1-2) ขนาด 103.2/172 (กรณี Unfiring/Firing) 
NOx มีค่าไม่เกิน 25.25 ส่วนในล้านส่วน  

6. ก าหนดแผนการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงระบบ SCR เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบบ SCR ขัดข้องและไม่สามารถท างานได้ 

7. กรณีเกิดปัญหาระบบ SCR ขัดข้อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบ SCR ได้ในทุก
กรณี โครงการจะหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) เพื่อท าการแก้ไขระบบดังกล่าวตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบ SCR 
 
- ระบบ SCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.2 การจัดการ
มลพิษทาง

อากาศ 
 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่อ่านได้
จาก CEMS ไม่ให้เกินกว่าค่าควบคุม ดังน้ี 
- ให้ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เก่ียวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น ท าการ

ตรวจสอบแนวโน้มของ NOx และ O2 ที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้
น้ันผิดจากการตรวจวัดหรือไม่  

- ตรวจสอบระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ หากพบว่าผิดปกติต้อง
ท าการแก้ไขทันที 

- กรณีที่เกิดจากคุณภาพของก๊าซให้ติดต่อ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ เก่ียวข้อง เช่น ระบบ  CEMS ถ้าพบความผิดปกติเกิดจาก

อุปกรณ์ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMS Fails/Error ให้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข 

- ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก CEMS Service Provider มาท าการแก้ไข 

- ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบ ารุง หากพบว่ายังมีค่าสูงอยู่ให้ท า
การลดโหลดก าลังการผลิต โดยทดสอบการเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟฟ้าดังน้ี 

• ทดสอบโดยการลดโหลดก าลังการผลิตแล้วดูว่าค่าความเข้มข้นของมลสารลดลง
หรือไม่ 

• กรณีเดินโหลดก าลังการผลิตต่ าแล้วพบว่าความเข้มข้นของมลสารสูงให้ทดลอง
เพิ่มโหลดก าลังการผลิต  

• กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้ มีอ านาจตัดสินใจเพื่อท าการ 
Shutdown และท าการแก้ไขระบบการเผาไหม้หรือระบบก าจัดก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (SCR) ตามความเหมาะสมต่อไป 

2. ก าหนดให้มีระบบการบันทึกและการรายงานข้อมูลที่ CEMS กรณีที่มีค่าสูงเกินกว่าค่า
ควบคุมทุกครั้ง (ไม่รวมช่วง Start Up และ Shut Down) โดยให้มีการบันทึกสาเหตุ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย 

3. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่ มีความรู้ ความสามารถ แ ละมี
ประสบการณ์ในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

4. ก าหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง ส าหรับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไข 
ซ่อมแซม เม่ือเกิดการขัดข้องโดยทันที 

5. ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อเป็นการ
ยืนยันว่าข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMS มีความถูกต้องแม่นย าโดยจัดให้มีบุคคลที่ 
3 (3rd party) มาท าการ Audit CEMS ตาม Guideline ที่ทาง US.EPA ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 
 
- ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 
 
- ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 
 
- ระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 
- CEMS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
อ้างอิงตาม Appendix F, 40 CFR 60 โดยโครงการต้องจัดให้มีการทดสอบ Relative 
Accuracy Test Audit (RATA Test) กับ ระบบ CEMS ที่ ติ ดตั้ งและใช้ งานของ
โครงการด้วยความถี่อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมทั้งในส่วนของอุปกรณ์วิเคราะห์ค่า 
NOx และ O2 

 
 

 
 
 

 

2. ทรัพยากรน  า 
2.1 น  าใช้ 
 

1. ลดปริมาณการใช้น้ าในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและพยายามน าน้ าที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

2.2 คุณภาพน  า 
 

1. การด าเนินการเก่ียวกับการจัดการน้ าเสียที่ เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการจะต้อง
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการฯ ของนิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และ
ประกาศ กนอ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ า
เสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

2. จัดให้มีถังปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร 
เพื่อบ าบัดน้ าเสียขั้นต้นจากการฟื้นฟูคุณภาพน้ าปราศจากแร่ธาตุที่หน่วยผลิตน้ า
ปราศจากแร่ธาตุ  (Demineralization System) ก่อนระบายลงสู่ บ่อพั กน้ าทิ้ ง 
(Holding pond) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) ก่อนส่งไปบ าบัด
ยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

3. จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าเสียที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามันไปบ าบัดขั้นต้นที่ถังแยกน้ า-น้ ามัน 
(Oil Separator Tank) เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า น้ าเสียส่วนน้ีจะถูกรวบรวมไปพัก
ยังบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) และท าการตรวจสอบคุณภาพใน Inspection Pit 
ก่อนส่งไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ ส าหรับน้ าซ่ึงไม่มีการปนเปื้อนจะ
ถูกระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 

4. จัดให้มีการใช้ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะกรอง ไร้อากาศ ส าหรับบ าบัดน้ า
เสียจากห้องน้ า-ห้องส้วม ของอาคารต่างๆ ก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

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 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. จัดให้มีบ่อพักน้ าทิ้ง (Holding Pond) จ านวน 2 บ่อ ขนาดรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตร 

ได้แก่ บ่อที่ 1 ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 2 ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมี
ปริมาตรกักเก็บน้ าทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

6. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติที่บ่อพักน้ าทิ้งบ่อที่ 1 - 2 (Holding 
pond #1-2) และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อควบคุมคุณภาพ
น้ าทิ้งให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางของนิคมฯ 
โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH และ Conductivity 

7. จัดให้มีบ่อพักน้ าฉุกเฉิน (Emergency Pond) จ านวน 1 บ่อ ขนาด 650 ลูกบาศก์

เมตร ซ่ึงมีปริมาตรกักเก็บทิ้งจากพนักงาน น้ าระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น และน้ า

ทิ้งจากหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ าคอนเดนเสท ปริมาตรรวม 624.32 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

8. กรณีที่พบว่าคุณภาพน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัดของโครงการจากน้ าทิ้งจาก
พนักงาน น้ าจากระบบหล่อเย็น และน้ าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าคอน
เดนเสท ปริมาณรวมทั้ งสิ้น 624.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่บ่อพักน้ าทิ้ง 1 
(Holding Pond 1) ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร ไ ม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
โครงการจะส่งน้ าเสียจากบ่อพักน้ าทิ้ง 1 (Holding Pond 1) ไปพักที่บ่อพักน้ าทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 650 ลูกบาศก์เมตร และทยอยสูบกลับเข้า
หน่วยปรับสภาพน้ าให้เป็นกลาง (Neutralization Basin) เพื่อท าการปรับสภาพ
น้ าเสียอีกคร้ัง หรือส่งไปด าเนินการภายนอกโดยหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาต 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

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) 

2.3 การระบ ายน  า
และป้องกันน  า
ท่วม 

1. จัดให้มีรางระบายน้ าฝนภายในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ าเสีย 
 
2. จัดให้มีระบบรวบรวมน้ าเสียที่อาจจะปนเปื้อนน้ ามันไปบ าบัดขั้นต้นที่ถังแยกน้ า-น้ ามัน 

(Oil Separator Tank) เพื่อแยกน้ ามันออกจากน้ า ส่วนน้ าซ่ึงไม่มีการปนเปื้อนจะถูก
ระบายลงสู่รางระบายน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. น้ าฝนและน้ าหลากจากบริเวณพื้นที่ที่ ไม่ปนเปื้อนจะไหลลงสู่รางระบายน้ าของ

โครงการก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ าฝนของนิคมฯ ต่อไป 
4. จัด ให้ มีบ่ อรับน้ าฝน (Rain Water Pit) ด้ านทิศตะวันออกบริ เวณริมรั้ วประตู

ทางเข้าออกของโครงการ ให้มีขนาดกว้าง 16 ม. x ยาว 20 ม. x ลึก 5.5 ม. ขนาด 
ความจุรวม 1,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพื้นที่
โครงการ 

5. ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ าของโครงการ และมีการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ด้านทิศตะวันออก
บริ เวณ ริม รั้ วป ระตู
ท า ง เข้ า อ อ ก ข อ ง
โครงการ 
-รางระบายน้ า
โดยรอบพื้นที่ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
-  ปีละ 1 ครั้ง 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

3. เสียง 1. มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบในพื้นที่ท างาน  
- ก าหนดให้ผู้รับเหมาที่ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร เพื่อด าเนินการจะต้องควบคุม

มิให้ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 1 เมตร หากเกินจะต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิด ในกรณีที่ ไม่สามารถลดที่แหล่งก าเนิดได้ 
ก าหนดให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม 

- หม่ันตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ ามันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อลดความดังของเสียง จากเครื่องจักร 

- ก าหนดให้มีเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Noise Contour) 
รอบพื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)  

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู ให้กับพนักงานที่
ท างานในพื้นที่ที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ 

- ให้พนักงานท างานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียง
โดยตรง 
 
 

- เครื่องจักร/อุปกรณ์
ของโครงการส่วนขยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. มาตรการในการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน 

- อบรมให้ความรู้เก่ียวกับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการป้องกันต่างๆ ที่ครบถ้วนและเหมาะสม 

- ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับอันตราย และแนวทาง การลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเสียง
ดัง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ฯลฯ 

- จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ)   
3. มาตรการในการเฝ้าระวัง และตรวจติดตาม 

- ตรวจวัดระดับเสียงตามพื้นที่และตามจุดที่ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในตอนแรกเข้าท างาน 
- จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจ าทุกปี 

4. มาตรการลดความเสี่ยงของพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติทั้งพนักงานในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มไม่เสี่ยงต่อการสูญเสีย การได้ยิน  
- จัดให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ชี้แจงผลการตรวจ พร้อมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการด ารงชีวิต ที่เก่ียวข้องกับการสัมผัสเสียงดัง  
- หัวหน้างานดูแล และก าชับให้พนักงานในสังกัดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ 

ที่อุดหูและที่ครอบหู ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
- เฝ้าระวัง และตรวจติดตามพนักงานกลุ่มเสี่ยง อย่างใกล้ชิด 

5. จัดท า Noise contour บริเวณพื้นที่โครงการ ภายหลังเปิดด าเนินงานแล้วภายในปี
แรก และด าเนินการซ้ าทุก 3 ปี 

6. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้า กรณีที่มีกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน เช่น การทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
- พนักงานทุกคน 
- พนักงานที่ท างาน
สายปฏิบัติการทุกคน 
- พนักงานที่มีผลการ
ตรวจสมรรถภาพการได้
ยินผิดปกติ 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
 

4. การคมนาคม 1. ร่วมมือกับทางนิคมฯ ในการกวดขันพนักงานขับรถ ให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติ

ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

- ถนนภายในนิคม ฯ 

 

- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. จ ากัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งสารเคมีที่สัญจร ผ่านบริเวณชุมชนไม่เกิน 40 กม./
ชม. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงการขนส่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 

(เวลา 07.00-08.00 น. และ 17.00-18.00 น.) 
3. ก าหนดให้มีการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุก ตามกฎหมายก าหนด 

 
4. จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านขนถ่ายสารเคมี เก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการท างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

- เส้นทางการขนส่ง 
 

 
- ภายในและภายนอก
พื้นที่โครงการ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

5. การจัดการกาก

ของเสีย 
5.1 ขยะมูลฝอยจาก

ส านักงาน 

1. จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะ

มูลฝอยอันตราย 
2. จัดให้มีสถานที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีตเพื่อจัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย

โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน 
3. ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการ ให้น ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก

ที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซ้ือมาเก็บรวบรวมต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

5.2 ของเสียจาก
กระบวนการ
ผลิต 
 

 

1. การด าเนินการเก่ียวกับกากของเสียที่เกิดขึ้นโครงการจะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
ตามประกาศนิคมอุตสาหกรรมหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเม่ือมีประกาศหรือ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและครอบคลุมมาบังคับใช้ 

2. กากของเสียจากกระบวนการผลิต ให้ท าการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้ศูนย์
ก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมน าไปก าจัด
อย่างถูกต้องในล าดับต่อไป โดยด าเนินการดังต่อไปน้ี 
- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย 
• เรซินแลกเปลี่ยนประจุที่อ่ิมตัว จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าจะติดต่อหน่วยงาน

ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการน าภาชนะมารองรับและน าออกไปก าจัดต่อไป 
• ไส้กรองอากาศ (Air Filter) จะถูกรวบรวมใส่ถุงด าปิดปากถุงมิดชิด เก็บไว้ใน

อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 
•  แผ่นกรองน้ า (fill Sheet) จะถูกรวบรวมใส่ถุงด าปิดปากถุงมิดชิด เก็บไว้ใน

อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

• สารดูดความชื้น (Air Dryer) จะถูกรวบรวมใส่ถัง ขนาด  200 ลิตร เก็บไว้ใน
อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

• ชุดตัวกรองอากาศในระบบ SCR ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนทุก  5-7 ปี โดยจะรวบรวม
เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัดต่อไป 

- วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นอันตราย 
• หลอดไฟใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ใน

อาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมา
รับไปก าจัดต่อไป 
• ฉนวนกันความร้อน จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตรเก็บไว้ในอาคารเก็บกาก

ของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัด
ต่อไป 
• ไส้กรองน้ ามัน น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบ ารุงจะถูกรวบรวม ใส่ถังขนาด 

200 ลิตรเก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการมารับไปก าจัดต่อไป 
• ขยะปนเปื้อนรวมภาชนะปนเปื้อน (น้ ามันหรือสารเคมี) จะถูกรวบรวมไว้ในถัง

ส าหรับขยะปนเปื้อน เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปก าจัดต่อไป 

3. ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตลอดระยะเวลาการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกับการขนส่งของ
เสียอันตราย พ.ศ. 2547 

4. บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการโดยระบุ
แหล่งที่ส่งไปจ าหน่าย/ก าจัด 

5.  ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการรวมทั้งติดตั้ง GPS ที่รถขนส่งด้วยเพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ว่ามีการด าเนินการจัดการกากของเสียอย่างเหมาะสม 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
 

ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

6. อ าชี ว อ น า มั ย
แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 

6.1 ความปลอดภัย

ทั่วไป 
 

1. ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ
กฎหมายแรงงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นปัจจุบัน 

2. จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและความเสี่ยง 

3. การขนส่ง จัดเก็บ และใช้งานสารเคมีในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

4. จัดตั้ งคณะกรรมการคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดตรวจสอบและดูแลงานด้านความปลอดภัย ภายใต้การก ากับ
ดูแลของโครงการ โดยมีการประชุมทุก 1 เดือน 

5. จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่

พนักงานในการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
6. จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานได้ 

 
7. จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากล

ก าหนด 
8. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแก่

พนักงาน เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. จัดเตรียมพาหนะส ารองไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที 
 

10. จัดให้มีมาตรการเก่ียวกับบัตรอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (Work Permit) 
 

11. จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่ โครงการ และแผนการ
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผน
ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

12. ก าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า

ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
13. จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากรเฉพาะส าหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฐม

พยาบาล 
14. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน อาทิ จัดท าโปสเตอร์ ข้อมูล

ข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
15. โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเก่ียวกับมาตรการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ

บริษัทรับเหมาในช่วง Shut down และซ่อมบ ารุง โดยจะต้องครอบคลุมถึงวิธีการ
คุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

6.2 ความปลอดภัย
ในการท างาน
เกี่ยวกับสารเคมี 

1. จัดท าข้อมูลความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับสารเคมี แต่ละชนิด พร้อมติด
ประกาศไว้บริเวณพื้นที่ท างาน  

2. ให้ความรู้และชี้แจงอันตรายเก่ียวกับอันตรายจากการ ขนถ่าย การหกรั่วไหล รวมทั้ง
แนวทางแก้ไข 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

3. จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน และร่างกายในบริเวณกระบวน การผลิต อาคารเก็บวัตถุดิบ
และสารเคมีให้เพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง 

4. แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด -ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่
สามารถที่จะน ามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อให้มี

การไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 
6. จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด 

ส าหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตาม
พื้นอาคารหรือรางระบายน้ า อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

7. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

6.3 มาตรการความ
ปลอดภัย
เกี่ยวกับ

แอมโมเนียมไฮ 
ดรอกไซด์เหลว 
(1) มาตรการ

ที่วไป 
 

1. ถังเก็บในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุถังทั้งหมดของถัง (ร้อยละ 15 เหลือไว้เผื่อ
ขยายตัว)  

2. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหล (Ammonia Detector) บริเวณที่คาดว่าจะเกิดการ

รั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting) 
3. ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือน ไม่ให้มีบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง

เข้าใกล้ขณะท าการขนถ่าย 
4. จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และได้รับการอบรม ดูแลตลอดระยะเวลาที่มีการสูบถ่าย 

 
6. จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด เพื่อใช้งาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

(2) มาตรการที่
เกี่ยวกับถัง

เก็บและ
อุปกรณ์ที่ใช้
ร่วมกับถัง 

1. ถังเก็บออกแบบตามมาตรฐาน ASME “Boiler and Pressure Vessel Code” 
 

2. ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บ (Container Appurtenanes) ต้อง
ออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum 
Operating Condition) 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 3. อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 25 ต้องท าจาก
วัสดุที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 

4. บริเวณติดตั้งถังเก็บต้องอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดไฟ (Fire Hazards) และถังเก็บควร
ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร หรือหากตั้งในอาคารต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ในการตั้งถังเก็บ 
โดยจะต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย 

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

6. ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุกจุด (ยกเว้น 

Safety Relief Valve) 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
-ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
-ตลอดระยะเวลาการ

ด าเนินงาน 

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) 

6.4 อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยครอบคลุมพื้นที่ ต่างๆ ทั่วทั้งโรงงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) 

- ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วทั้ง
โรงงาน ได้แก่ Pull Station, Heat Detector และ Smoke Detector  

- ติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งโรงงาน ได้แก่ Water 

Spray, Fire Hydrant, Hose Cabinet, Fire Monitor, Portable Fire 
Extinguisher  

- เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ ารักษาความดัน (Jockey 
Pump)  

- ท่อน้ าดับเพลิงและหัวจ่ายน้ าดับเพลิง รอบพื้นที่โครงการและพื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภค 

- น้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง 682 ลบ.ม. โดยกักเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใส 
2. จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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6.5 แผนปฎิบัติการ
ฉุกเฉิน 

1. จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (รูปที่ 1) 
 

2. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับที่ 1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้
ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 

3. ก าหนดแผนการสื่อสารและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญในการ
สื่อสารที่เข้าถึงประชาชน 

4. ประสานงานระหว่างกลุ่มโรงงานหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข่าวสารและเหตุฉุกเฉินระหว่างโรงงานและชุมชนให้

เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพชัดเจน ถูกต้อง รวมทั้ง สร้างความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากชุมชน 

5. กรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ จากโครงการ และส่งผลกระทบต่อชุมชน โครงการมี
ประกันภัยให้ความคุ้มครองบุคคลที่ 3 ซ่ึงได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยการให้
การดูแลรักษาพยาบาลและชดเชยแก่ผู้เสียหายทุกคนเท่าเทียมกันตามมาตรฐานของ
ความคุ้มครอง 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

7. ด้านอันตราย
ร้ายแรง 

1. มาตรการป้องและลดอุบัติภัยบริเวณท่อส่ง 
- การเฝ้าระวังท่อขนส่ง (Pipeline Surveillance) 

• ส ารวจพื้นที่วางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ(Pipeline Patrolling) ภายในพื้นที่
โครงการทุกเดือน  

- การบ ารุงรักษาแนวท่อ (Pipeline Maintenance)  

• ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายใน
พื้นที่โครงการทุกเดือน  

- การส ารวจรอยรั่ว (Leak Survey) 

• ส ารวจรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติจากท่อขนส่งภายในโครงการ ทุก  3 เดือน  

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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• ตรวจสอบสภาพหน้าแปลน/วาล์วไม่ให้มีการรั่วไหลของก๊าซ ทุก 3 เดือน    

2. มาตรการป้องกันและอุบัติภัยของสถานีควบคุมก๊าซ 
- บริเวณสถานีควบคุม 

• จัดให้มีสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ซ่ึงมีอุปกรณ์

ควบคุมต่างๆ อยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง มีการระบายอากาศได้ดี 

• ล้อมรั้วตาข่ายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 3 เมตร และมีประตูทางเข้า 2 ชั้น 
เพื่อป้องกันไม่ให้มี การบุกรุกเข้าไปขโมย หรือท าอันตรายต่อระบบควบคุม 

• มีระบบท่อ By Pass และระบบวาล์วส ารองในกรณี เกิดความบกพร่องของ
ท่อเส้นหลัก 

• ติดตั้งวาล์วควบคุมการจ่ายก๊าซและปิดเปิดวาล์ว  

• ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ Flow 
Meter , Emergency Shut Off Valve, Vent Valve, Control Valve และ 
Shut Off Valve  

• ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 กก. จ านวน 
2 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ในที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีป้ายบอกให้เห็น
ชัดเจน 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจตราแนวท่อและสถานี ควบคุมเป็นประจ าทุก

สัปดาห์ 
- บริเวณ Block Valve Station  

• ติดตั้งฝาเหล็กปิดด้านบน และล็อคด้วยกุญแจ ส าหรับ Block Valve Station 

ที่อยู่ใต้ดิน เพื่อป้องกัน บุคคลภายนอกเข้าไปปิดเปิดวาล์วด้านล่าง 

• ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นสถานีควบคุมก๊าซ ใต้ดินและมีวาล์วปิดเปิดอยู่

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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ด้านล่าง 

• ท าการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยภายในพื้นที่โครงการ 
- จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ประจ าที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท าหน้าที่

ควบคุมดูแลในกรณี ที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซ 
- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานและลูกค้า 

- จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจาก
การรั่วของก๊าซ 

- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีต ารวจในท้องที่
เพื่อจัดเตรียมคณะท างาน ที่สามารถเรียกได้ทันทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจาก 
ท่อก๊าซ 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ภายในพื้นที่โครงการ  
 
-พื้ นที่ โครงการและ
ชุมชนรอบนอก 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

8. สังคมเศรษฐกิจ
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

1. การประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 
- พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถเป็นพนักงานของ

โครงการ โดยให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
- จัดท าแผนมวลชนสัมพันธ์และด าเนินการตามแผน พร้อมกับสรุปผลการ

ด าเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวน การท าแผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

- จัดให้มีการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ  

- ด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ เช่น ระบบป้องกันภัย , การ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในมาตรการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแผน
ฉุกเฉิน ของโครงการ 

- จัดให้มีกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เป็นการด าเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ
โครงการไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยการน าเสนอข้อมูล และความคืบหน้าของ

- โ ด ย ร อ บ พื้ น ที่
โครงการ 
 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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โครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อ
สร้างความม่ันใจในการด าเนินงานของโครงการมากยิ่งขึ้น 

- ประชาชนในชุมชนที่เก่ียวข้องจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมการด าเนินโครงการ 
เม่ือมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งน้ีผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบซ่ึงบังคับใช้ในโครงการ 

2. งานสาธารณประโยชน์และบริการชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ได้แก่ 
- ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและประชาชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น 
- ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและประชาชนท าการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม  
- สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น เช่น ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น  
- จัดให้มีโครงการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ 

- พื้นที่ โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

3. การรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 2) 
- จัดให้มีแผนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตโครงการให้ชุมชนโดยรอบได้รั บทราบ 

โดยเฉพาะขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ  
- ก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนอย่างชัดเจน 
- ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนติดตามผลการด าเนินการ รวมทั้งการตอบกลับข้อ

ร้องเรียนตามช่องทางที่ก าหนดไว้  
- บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการและ วิธีการแก้ไขปัญหาโดย

สรุปเสนอผู้บริหาร 

- พื้นที่ โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 4. เข้าร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) และโรงงานต่าง ๆ ในนิคมฯ ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตัวแทนประชนผู้ที่มีส่วน
ได้เสีย (อ้างถึงค าสั่งที่ 58/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554) เพื่อสร้างความ
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เชื่อม่ันต่อชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับรายละเอียดของโครงสร้างคณะกรรมการไตรภาคีมี
ดังต่อไปน้ี 

  โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
-  ผู้อ านวยการส านักงานนิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ประธานคณะกรรมการ 
-  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ รองประธานคณะท างาน รองประธานคณะท างาน 
-  ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คณะท างาน 
-  ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง คณะท างาน คณะท างาน 
-  ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง คณะท างาน  คณะท างาน 
- ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะท างาน คณะท างาน 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  คณะท างาน คณะท างาน 
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแฟบ  คณะท างาน คณะท างาน 
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด คณะท างาน คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนหนองแฟบ คณะท างาน คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนมาบชลูด คณะท างาน คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนชากลูกหญ้า คณะท างาน คณะท างาน 
-  ประธานคณะกรรมการชุมชนอิสลาม คณะท างาน คณะท างาน 
-  เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ  คณะท างาน 
-  ก านันต าบลบ้านฉาง  คณะท างาน 
-  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
 อ าเภอบ้านฉาง-มาบตาพุด คณะท างาน 
-  ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  คณะท างาน คณะท างาน 
-  ประธานชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน 
 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) คณะท างาน 
-  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฯ บริษัทฯ คณะท างานและเลขานุการ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนนิการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บทบาทหน้าที่ มีดังน้ี 
-  ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 
-  ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
-  ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ าทุก ๆ 3 เดือน 

9. สาธารณสุข/
สุขภาพ 

1. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม การฟื้นฟู ป้องกันและดูแล
รักษาสุขภาพ 

- ชุมชนใกล้เคียง - ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 2. สนับสนุนโครงการชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อคนใน
ชุมชน 

3. ในกรณีที่มีเหตุกรณีฉุกเฉินจากการรั่วไหลของสารเคมีในกรณีต่าง ๆ จากโครงการ 
ทางโครงการจะต้องด าเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบริเวณที่มีการหก
รั่วไหลให้เร็วที่สุด และแจ้งเป็นข้อมูลให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลใน
การรักษาและเฝ้าติดตามผลกระทบในผู้ป่วย 

- ชุมชนใกล้เคียง 
 
- ชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

10. สุนทรีภาพ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ1,489.49 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.99 โดยปลูก 
ไม้พุ่มและต้นไม้ทรงสูงบริเวณริมรั้วรอบพื้นที่โครงการ  

2. ด าเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ช่วง
ก่อสร้างและปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามมาตรการก าหนดเม่ือเปิด
ด าเนินการ 

3. กรณีต้นไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะต้องมีการปลูกทดแทนภายใน 1 เดือน 

- ริ ม รั้ ว ร อ บ พื้ น ที่
โครงการ 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 
 
- ตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4   มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 

ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
รายงานลักษณะของ
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
เ กิ ด ขึ้ น บ ริ เ ว ณ
โดยรอบจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศขณะ
ท าการตรวจวัด 

 
 

 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน

(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
 
 
- ทิศทางและความเร็วลม 

 
 

 

- ตรวจวัดโดยวิธี Determination of 
Particulate Mater (U.S.EPA 
Method 5) หรือวิธีอ่ืนตามกฎหมาย
ก าหนด 

- วิ ธี  High Volume Air Sampler (Hi-
Vol PM-10 Size Selective inlet) 
(Greavimetric  Methode)หรือวิธีอ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- วิ ธี  Wind Vance and Cap-Van 
Anemometer หรือใช้ วิ ธี อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด 

พิจารณาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ ได้แก่  
(รูปที่ 3) 
- วัดหนองแฟบ 
- วัดมาบชลูด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7
วันต่ อ เ น่ื อ ง  ต ลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คุณภาพน  า (1) น้ าทิ้งจากการท า Hydrostatic Test 
 

-  ความเป็นกรด-ด่าง  
- อุณหภูมิ 
- ของแข็งแขวนลอย 
- น้ ามันและไขมัน 
 

(2) น้ าทิ้งจากพื้นที่ก่อสร้าง 
-  ความเป็นกรด-ด่าง  
- ของแข็งแขวนลอย 

เก็บตัวอยา่งโดยวิธี Grab Sampling 
และวเิคราะหโ์ดยวิธี 
- Electrometric Method  
- Laboratory and Field Methods 
- Dried  at 103-105 0C 
- Partition gravimetric method 
 
 
- Electrometric Method  
- Dried  at 103-105 0C 

- ท่อก๊าซธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ า

ทิ้ ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 

- ช่วงที่มีการปล่อยน้ า
ทิ้งจากการทดสอบ
ท่อทางชลสถิต 

 
 
 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
- น้ ามันและไขมัน 

 
- Partition gravimetric method 
 

(Inspection Pit) (รูปที่ 5) 

3. ระดับเสียง 
 
 
 
 
 
 

(1) ระดับเสียงในบรรยากาศ 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 

24 hr.) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน

(Ldn) 
 
(2) ระดับเสียงในสถานที่ท างาน (Leq-

8hr) 
 

- วิธี Sound Level Measurement 
หรือใช้วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
- วิธี Sound Level Measurement 

หรือใช้วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี 
ได้แก่  
- บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทิศ

เหนือฝั่งที่ติดชุมชนหนอง
แฟบ (รูปที่ 5) 

- วัดหนองแฟบ (รูปที่ 3) 
 
 

- พื้นที่โครงการ (รูปที่ 5) 
 

-ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7
วั น ต่ อ เ น่ื อ ง  ใ ห้
ครอบคลุมทั้งวันท างาน
และวันหยุด 
 
 
 
 
-ตรวจวัดทุก 3 เดือน 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) 
  

4. กากของเสีย 
 

(1) แ จ้ งผ ลการ จัด ส่ งก าก ของ เสี ย
อันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต 

(2) บันทึกชนิด ปริมาณ และการจัดการ
ของเสียของโครงการภายในพื้นที่
โครงการ 

- จดบันทึก 
 
 
- จดบันทึก 
 

-ภายในพื้นที่โครงการ 
 
 
-ภายในพื้นที่โครงการ 
 

-ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
รายงานปีละ 1ครั้ง 
 
-ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
รายงานปีละ 1ครั้ง 

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

5.คมนาคม/อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
 

บันทึกสถิติ อุบั ติ เหตุและความเสียที่
เกิดขึ้นขณะปฎิบัติ งานและจากการ
ขนส่งอุปกรณ์/วัสดุก่อสร้างของโครงการ 
เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ า 
- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ 

- จดบันทึก 

 

-ภายในพื้นที่โครงการ 
 

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



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-90                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน/จ านวน

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
- สภาพความเสียหาย/สูญเสีย 
- การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

6. สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 
 

(1) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง สภาพ
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่
ได้รับจากการก่อสร้างของโครงการ 

(2) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่
เกิดขึ้นต่อชุมชนที่ส้มพันธ์กับจุด
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

การด าเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับ 
และน าเสนอในรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯให้
ส า นั ก ง า น น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบ 

- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

- ชุ ม ชน ใน พื้ น ที่ รั ศ มี  5 
กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
และชุ มชนที่ มี การเก็ บ

ตั ว อ ย่ า ง ดั ช นี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(รูปที่ 7) 

- ภายในพื้นที่ โครงการและ
ชุมชนใกล้เคียง 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 
 

 
 
 
- ทุก 6 เดือน 
 
 

 
 
 
 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน 

หมายเหตุ : การตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน) มอบหมายให้หน่วยงานกลางเป็นผู้ด าเนินการ 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จ ากัด (มหาชน), 2560. 

  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-91                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

ตารางที่ 5  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ (1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S02) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 
 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

 
- ทิศทางและความเร็วลม  
 (เลือกตรวจวัด 1 สถานี) 
 

(2) คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx)  

 
- ตรวจวัดโดยวิธี Impinger และวิเคราะห์

โดยวิธี Chemiluminescence หรือวิธี
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตรวจวัดโดยวิธี Determination of 
Sulfur Dioxide Emission from 
Stationary Sources หรือวิธี 
Determination of SulFuric Acid Mist 
and Sulfur Dioxide Emissions from 
Stationary Sources (U.S.EPA 
Method 5) หรือวิธีอ่ืนตามกฎหมาย
ก าหนด 

- ตรวจวัดโดยวิธี Determination of 
Particulate Mater (U.S.EPA Method 
5) หรือวิธีอ่ืนตามกฎหมายก าหนด 

- วิ ธี  High Volume Air Sampler (Hi-Vol 
PM-10 Size Selective inlet) 
(Greavimetric  Methode)ห รื อ วิ ธี อ่ื น
ตามที่กฎหมายก าหนด 

- Wind Speed and Direction 
Recording Meter 

 
 
- ตรวจวัดโดยวิธี Determination of 

Nitrogen Oxide Emission from 

 
ตรวจวัดจ านวน 2 สถานี 
(รูปที่ 4) ได้แก่ 
- วัดหนองแฟบ 
- วัดมาบชลูด 

- วัดชากลูกหญ้า 
- วัดโสภณวนาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดจ านวน 5 ปล่อง 
(รูปที่ 6) 
- ปล่องระบายจาก HRSGs 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน    

(ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 
วันต่อเน่ืองกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจ วัดทุ ก  6  เดื อน    
(ปีละ 2 ครั้ง) ช่วงเวลา
เดียวกันกับการตรวจวัด

 
-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-92                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
(3) คุณภาพอากาศในสถาน

ประกอบการ 
- แอมโมเนีย 
 

(4) ติดตั งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจ ากปล่ อ งแ บ บต่ อ เนื่ อ ง 
(CEMS) โดยดัชนีที่ ต้ องตรวจวัด 
ได้แก่ NOx  และ O2 
 
(5) ด าเนินการตรวจสอบความถูก
ต้องการท างานของระบบ CEMS 
(Audit CEMS) 

 

Stationary Sources (U.S.EPA 
Method7)  หรือวิธีอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
 
 

- วิธี Based on Method of Air 
Sampling and Anylysis, No.401 หรือ
วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 

- จดบันทึก 
 

 
 
 

- จดบันทึก 
 

จ านวน 2 ปล่อง 
- ปล่องระบาย Auxiliary 

Boiler จ านวน 3 ปล่อง 
- ปล่องระบายจาก HRSGs 

จ านวน 2 ปล่อง  
 
- ปล่องระบายจาก HRSGs 

จ านวน 2 ปล่อง 
 
 

- ปล่องระบายจาก HRSGs 
จ านวน 2 ปล่อง 

- ปล่องระบาย Auxilliary 
Boiler จ านวน 3 ปล่อง 
 

- ปล่องระบายจาก HRSGs 
จ านวน 2 ปล่อง 

- ปล่องระบาย Auxilliary 
Boiler จ านวน 3 ปล่อง 

คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใน
บรรยากาศ 

 
 
 
 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน    

(ปีละ 2 ครั้ง)  
 
 
- ตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 
 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

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

2.ระดับเสียง (1) ระดับเสียงทั่วไป 
- Leq-24 ชม.  
- L90 รายชั่วโมง 
- Lmax 
- Ldn 

(2) ระดับเสียงในสถานที่ท างาน  
- Leq–8 ชม. 

- วิธี Sound Level Measurement หรือ
วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
- วิธี Sound Level Measurement หรือ

วิธีอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

- ตรวจวัดบริเวณริมรั้ว
โรงงานด้านทิศเหนือฝั่งที่
ติดชุมชนหนองแฟบ 
จ านวน 1 สถานี (รูปที่ 4 
และรูปที่ 6) 

 
ตรวจวัดจ านวน 11 จุด     

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน    
(ปีละ 2 ครั้ง) ครั้งละ 7 
วันต่อเน่ืองกัน ให้
ครอบคลุมทั้งวันท าการ
และวันหยุด 

 ตรวจวัดทุก 3 เดือน (ปีละ 
4 ครั้ง) 

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



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-93                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
- Lmax 
 

 (รูปที่ 6) 
- Aux. Boiler 140 ตัน 
- Aux. Boiler 70 ตัน #1 
- Aux. Boiler 70 ตัน #2 
- Cooling Tower #1 
- Cooling Tower #2 
- Air compressor 
- HRSG #1 
- HRSG #2 
- CTG#1 
- CTG#2 
- STG 

 

3. คุณภาพน  าทิ ง (1) ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งก่อน
ระบายสู่ระบบรวบรวมน้ าเสีย
ของนิคมฯ โดยมีดัชนีตรวจวัด 
เป็นไปตามประกาศนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 
76/2560 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ า
เสียลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
ได้แก่ 
- ความเป็นกรด-ด่าง  
- อุณหภูมิ 
-    สี 
-    กลิ่น 

- เก็บตัวอย่างโดยวิธี Grab Sampling และ
วิเคราะห์โดยวิธีตามมาตรฐานของ 
Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater ซ่ึงก าหนดโดย APHA,AWWA 
และ WEF หรือใช้วิธีการที่ก าหนด/เห็นชอบ
โดยหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 
ของโครงการ (Inspection 
Pit) (รูปที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจวัดทุก 1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-94                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
- บีโอดี 
- ของแข็งละลายทั้งหมด 
-    ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
-    บีโอด ี
-    ซีโอดี 
- ซัลไฟด์ 
- ไซยาไนด์ 
- น้ ามันและไขมัน 
- ฟอร์มาลดีไฮด์ 
- สารประกอบฟีนอล 
- คลอรีนอิสระ 
-    แอมโมเนีย 
- สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 
- ทีเคเอ็น 
- ฟลูออไรด์ 
- สารซักฟอก 
- โลหะหนัก 

* สังกะสี 
 * โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ 
* โครเมียมไตรวาเลนท์ 
* สารหนู 
* ทองแดง 
* ปรอท 
* แคดเมียม 
* แบเรียม 
* ซีลีเนียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-95                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
* ตะก่ัว 
* นิกเกิล 
* แมงกานีส 
* เงิน 
* เหล็กทั้งหมด 

 
(2) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ า

แบบอัตโนมัต ิ
- โดยมีดัชนีที่ต้องตรวจวัดได้แก่ 

ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และ
ค่าการน าไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

- จดบันทึก 

 
 
 
 
 
 
- บ่อพักน้ าทิ้ง 1 (Holding 
Pond 1) ขนาด 600 ลบ.ม. 
บ่อพักน้ าทิ้ง 2 (Holding 
Pond 2) ขนาด 600 ลบ.ม.
และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทิ้งของโครงการ (Inspection 
Pit) (รูปที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
-  ตลอดช่วงด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 

4. กากของเสีย (1) แจ้งผลการจัดส่งกากของเสีย
อันตรายไปก าจัดยังหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต 

- จดบันทึก - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงด าเนินการทุก  
เดือน และรวบรวมข้อมูล
ปีละ 1 ครัง้ 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 (2) บันทึกชนิด ปริมาณ และการ
จัดการของเสียของโครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ 

- จดบันทึก - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงด าเนินการทุก  
เดือน และรวบรวมข้อมูล
ปีละ 1 ครัง้ 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

5. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

(1) ความร้อนในสถานประกอบการ 
(heat stress Index ในรูป WBGT) 
 
 
 
 
 

- Heat Stress Monitor (ACGIH) 
 
 
 
 
 
 

พื้ น ที่ ส่ ว น ก าร ผ ลิ ต ที่ มี
พนักงานปฏิบัติงาน จ านวน 8 
จุด ได้แก่ (รูปที่ 6) 
- Aux. Boiler 140 ตัน 
- Aux. Boiler 70 ตัน #1 
- Aux. Boiler 70 ตัน #2 
- HRSG #1 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-96                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
(2) ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 

- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
*ตรวจสุขภาพทั่วไป 
*ตรวจ X-Ray ปอด 

-    ตรวจสุขภาพพเิศษ 
*ทดสอบการไดย้ิน 
*ตรวจวัดสายตา 
 

(3) บันทึกสถิติอุบัติเหตุและความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงาน การ
ท างาน และการขนส่ง เพื่อหา
สาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ า 
- สาเหตุ/ลักษณะของอุบัติเหตุ 
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน/

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 
- สภาพการเสียหาย/สูญเสีย 
- การแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
- รายงานกิจกรรมด้านความ

ปลอดภัยตามแบบ จป.(ว) 

 
 
 
 

- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร ์
 
 
 
- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร ์
 
 
 
- จดบันทึก 

- HRSG #2 
- CTG#1 
- CTG#2 
- STG 
- พนักงานทุกคน 

 
 
 
- พนักงานที่ท างานสาย

ปฏิบัติการทุกคน 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 

 
 
 
 
- ก่อนเข้าท างาน 1 ครั้ง

หลังจากน้ันตรวจปีละ
ครั้ง 

 
- ปีละ 1 ครัง้ 

 
 
 
- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหต ุ

 
 

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

6. สาธารณสุข/สุขภาพ (1) รวบรวมสถิติสภาวะการเจ็บป่วย
และการตรวจสุขภาพประจ าปี 

- จดบันทึก 
 

- ภายในพื้นที่โครงการ 
 

 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (คร้ังที่ 1)                        บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

 PE6109-CUP3-Amend/CHAP 4/61   4-97                     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ดัชนีทีต่รวจวัด วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานีติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
7. สภาพเศรษฐกิจ

สังคม 
 

(1) ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการต่ าง ๆ  ที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ส ภ าพ ก าร
เปลี่ยนแปลง 

(2) บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
ที่ เ กิด ขึ้ นต่ อชุ มชน ใกล้ เคี ย ง 
รวมทั้งการด าเนินการแก้ไขและ
ผ ล ที่ ได้ รั บ แ ล ะ น า เส น อ ใน
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ให้ส านักงาน
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมทราบ 

- 
 
 

- ชุ ม ชน ใน พื้ น ที่ รั ศ มี  5 
กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ 
และชุ มชนที่ มี การเก็ บ
ตั ว อ ย่ า ง ดั ช นี ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(รูปที่ 7) 

- ภายในพื้นที่ โครงการและ
ชุมชนใกล้เคียง 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
- ทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

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

8. สุนทรียภาพ (1) ตรวจสอบขนาดพื้นที่สีเขียวของ
โครงการและสัดส่วนของพื้นที่สี
เขียวต่อพื้นที่โครงการให้เป็นไป
ตามที่น าเสนอในรายละเอียด
โครงการ คือ เท่ากับ 1,489.49 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
6.99 ของพื้นที่ทั้งหมดของ
โครงการ 

-  - พื้นที่โครงการ (รูปที่ 8) - ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

-บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 



อุณหภูมิ ความเร็ว อัตราการระบาย ความเข้มข้น อัตราการระบาย อัตราการระบาย อัตราการระบาย

X Y (องศาเซลเซียส) KELVIN (เมตร/วินาท)ี m3/s Nm3/s (พีพีเอ็ม) mg/Nm3 (กรัม/วินาท)ี mg/Nm3 g/s ppm mg/Nm3 g/s ppm mg/Nm3 g/s

1 Aux. Boiler 70 T/hr Low NOx Burner 730570.8 1404137.8 60 1.80 160 433 12.68 32.28 16.6 50 94.07 1.56 6 0.100 2 5.24 0.087 - - -

2 Aux. Boiler 70 T/hr Low NOx Burner 730572.5 1404115.1 60 1.80 160 433 12.68 32.28 16.6 50 94.07 1.56 6 0.100 2 5.24 0.087 - - -

3 Aux. Boiler 140 T/hr Low NOx Burner 730515.6 1404105.6 60 2.25 196 469 17.40 69.18 40.1 60 112.88 3.80 6 0.241 2 5.24 0.210 - - -

6.92 0.440 0.384

1 Aux. Boiler 70 T/hr Low NOx Burner 730570.8 1404137.8 60 1.80 160 433 12.68 32.28 16.6 50 94.07 1.56 6 0.100 2 5.24 0.087 - - -

2 Aux. Boiler 70 T/hr Low NOx Burner 730572.5 1404115.1 60 1.80 160 433 12.68 32.28 16.6 50 94.07 1.56 6 0.100 2 5.24 0.087 - - -

3 Aux. Boiler 140 T/hr Low NOx Burner 730515.6 1404105.6 60 2.25 196 469 17.40 69.18 40.1 60 112.88 3.80 6 0.241 2 5.24 0.210 - - -

4 HRSG 1 Low NOx Burner+SCR 730595.4 1404162.3 60 3.30 120 393 10.64 91.00 69 23.11 43.48 3.00 6 0.414 2 5.24 0.362 10 6.95 0

5 HRSG 2 Low NOx Burner+SCR 730616.0 1401463.7 60 3.30 120 393 10.64 91.00 69 23.11 43.48 3.00 6 0.414 2 5.24 0.362 10 6.95 0

12.92 1.268 1.107

  

1 Aux. Boiler 70 T/hr Low NOx Burner 730570.8 1404137.8 60 1.80 160 433 12.68 32.28 16.6 50 94.07 1.56 6 0.0996 2 5.24 0.087 - - -

2 Aux. Boiler 70 T/hr Low NOx Burner 730572.5 1404115.1 60 1.80 160 433 12.68 32.28 16.6 50 94.07 1.56 6 0.0996 2 5.24 0.087 - - -

3 Aux. Boiler 140 T/hr Low NOx Burner 730515.6 1404105.6 60 2.25 196 469 17.40 69.18 40.1 60 112.88 3.80 6 0.2406 2 5.24 0.210 - - -

4 HRSG 1 Low NOx Burner+SCR 730595.4 1404162.3 60 3.30 120 393 9.25 79.13 60 26.58 50 3.00 6 0.3600 2 5.24 0.314 10 6.95 0

5 HRSG 2 Low NOx Burner+SCR 730616.0 1401463.7 60 3.30 120 393 9.25 79.13 60 26.58 50 3.00 6 0.3600 2 5.24 0.314 10 6.95 0

12.92 1.160 1.013

0.278 1.184 1.193

หมายเหตุ : ค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษดงักล่าว อา้งอิงท่ีสภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศท่ีสภาวะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(% excess air) ร้อยละ 50 หรือปริมาณอากาศเสียท่ีออกซิเจน (% oxygen) ท่ีร้อยละ 7

ท่ีมา : บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน), 2560

ตารางที่ 1 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศในช่วงด าเนินงานของโครงการ 

Stack No. Plant Nox Reduction Method

คุณสมบัตปิล่อง คุณสมบัตก๊ิาซ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ต าแหน่ง 
ความสูง (เมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)

อัตราการไหล ความเข้มข้น

NH3 slip

ความเข้มข้นความเข้มข้น

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฝุ่ นละออง

อัตราการระบายรวม

ภายหลังขยาย กรณ ีFull Load

อัตราการระบายรวม

สิทธิการระบายตามข้อก าหนดของนิคมฯ

ปัจจุบัน

อัตราการระบายรวม

ภายหลังขยาย กรณ ีNormal Load
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ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2560 

รูปที่  1  โครงสร้างและผงัภาพรวมการสือ่สารตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดบั 1-3 และการแจ้งเหตุของโครงการ  

4-99 

หมายเหตุ : Emergency Director (ED)           = ผู้อ านวยการควบคุมภาวะฉกุเฉิน 
             Mutual Aid Co-Ordination (MC)   = ผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
             On Scene Commander (OC)      = ผู้บังคับการที่จุดเกิดเหต ุ
             Fire Chief (FC)                          = หัวหน้าชุดดับเพลงิ              
             Fire Leader (FL)                        = ผูท้ าหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานดับเพลิง 
             Fire Team (FT)      = ทีมดับเพลิงกู้ภัย 
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ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน), 2560 

รูปท่ี  2  ผังขั้นตอนการรับและการจัดการข้อร้องเรียนท้ังในช่วงก่อสร้างและด าเนินการ  

ช่องทางการร้องเรียน 
1.ตู้รับข้อคิดเห็นหรือทางจดหมาย 
2.หนังสือแจ้งรายงานการร้องเรียนจาก

หน่วยงานราชการที่รับเร่ืองร้องเรียนจาก
ประชาชน 

3.ทางวาจาและทางโทรศัพท์จากผู้ร้องเรียน 
4.จากการแจ้งผ่านผู้น าชุมชน 

ผู้ร้องเรียน 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์2/ 
 

น าสรุปข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ 
พิจารณาประชุมทบทวนโดยหัวหน้าส่วนมวลชนและ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการเกิดซ  า 

ส่วนงานมวลชนและประชาสัมพันธ์1/ 

กรอกข้อมูลรายละเอียดเร่ืองร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ (ตัวแทน QSM 3/) 

 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องท าการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง ระบุสาเหตุ แนวทาง และ
กรอบแนวทางในการแก้ไขข้อร้องเรียน 

(ตัวแทน QSHEMR4/) 
 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องท าการแก้ไขตาม
ข้อเท็จจริง 

 

เสร็จสิ นตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

 

ไม่เสร็จสิ นตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

 

ท าการแก้ไขต่อไปตามกรอบเวลาที่ขยายออกไป 
โดยมีหัวหน้าส่วนงานมวลชนและประชาสัมพันธ ์

ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เสร็จสิ นทันเวลา 
 

หมายเหตุ : 
1/ส่วนงานมวลชนและประชาสัมพันธ์ คือ หน่วยงานภายในของบริษัทฯ 
2/คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ของ

นิคมฯ HEIE ประกอบด้วย ตัวแทน 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาค
ประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทน
จากโครงการ  

3/ QSM คือ ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 
4/QSHEMR คือ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ความปลอดภัย            

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
5/ ขั นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 

1.  แจ้งสาเหตุแนวทางและก าหนดเวลาในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 24 ชั่วโมง 

2. แจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นระยะทุก 7 วัน ใน
กรณีที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
แล้วเสร็จ 

3. แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่ก าหนดให้กับผู้ร้องเรียน
รับทราบ และจัดให้มีการตรวจสอบผลการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกัน 

4. ในกรณีแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ 
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาตามรอบเวลาดังกล่าว โดยการเข้าพบผู้ร้องเรียนและเชิญ
มาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งก าหนดการ
แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จอีกครั งและท าการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดย
จะแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ทราบทุก 3 วัน เช่นเดิมจนกว่า
จะแก้ไขแล้วเสร็จ 

ทันท ี

ทุก 1 เดือน 

แจ้งกลบัผลการแก้ไขและ/หรือความก้าวหน้าในการแก้ไข  

แจ้งรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1ช่ัวโมง5/                           

ภายใน 1 ชั่วโมง 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

ทันท ี

แจ้งรับเรื่องร้องเรียนภายใน 24 ช่ัวโมง  

จัดท ารายงานเสนอภายใน 24 ช่ัวโมง
ของวันที่ก าหนดแล้วเสร็จ  

ก่อนเจ้าหน้าที่ ส่วนงานมวลชนและ
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบ 

จัดท ารายงานเสนอ
ภายหลังประเมิน

สถานการณ์ก่อนครบ
ก าหนดเวลาข้อมูล

ภายใน 7 วัน เพื่อให้
หัวหน้าแผนกที่

เกี่ยวข้องตรวจสอบ
และรายงานต่อ

หัวหน้าส่วนงาน
มวลชนและ

ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบให้การ
รับรองและแจ้งต่อ 

QSSHEMR 

สัญลักษณ์ : 
การแจ้งกลับหลังได้รับเร่ืองร้องเรียน 
การแจ้งกลับผลการแก้ไขปัญหาต่อผู้ร้องเรียน 
การแก้ไขซ  า 
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รูปที่ 3  ต ำแหน่งจุดตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (ระยะก่อสร้ำง) 

ต ำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ต ำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 
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รูปที่ 4  ต ำแหน่งจุดตรวจวดัคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ (ระยะด ำเนินกำร) 

ต ำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ ต ำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 
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 ภาคผนวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ก
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกจิการ 

ในนิคมอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ก-1
ฉบับแรก เลขที่ 200/2554 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 

 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ก-2
ฉบับเปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 1 เลขที่ 039/2556  

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ก-3
ฉบับเปลี่ยนแปลงคร้ังท่ี 2 เลขที่ 058/2558  

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ก-4
ฉบับต่ออายุคร้ังท่ี 1 เลขที่ 005/2559  

ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ข
หนังสือพิจารณาเห็นชอบจากส านักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือ
เห็นชอบเลขที่ ทส.1009.7/15177  

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



























































































































































































































































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ค
ตัวอย่างโครงการน าน้ า Blowdown  
กลับมาใช้ในระบบ Cooling Water  

ของโครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งท่ี 2 
 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย ลดต้นทุนในการใช้น ้า Service และสารเคมี
ผลส าเร็จ ลดการใช้น ้า Service ในการบ้าบัดก่อนทิ งลงสู่ล้าคลอง และลดการใช้น ้าทดแทนใน Cooling 
Tower คิดเป็น 31,968 m3/ปี คิดเป็นเงินประมาณ 639,360 บาท/ปี และลดการใช้ปริมาณ Phosphate 
ในการปรับสภาพน ้าใน Cooling Tower คิดเป็น 819.18 kg/ปี คิดเป็นเงินประมาณ 9,882 บาท/ปี

โครงการน าน  า Blowdown กลับมาใช้ในระบบ Cooling Water

อ้างอิงข้อมูล Load การผลิตไอน ้าน ้าในเดือนกรกฎาคม และ Blowdown Flow Rate 1%



Blow Down & Make up Water Quality Comparison

Tie In Sum Blow-DownService Cooling Tower 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ง
สมดุลความร้อนการผลิตไฟฟ้า/ไอน้ า 

และสมดุลน้ าใชข้องโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลง 
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สัญลักษณ์
178.126 3257 64.067 3257 64.40 3243 ก๊าซธรรมชาติ

50 425 50 425 48.5 418 น ้าใช้
T/H 0.10 2595 น ้าทิ ง
MW -0.94 50.67 ไอน ้า

1009 34.2071 3257 ไฟฟ้า

1.46180 50 425 หมายเหตุ
35.08

276.4 3257 15 MW

1474.95 50 425 0.3331 550.00

75 130.94 64.30 2595

569.00 7.22 550 -0.943 50.67

103.20 3257 75 131

50 425 3735.60 147

10 35

1.03 1155 7.553 550

50 264 75 130.94 3735.60 188

60 MW 10 45

52.98 64.30 184

104.23 550 -0.943 44

569.00 0.00 75 131

103.20 3257 0.4143 2721.07

50 425 1.8 130.94 180.6 146.49

10 35

1.03 1155 41.427 2785.22

50 264 8 180

60 MW

52.98

104.23 550 286.717 550 0.77 2721.07

0.00 75 131 75 130.94 1.80 130.94

28 3257

50 425

0.28 1155 2.76 1155 1.99 550.06 1.99 209.15

50 264 50 264 1.80 130.94 0 50

92.40 16.3706 188.00

28.28 550 920.00 188 4 45

75 131 4 45 16.3706 146.5

4 35

21.00 3257 920.00 147

50 425 4 35 936.371 188.0 936.371 146.5

0.21 1155 4 45 4 35

50 264

สัญลักษณ์ตัวยอ่/ภาษาอังกฤษ
69.30 NG = ก๊าซธรรมชาติ STG = เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้

21.21 550 HHV = คา่ความร้อนสงู = หน่วยก าจดัออกซิเจนในน า้ 

75 131 BTU/SCF = บทีีย/ูลกูบาศก์ฟตุ = น า้ทิง้จากหน่วยผลิตไอน า้ 

MMSCF/h = ล้านลกูบาศก์ฟตุ/ชัว่โมง BOP = Balance of plant 

21.00 3257 MMSCF/day = ล้านลกูบาศก์ฟตุ/วนั CT1 = ระบบหล่อเย็นแบบปิด 

50 425 T/hr = ตนั/ชัว่โมง CT2 = ระบบหล่อเย็นแบบเปิด 
0.21 1155 bar = บาร์ DMW = ระบบผลิตน า้ปราศจากแร่ธาต ุ

50 264 kJ/kg = กิโล = หน่วยผลิตไอน า้เสริม ขนาด 140 ตนั/ชม 

 ๐C = องศาเซลเซียส (อณุหภมิู) = หน่วยผลิตไอน า้เสริม ขนาด 70 ตนั/ชม ชดุที ่1
69.30 CTG = เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ = หน่วยผลิตไอน า้เสริม ขนาด 70 ตนั/ชม ชดุที ่2 

21.21 550 HRSG = หน่วยผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ = กลุม่ลกูค้าของโรงงาน

75 131

สมดุลความร้อนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ากรณีเดินเครื่องเต็มก้าลังการผลิต (Normal Load) ของโครงการ ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ้ากัด (มหาชน), 2561
1-

Aux. Boiler 70T/hr No.2

Customer

To Holding Pond #1

Deaerator

Blowdown Skid

Aux.Boiler 140T/hr

Aux.Boiler 70T/hr No.1

Flow
MMSCF/h

MMSCF/day ปริมาณ:T/hr ค่าความร้อน:kJ/kg
ความดัน:bar  อุณหภูมิ:๐C

HHV BTU/SCF

HEAT&MASS BALANCE (Normal)

STEAM PRODUCTION 276.40

POWER PRODUCTION 135

CTG No.1 

CTG No.2 
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G 
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TO CT1 

Customer 

BOP 

DMW 

1 

1 

2 

3 

HRSG No.2 

Aux. Boiler 140T/hr 

Aux. Boiler 70T/hr  
No.1 

Aux. Boiler 70T/hr 
No.2 
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สัญลักษณ์
น ้ำใช้
น ้ำทิ ง

หมายเหตุ

11.705

936.3706 146.50

4 35 14.79 168.82 168.82

936.3706 188 3.090023

4 45

46.695

3735.60 146.50

10 35 57.03

3735.60 188 12.32747

10 45 1

1.99 97.00

85.00

12.00

180.63

120.00

14.42

26.51 12.00

25.21

10.79

0.09 0.09 0.12

37.30 37.30

215.63

575.63 586.42 586.42

360.00

สัญลักษณ์ตัวยอ่/ภาษาอังกฤษ

= HEIE = นิคมฯเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)

Demin. Water Tank = CT1 = ระบบหล่อเย็นแบบปิด 

= CT2 = ระบบหล่อเย็นแบบเปิด 

= = ถงัพกัน า้คอนเดนเสท 

ที่มำ : บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ้ำกัด (มหำชน), 2561 = = หน่วยปรับปรุงคุณภาพน า้คอนเดนเสท

สมดุลการผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุ Septic Tank = CUP1 = โครงการศนูย์สาธารณปูการแหง่ที ่1

กรณีเดินเครื่องเต็มก้าลังการผลิต (Normal Load) ของโครงการ Domestic Usage = Customer = กลุม่ลกูค้าของโรงงาน 2-
ของพนกังาน Emergency Pond = บอ่ฉุกเฉิน

ระบบบ าบดัส าเร็จรูป

การใช้น า้จากกิจวตัรประจ าวนั

Neutralization Basin หน่วยปรับสภาพน า้ให้เป็นกลาง Returned Condensate 

Holding Pond บอ่พกัน า้ทิง้ Condensate Polisher 

ถงัเก็บน า้ใช้อตุสาหกรรม

ถงัเก็บน า้ปราศจากแร่ธาตุ

Demin. Water Plant ระบบผลิตน า้ปราศจากแร่ธาตุ

Clarified Water Tank

ปริมำณ:T/hr ค่ำควำมร้อน:kJ/kg
ควำมดัน:bar  อุณหภูมิ:๐C

WATER BALANCE (Normal)

CT2 
COUNTER FLOW 

CT1 
CROSS FLOW 

Holding Pond#1 
600 m3 

Septic Tank 
Domestic 

Usage 

HEIE 

HEIE 

HEIE 

Customer 

Condensate 
Polisher  

(305 m3/hrx2) 

Returned 
Condensate 

600 m3 

Customer CUP1 

Holding Pond#2 
600 m3 

Demin. Water 
Tank 

18,000 m3 

Demin. Water 
Plant 

85 m3/hr x2 
 

Neutralization 
Basin  

300 m3/hr  

1 

2 

3 

1 

Clarified  

Water Tank 

pH Online 

Emergency  Pond 
650 m3 

กรณีน ำ้ทิง้เกินค่ำมำตรฐำนจะหยดุผลติ 
น ำ้ปรำศจำกแร่ธำตแุละบ ำบดัจนผำ่น
มำตรฐำนก่อนสง่ไป Holding Pond 1 

pH,Conductivity Online 

pH,Conductivity Online 

กรณีน ำ้ทิง้ในบ่อ Holding Pond#1 เกินค่ำ
มำตรฐำนจะสง่ไปเก็บไว้ในบ่อ Emergency Pond 
และทยอยสง่ไปบ ำบดัท่ี Neutralization Basin  

 

Internal Usage 
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สัญลักษณ์
481.749 3257 64.067 3257 64.40 3243 ก๊าซธรรมชาติ

50 425 50 425 48.5 418 น ้าใช้
T/H 0.10 2595 น ้าทิ ง
MW -0.94 50.67 ไอน ้า

1009 78.1843 3257 ไฟฟ้า

2.56864 50 425 หมายเหตุ
61.65

624 3257 15 MW

2591.76 50 425 0.3331 550.00

75 130.94 64.30 2595

569.00 16.502 550 -0.943 50.67

172.00 3257 75 131

50 425 3735.60 147

10 35

1.72 1155 16.835 550

50 264 75 130.94 3735.60 188

60 MW 10 45

264.88 64.30 184

173.72 550 -0.943 44

569.00 0.00 75 131

172.00 3257 0.9469 2721.07

50 425 1.8 130.94 487.3 146.49

10 35

1.72 1155 94.6864 2785.22

50 264 8 180

60 MW

264.88

173.72 550 647.075 550 1.74 2721.07

0.00 75 131 75 130.94 1.80 130.94

140 3257

50 425

1.40 1155 6.24 1155 4.50 550.06 4.50 209.15

50 264 50 264 1.80 130.94 0 50

462.00 36.9583 188.00

141.40 550 920.00 188 4 45

75 131 4 45 36.9583 146.5

4 35

70.00 3257 920.00 147

50 425 4 35 956.958 188.0 956.958 146.5

0.70 1155 4 45 4 35

50 264

สัญลักษณ์ตัวยอ่/ภาษาอังกฤษ
231.00 NG = ก๊าซธรรมชาติ STG = เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้

70.70 550 HHV = คา่ความร้อนสงู = หน่วยก าจดัออกซิเจนในน า้ 

75 131 BTU/SCF = บทีีย/ูลกูบาศก์ฟตุ = น า้ทิง้จากหน่วยผลิตไอน า้ 

MMSCF/h = ล้านลกูบาศก์ฟตุ/ชัว่โมง BOP = Balance of plant 

70.00 3257 MMSCF/day = ล้านลกูบาศก์ฟตุ/วนั CT1 = ระบบหล่อเย็นแบบปิด 

50 425 T/hr = ตนั/ชัว่โมง CT2 = ระบบหล่อเย็นแบบเปิด 
0.70 1155 bar = บาร์ DMW = ระบบผลิตน า้ปราศจากแร่ธาต ุ

50 264 kJ/kg = กิโล = หน่วยผลิตไอน า้เสริม ขนาด 140 ตนั/ชม 

 ๐C = องศาเซลเซียส (อณุหภมิู) = หน่วยผลิตไอน า้เสริม ขนาด 70 ตนั/ชม ชดุที ่1
231.00 CTG = เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ = หน่วยผลิตไอน า้เสริม ขนาด 70 ตนั/ชม ชดุที ่2 

70.70 550 HRSG = หน่วยผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ = กลุม่ลกูค้าของโรงงาน

75 131

สมดุลความร้อนการผลิตไฟฟ้าและไอน ้ากรณีเดินเครื่องเต็มก้าลังการผลิต (Full Load) ของโครงการ ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ้ากัด (มหาชน), 2561
3-

ปริมาณ:T/hr

 อุณหภูมิ:๐C

ค่าความร้อน:kJ/kg

HEAT&MASS BALANCE (Max)

STEAM PRODUCTION 624.00

Customer

Blowdown Skid

Aux.Boiler 70T/hr No.1

Aux. Boiler 70T/hr No.2

ความดัน:bar

POWER PRODUCTION 135

HHV BTU/SCF

Flow
MMSCF/h

MMSCF/day

To Holding Pond #1

Deaerator

Aux.Boiler 140T/hr

CTG No.1 

CTG No.2 

HRSG No.1 

STG 

Deaerator 

Blowdown Skid 

G 

G 

G 
NG 

TO CT2 

TO CT1 

Customer 

BOP 

DMW 

1 

1 

2 

3 

HRSG No.2 

Aux. Boiler 140T/hr 

Aux. Boiler 70T/hr  
No.1 

Aux. Boiler 70T/hr 
No.2 
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สัญลักษณ์
น ้าใช้
น ้าทิ ง

หมายเหตุ

11.962

956.9583 146.50

4 35 15.12 263.64 263.64

956.9583 188 3.16

4 45

46.695

3735.60 146.50

10 35 54.52

3735.60 188 12.33

10 45 1

4.50 194.00

170.00

24.00

487.29

120.00

14.49

38.58 24.00

25.92

11.43

0.09 0.09 0.12

50.01 50.01

437.29

610.00 621.43 621.43

172.71

สัญลักษณ์ตัวยอ่/ภาษาอังกฤษ

= HEIE = นิคมฯเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ)

Demin. Water Tank = CT1 = ระบบหล่อเย็นแบบปิด 

= CT2 = ระบบหล่อเย็นแบบเปิด 

= = ถงัพกัน า้คอนเดนเสท 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ้ากัด (มหาชน), 2561 = = หน่วยปรับปรุงคุณภาพน า้คอนเดนเสท

สมดุลการผลิตน ้าปราศจากแร่ธาตุ Septic Tank = CUP1 = โครงการศนูย์สาธารณปูการแหง่ที ่1

กรณีเดินเครื่องเต็มก้าลังการผลิต (Full Load) ของโครงการ Domestic Usage = Customer = กลุม่ลกูค้าของโรงงาน 4-
ของพนกังาน Emergency Pond = บอ่ฉุกเฉิน

ความดัน:bar  อุณหภูมิ:๐C

ปริมาณ:T/hr ค่าความร้อน:kJ/kg

WATER BALANCE (Max)

Returned Condensate Neutralization Basin หน่วยปรับสภาพน า้ให้เป็นกลาง

Holding Pond บอ่พกัน า้ทิง้

Clarified Water Tank ถงัเก็บน า้ใช้อตุสาหกรรม

ระบบบ าบดัส าเร็จรูป

การใช้น า้จากกิจวตัรประจ าวนั

ถงัเก็บน า้ปราศจากแร่ธาตุ

Demin. Water Plant ระบบผลิตน า้ปราศจากแร่ธาตุ

Condensate Polisher 

CT2 
COUNTER FLOW 

CT1 
CROSS FLOW 

Holding Pond#1 
600 m3 

Septic Tank 
Domestic 

Usage 

HEIE 

HEIE 

HEIE 

Customer 

Condensate 
Polisher  

(305 m3/hrx2) 

Returned 
Condensate 

600 m3 

Customer CUP1 

Holding Pond#2 
600 m3 

Demin. Water 
Tank 

18,000 m3 

Demin. Water 
Plant 

85 m3/hr x2 
 

Neutralization 
Basin  

300 m3/hr  

1 

2 

3 

1 

Clarified  

Water Tank 

pH Online 

Emergency  Pond 
650 m3 

กรณีน ำ้ทิง้เกินค่ำมำตรฐำนจะหยดุผลติ 
น ำ้ปรำศจำกแร่ธำตแุละบ ำบดัจนผำ่น
มำตรฐำนก่อนสง่ไป Holding Pond 1 

pH,Conductivity Online 

pH,Conductivity Online 

กรณีน ำ้ทิง้ในบ่อ Holding Pond#1 เกินค่ำ
มำตรฐำนจะสง่ไปเก็บไว้ในบ่อ Emergency Pond 
และทยอยสง่ไปบ ำบดัท่ี Neutralization Basin  

 

Internal Usage 
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