Summary of environmental impact assessment, prevention, and mitigation measures
of the Natural Gas Power Plant Project, Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited
(2/2020) (July-December 2020)
1. Background
The Natural Gas Power Plant Project of Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited is located
at Amata City Rayong Industrial Estate, Pluak Daeng District, Rayong Province. The project can use
basic infrastructure of Amata City Rayong Industrial Estate such as road, communication system,
water supply, water drainage, and wastewater collection system. Moreover, Amata City Rayong
Industrial Estate has central environmental management and supervision approach.
Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited presented the Environmental Impact Assessment
report of Natural Gas Power Plant Project with the Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning whose expert committee approved of such report according to the letter No.
TorSor. 1009.7/14840, dated 30 December 2014, with the highest electricity and steam generating
capacity of 142.1 MW and steam 30 tons/hour respectively.
Accordingly, Amata B.Grimm Power (Rayong) 3 Limited assigned ALS Laboratory Group
(Thailand) Co.,Ltd. an environmental consulting company, to conduct environmental quality
inspections, collect data, and monitor the implementation of the prevention and mitigation measures
on environmental impacts of the Natural Gas Power Plant Project during the operational period,
between July to December 2020 (2/2020). The summary reads as follows;
2. Summary of the implementation of environmental prevention and mitigation measures
During the operational period, Natural Gas Power Plant Project thoroughly followed the
environmental prevention and mitigation measures which include;
1. General Measures
2. Air Quality
3. Noise Level
4. Water Resource
5. Waste Management

6. Drainage and Flood Protection
7. Transportation
8. Economic and Social Conditions
9. Public Relations and Participation Measures
10. Aesthetics / Green Space
11. Public Health
12. Occupational health and safety
13. Emergency Plan
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 2ก
ภาคผนวก 2ข
ภาคผนวก 2ค

สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อมต บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด
เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet; MSDS) ที่ใชในโครงการ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 103/2556 เรือ่ ง การพัฒนาที่ดินสําหรับ
ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT038

หนา ช

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ภาคผนวก 2ง
ภาคผนวก 2จ
ภาคผนวก 2ฉ
ภาคผนวก 2ช
ภาคผนวก 2ซ

อัตราการฉีดพรมน้ํา
หนังสือยืนยันศักยภาพการจัดหาน้ํา และความสามารถรองรับของระบบน้ําเสียสวนกลาง
ขอกําหนดคุณสมบัติน้ําทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
การระบายน้ําและการควบคุมน้ําทวมของโครงการ
ขอมูลดานการใชน้ําที่ผานการบําบัดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จากรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (สวนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
ภาคผนวก 2ฌ บันทึกขอตกลงการใชระบบสาธารณูปโภคระหวางบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3
จํากัด และบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด

ภาคผนวก 3ก สถิติการเกิดแผนดินไหวที่มีผลถึงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2552-2557
ภาคผนวก 3ข ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณสถานีตรวจวัดของโครงการ
ภาคผนวก 3ค ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณสถานีตรวจวัดของโครงการ
ภาคผนวก 3งขอมูลพื้นฐานบอบาดาลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ภาคผนวก 3จ ผลการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณถนนทางเขา-ออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ภาคผนวก 3ฉ ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางทางชีวภาพของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตึ้ (ระยอง)
ภาคผนวก 3ช แบบสอบถามดานเศรษฐกิจ-สังคม
ภาคผนวก 3ช-1 แบบสอบถามระดับผูนําชุมและผูแทนสถานที่สําคัญ
ภาคผนวก 3ช-2 แบบสอบถามกลุมโรงงานและสถานประกอบการ
ภาคผนวก 3ช-3 แบบสอบถามระดับครัวเรือน
ภาคผนวก 3ซ ผลการสํารวจดานเศรษฐกิจ-สังคม
ภาคผนวก 3ซ-1 ผูนําชุมและผูแทนสถานที่สําคัญ
ภาคผนวก 3ซ-2 กลุมครัวเรือน

กลุมครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาระยะใกล (ระยะ 0-3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ)

กลุมครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาระยะไกล (ระยะ 3-5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ)
ภาคผนวก 3ซ-3 กลุมโรงงานและสถานประกอบการ
ภาคผนวก 3ฌ แบบสอบถามเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
ภาคผนวก 4ก
ภาคผนวก 4ข

เสนแสดงระดับความเขมขนของมลสารทางอากาศในบรรยากาศจากการดําเนินโครงการ
ผลการคาดการณระดับเสียงรบกวนในระยะกอสรางและดําเนินการโครงการ
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หนา ซ

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

ภาคผนวก 5ก

ภาคผนวก 5ข
ภาคผนวก 5ค

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถิติและสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุจากการดําเนินการขนสงกาซธรรมชาติบนบกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Onshore Gas Transmission and Gathering System Operations)
ในชวงป พ.ศ.2547-2556
สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับทอสงกาซในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.2524 ถึงธันวาคม 2556
(33 ป)
สรุปสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2544 ถึง
2555

ภาคผนวก 6ก-1 สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ

ภาพนิ่งประกอบคําบรรยาย

เอกสารประชาสัมพันธ
ภาคผนวก 6ก-2 รายชื่อผูเขารวมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 6ก-3 แบบสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 6ก-4 ตัวอยางหนังสือเชิญประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 6ก-5 ตัวอยางจดหมายขอความอนุเคราะหในการติดปายประกาศประชาสัมพันธ
ภาคผนวก 6ก-6 สรุปผลแบบ PP1
ภาคผนวก 6ก-7

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1

ตัวอยางจดหมายขอความอนุเคราะหติดประกาศผลการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 1
ภาคผนวก 6ข-1 รายชื่อผูเขารวมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 6ข-2 สื่อที่ใชในการประชาสัมพันธ

ภาพนิ่งประกอบคําบรรยาย

เอกสารประชาสัมพันธ ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 6ข-3 แบบสํารวจความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 6ข-4 ตัวอยางหนังสือเชิญประชุมรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 6ข-5 ตัวอยางจดหมายขอความอนุเคราะหในการติดปายประกาศประชาสัมพันธ ครั้งที่ 2
ภาคผนวก 6ข-6 สรุปผลแบบ PP2
ภาคผนวก 6ข-7

สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2

ตัวอยางจดหมายขอความอนุเคราะหติดประกาศผลการรับฟงความคิดเห็น ครั้งที่ 2

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT038

หนา ฌ

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

สารบัญตาราง
ตารางที่

หนา
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คา Surface Roughness Length แบงตามการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
รัศมี 3 กิโลเมตร สวนที่ 3 ................................................................................................... 4-17
คา Surface Roughness Length แบงตามการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
รัศมี 3 กิโลเมตร สวนที่ 4 ................................................................................................... 4-20
คา Surface Roughness Length แบงตามการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
รัศมี 3 กิโลเมตร สวนที่ 5 ................................................................................................... 4-25
คา Surface Roughness Length แบงตามการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
รัศมี 3 กิโลเมตร สวนที่ 6 ................................................................................................... 4-28

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT038

หนา ฑ

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

ตารางที่
4.1.3-8
4.1.3-9
4.1.3-10
4.1.3-11
4.1.4-12
4.1.4-13
4.1.4-14

4.1.4-15
4.1.4-16
4.1.4-17

4.1.4-18

4.1.5-1
4.1.5-2
4.1.5-3

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา
คา Surface Roughness Length แบงตามการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่
รัศมี 3 กิโลเมตร สวนที่ 7 ................................................................................................... 4-31
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รัศมี 3 กิโลเมตร สวนที่ 8 ................................................................................................... 4-33
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คา Bowen Ratio แบงตามการใชประโยชนที่ดิน
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เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด และโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร
(ระยอง) 4 จํากัด ................................................................................................................. 4-53
ขอมูลการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงานปจจุบันไดรับความเห็นชอบจากหนวยงาน
อนุญาต แตยังไมเปดดําเนินการ........................................................................................... 4-56
ผลการคาดการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดําเนินการดวยแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร AERMOD กรณีที่ 1: ผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการ ............... 4-61
ผลการคาดการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดําเนินการดวยแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร AERMOD กรณีที่ 2: ผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการ
รวมกับแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท
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รวมกับแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท
อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด และแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศปจจุบัน
ที่อยูในพื้นที่ศึกษา ............................................................................................................... 4-63
ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคาร/สิ่งปลูกสรางประเภทตางๆ
ในแตละขั้นตอนการกอสรางที่ระยะหางจากแหลงกําเนิด 15 เมตร......................................... 4-65
ผลการคาดการณผลกระทบดานเสียงบริเวณพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง
ในระยะกอสรางโครงการ ..................................................................................................... 4-72
ผลการคาดการณผลกระทบดานเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง
ในระยะกอสรางโครงการ ..................................................................................................... 4-72
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หนา ฒ

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

ตารางที่
4.1.5-4
4.1.5-5
4.1.5-6
4.1.5-7

4.1.5-8

4.3.2-1
4.3.2-2
4.3.2-3
4.3.2-4
4.3.2-5
4.3.2-6
4.3.2-7
5.3-1
5.3-2
5.3-3
5.5-1
5.5-2
5.5-3
5.6-1
5.6-2
5.6-3

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา
ผลการคาดการณผลกระทบดานเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานเสียง
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ในระยะดําเนินการโครงการ.................................................................................................. 4-77
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ในระยะดําเนินการโครงการ.................................................................................................. 4-77
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ในระยะดําเนินการโครงการรวมกับโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด ................................................................................................... 4-79
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ในระยะดําเนินการโครงการรวมกับโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด ................................................................................................... 4-79
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ปริมาณยานพาหนะสูงสุดที่คาดวา จะมีการใชงานในระยะกอสราง ......................................... 4-87
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หนา ณ

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

ตารางที่
5.6-4
5.6-5
5.6-6
5.6-7
5.6-8
5.6-9
5.6-10
5.6-11
5.6-12
5.6-13
5.6-14
5.6-15
5.6-16
5.6-17
5-6-18
5-6-20
5.6-21
5.6-22
5.6-23
5.6-24
5.6-25
5.6-26
5.6-27

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา
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กังหันกาซ (ทอขนาด 8 นิ้ว) ................................................................................................. 5-29
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หนา ด

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

ตารางที่
5.6-29
5.6-30
5.6-31

6.3-1
6.4-1
6.4-2
6.4-3
6.4-4
6.4-5
6.4-6
6.5-1
6.5-2

7.4-1
7.5-1
7.5-2
7.5-3
7.5-4
7.6-1
7.6-2
7.6-3

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

หนา
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บทที่ 1
บทนำ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 1
บทนา
1.1

บทนา

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีโครงการที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง ซึ่งมี
กาลังการผลิตติดตั้ง 142.1 เมกะวัตต์ ซึ่งเข้าข่ายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ลาดับที่ 18 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่มีกาลังการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ดังนั้น การพัฒนา
โครงการดังกล่าวจึงต้องมีการจัดทารายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการพัฒนาโครงการ

1.2

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

การวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ า ก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี .กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
(1) ศึกษาลักษณะที่ตั้งและรายละเอียดโครงการที่จะดาเนินการ พร้อมทั้งขั้นตอนการดาเนินงานของ
โครงการ
(2) ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของบริเวณโครงการและพื้นที่ข้างเคียงครอบคลุม 4 ทรัพยากร
ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ของบริษัท อมตะ ซิตี้ จากัด ร่วมกับการสารวจ และ
เก็บตัวอย่างภาคสนาม
(3) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและ
การดาเนินงานของโครงการต่อทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และคุณค่าคุณภาพชีวิต
(4) ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ และ
ดาเนินการโรงไฟฟ้า
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(5) จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการ ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2549) และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน (พ.ศ.2548)
(6) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการ และเพิ่มผลกระทบในทางบวกที่จะเกิดจากโครงการและชุมชนข้างเคียง
(7) เสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณโครงการและพื้นที่ข้างเคียงของมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการ

1.3

ขอบเขตของการศึกษา

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ทาการศึกษาของโครงการนี้ จะยึดตามแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานและรายงานที่เกี่ยวข้อง และการสารวจภาคสนาม โดยการศึกษานี้จะมุ่งเน้นเฉพาะ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ และ/หรือจะมีผลกระทบต่อโครงการ ทั้ง
ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ดังนี้
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ทาการศึกษา ได้แก่
(1) ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบด้วย

สภาพภูมิประเทศ

ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว

อุทกวิทยาน้าผิวดิน/คุณภาพน้าผิวดิน

อุทกวิทยาน้าใต้ดิน/คุณภาพน้าใต้ดิน

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

เสียง

ทรัพยากรดิน
(2) ทรัพยากรทางชีวภาพ ประกอบด้วย

นิเวศวิทยาทางบก

นิเวศวิทยาทางน้า
(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

การคมนาคม

การใช้น้า

การใช้ไฟฟ้า
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม

การจัดการกากของเสีย
(4) คุณค่าคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

เศรษฐกิจ-สังคม

สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การท่องเที่ยว และสุนทรียภาพ

โบราณสถานและแหล่งมีค่าทางประวัติศาสตร์

การมีส่วนร่วมของประชาชน
สาหรับรายละเอียดของขอบเขตพื้นที่ศึกษาและแหล่งที่มาของข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดได้ดัง
แสดงในตารางที่ 1.3-1

1.4

ขั้นตอนและวิธีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักต่างๆ มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และจาเป็นต้องมีการวางแผนให้มี
ความสอดคล้องกันทั้งในด้านเนื้อหาทางวิชาการ และกรอบเวลาการศึกษา เพื่อให้ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
หนึ่งๆ สามารถนาไปใช้งานต่อ ในอีกกลุ่มงานหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจาเป็นต้องทาการศึกษาลักษณะโครงการในรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและดาเนินการโครงการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังนี้
(1) ศึกษารายละเอี ยดโครงการ เช่น วิ ธีการก่อสร้างและดาเนิน งานของโครงการ ระบบความ
ปลอดภัย มลสารที่เกิดขึ้น และระบบควบคุมมลสาร เป็นต้น
(2) รวบรวมและทบทวนข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงาน แผนที่ และข้อมูลจากโครงการ
อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
(3) รวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยทาการสารวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณโดยรอบโครงการ
(4) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพสิ่ง แวดล้อมปัจจุบันในแต่ละปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบถึง
สถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
(5) นาผลการศึกษาจากข้อ (1) (2) และ (3) มาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการ
ดาเนินกิจกรรมของโครงการ
(6) ประเมินอันตรายร้ายแรงจากการเกิดอุบัติ เหตุและเพลิงไหม้ รวมทั้งเสนอมาตรการด้านความ
ปลอดภัย
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ประเด็นสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ศึกษา
รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ





2. ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว

รัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบพืน้ ทีท่ ี่ตั้ง
โครงการ





3. ทรัพยากรดิน

รัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบพืน้ ทีท่ ี่ตั้ง
โครงการ





4. อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ





สภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัด
อากาศสัตหีบ
รัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่ที่ตั้ง
โครงการ







รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ





หน้า 1-4

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. เสียง

แหล่งที่มาของข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L 7018 ระวาง 5234 IV
และ 5235 III ภาพถ่ายดาวเทียม จาก Google Earth ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ขอบเขต
การปกครอง จังหวัด อาเภอ ตาบล ของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2545 และการสารวจภาคสนามในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2555
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) กันยายน 2556
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านลักษณะธรณีวิทยา จากแผนที่ธรณีวิทยาภาคตะวันออกของกองธรณีวิทยา กรม
ทรัพยากรธรณี พ.ศ.2542
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
รวบรวมข้อมูลลักษณะของดินทางกายภาพ และทางเคมีตามชุดดินจากข้อมูลการสารวจดินของกรมพัฒนาที่ดิน
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตาสิทธิ์ จากกรมควบคุมมลพิษ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง
การสารวจภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 จานวน 2 สถานี เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ได้แก่

สถานี A1 : โรงเรียนบ้านภูไทร

สถานี A2 : วัดพณานิคม
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิผลการตรวจวัดระดับเสียงจากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) จังหวัดระยอง
การสารวจภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 จานวน 2 สถานี เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ได้แก่

สถานี N1 : โรงเรียนบ้านภูไทร

สถานี N2 : วัดพณานิคม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT039

ตารางที่ 1.3-1
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

ประเด็นสิ่งแวดล้อม
6. คุณภาพน้าผิวดิน

พื้นที่ศึกษา
แหล่งน้าผิวดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

7. อุทกวิทยาน้าผิวดิน

โครงข่ายคลอง แม่น้า และแหล่งน้าผิวดิน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ







8. อุทกวิทยาน้าใต้ดิน
9. คุณภาพน้าใต้ดิน

10. นิเวศวิทยาทางบก
11. นิเวศวิทยาทางน้า



รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ
แหล่งน้าผิวดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ



รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ













13. การคมนาคม

บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ
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รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง
รวบรวมกฎระเบียบเกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองหรือข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของพื้นที่
รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมภาพถ่ายดาวเทียมจาก www.google.earth.com www.pointasia.com และแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 ระวางที่ 5234 IV และ 5235 III ของกรมแผนที่ทหาร
การสารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิปริมาณการจราจรจากสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2556
การสารวจภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

12. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ
แหล่งน้าใต้ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

แหล่งที่มาของข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

รายงานข้อมูลปริมาณน้าท่าของสถานีเฝ้าระวังภัยแล้ง -น้าท่วม กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้า ส่วน
อุทกวิทยาและบริหารน้า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรกฎาคม 2553

แผนที่ภูมิประเทศ มาตรการส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร

ข้อมูลจากเวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สารวจภาคสนามสภาพแหล่งน้าต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง, พฤศจิกายน 2555
แผนทีอ่ ุทกธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:100,000
ข้อมูลพื้นฐานบ่อน้าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน้าบาดาล (http://map.dgr.go.th)
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

คุณภาพน้าใต้ดินจากระบบฐานข้อมูลพื้นฐานบ่อน้าบาดาลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้า
บาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล, 2554 และจากสานักประเมินศักยภาพ และดุลยภาพแหล่งน้าบาดาล

คุณภาพน้าใต้ดนิ จากของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน้าบาดาล (http://map.dgr.go.th)

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT039

ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อม
14. การใช้ไฟฟ้า

พื้นที่ศึกษา
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ




15. การใช้น้า

บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ




16. การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ





17. การจัดการกากของเสีย

บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ




18. เศรษฐกิจ-สังคม

ชุมชนและสถานประกอบการในรัศมี 5
กิโลเมตรจากขอบพื้นทีท่ ี่ตั้งโครงการ





รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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แหล่งที่มาของข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
รวบรวมข้อ มูลทุติ ยภู มิด้ านการใช้ ไฟฟ้า จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม โครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) กันยายน พ.ศ.2556
รวบรวมข้อมูลการใช้น้าจากเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ด้ า นการใช้ น้ า จากรายงานการวิ เ คราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) กันยายน พ.ศ.2556
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคลอง แม่น้า และแหล่งน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลการระบายน้าและควบคุม
น้าท่วมในบริเวณพื้นที่ศึกษา ภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลสถิติปริมาณน้าฝนและปริมาณน้าท่าของแหล่งน้าใน
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสารวจภาคสนามสภาพแหล่งน้าต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านการจัดการกากของเสีย จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) กันยายน พ.ศ.2556
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ อาเภอปลวกแดง อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สารวจทัศนคติหน่วยงานราชการ ผู้นาชุมชนและผู้แทนครัวเรือน และสถานประกอบการในรัศมี 5 กิโลเมตร
จากขอบพื้นที่ที่ตั้งโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.
2556 เดือนเมษายน และตุลาคม พ.ศ.2557 ได้แก่

องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เทศบาลตาบลมะขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT039

ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ)

ประเด็นสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ศึกษา
19. สาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความ ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่
ปลอดภัย
ทีต่ ั้งโครงการ





20. การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ
21. แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์
22. การมีส่วนร่วมของประชาชน

รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ
รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ
รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรจากขอบพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง
โครงการ










แหล่งที่มาของข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงพยาบาล และสาธารณสุขอาเภอต่างๆ ในพื้นที่
ศึกษา
การสารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกทางด้านสุขภาพ ในเดือนเมษายน และมิถุนายน พ.ศ.2556 และ
เดือนเมษายน พ.ศ.2557
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสุนทรียภาพจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสารวจในภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การสารวจในภาคสนามในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าพบและหารือกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้นาชุมชน
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2556
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT039

ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(7) ดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุปความคิดเห็น ทัศนคติ
และความเข้าใจต่อโครงการ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ รวมทั้งเสนอแผนการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
(8) นาเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ง แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปของแผนปฏิบัติการสาหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ โดยระบุงบประมาณในการดาเนินงานเบื้องต้น

1.5

รายละเอียดของรายงาน
ในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
บทที่ 3 สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 การประเมินอันตรายร้ายแรง
บทที่ 6 การมีส่วนร่วมของประชาชน
บทที่ 7 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
บทที่ 8 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT039
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บทที่ 2
รำยละเอียดโครงกำร

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1

ที่ตั้งโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ABPR3) ตั้งอยู่
บนเนื้อที่ประมาณ 36.84 ไร่ ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ ตาบล
มาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ
143 กิโลเมตร ซึ่งตั้งติดกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
(ABPR4) ทางด้านทิศตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1 และรูปที่ 2.1-2 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
พื้นที่ว่างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ทิศใต้
ติดต่อกับ
พื้นที่ว่างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
พื้นที่ว่างในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี .กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด

2.2

การพิจารณาทางเลือกในการดาเนินโครงการ

ในการศึกษาแนวทางเลือ กในการดาเนินการโครงการนั้น จะดาเนินการพิจารณาตามที่สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 เรื่อง แนว
ทางการจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดให้ประเมินทางเลือกในการดาเนินการทั้งทางเลือกที่เป็นที่ตั้ง
โครงการหรือวิธีการดาเนินโครงการ ดังนี้

2.2.1

แนวทางการพิจารณาที่ตั้งของโครงการ

เพื่อให้การดาเนินโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีความเป็นไปได้ในด้านการออกแบบ
และมีความเหมาะสมทางด้านการลงทุน การพิจารณาศึกษาพื้นที่ตั้งโครงการจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่ง ประกอบกับสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ระบุแนวคิดใน
การศึกษาทางเลือกที่ตั้งโครงการไว้ โดยเป็นกระบวนศึกษาในการกลั่นกรองเบื้องต้นที่จะช่วยในการตัดสินใจ
คัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมที่สุดที่จะนามาดาเนินการต่อ
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รูปที่ 2.1-1 : ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

หน้า 2-2

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การดาเนินโครงการอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่อ่อนไหวทางด้าน
สิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ ง ได้ แก่ คุณ ภาพอากาศ คุณ ภาพน้า และพื้ น ที่ชุ ม ชน เป็ นต้ น ทั้ ง ในระยะก่ อ สร้ าง และระยะ
ดาเนินการ เช่น อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลทางด้านคุณภาพน้าทิ้ง และคุณภาพอากาศได้ ดั งนั้น การพิจารณา
ที่ตั้งโครงการ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะต้อง
มีความเป็นไปได้ทั้งทางวิศวกรรมการก่อสร้างและการบารุงรักษา รวมทั้งมีความเหมาะสมในด้านการลงทุนเบื้องต้น
จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพื้นที่ตั้งโครงการไว้ดังนี้

ใช้ประโยชน์พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพื่อลดผลกระทบต่อ
การใช้พื้นที่ของประชาชน

หลีกเลี่ยงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ หรือมีแหล่งโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ

อยู่ในพื้นที่ของโครงข่ายพลังงานหรือแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

มีความเป็นไปได้ทั้งด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และการบารุงรักษา

มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของโครงการได้อย่างเพียงพอ

มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา
สถานที่ราชการ และสถานพยาบาล เป็นต้น

หลีกเลี่ยงพื้นที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่อนุรักษ์ไว้เป็น
พื้นที่เฉพาะ ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
ผลการคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการจากการใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ตั้งโครงการดังกล่าวนั้น ทาง
โครงการได้เลือกตั้งโครงการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จั ง หวั ด ระยอง โดยพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วนั้ น ได้ มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม และได้ เ ตรี ย มระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ไว้เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมเรียบร้อ ยแล้ว
นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้ทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) (2556) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/9833 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และเมื่อ
โครงการได้นาหลักเกณฑ์พิจารณาในด้านต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

จากการพิจารณากฎหมายผังเมืองและข้อกาหนดของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของพื้นที่ใน
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
และไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวมที่ได้ประกาศบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะลด
ผลกระทบต่อพื้นที่ตั้งของชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ได้

จากการพิจารณาพื้นที่ของโครงข่ายพลังงานหรือแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พื้นที่ตั้งโครงการอยู่
ใกล้เคียงกับแนวสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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การดาเนินการออกแบบของโครงการปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary
Design) กรณีที่ออกแบบขั้นรายละเอียด (Detailed Design) โครงการจะดาเนินการตรวจสอบระยะถอยร่นอีกครั้ง
และจะปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่
103/2556เรื่อง การพัฒนาที่ดินสาหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมกาหนดไว้ โดยการดาเนินการดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบต่อตาแหน่งของปล่องระบายมลสารของโครงการ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบปล่อง
ระบายมลพิษทางอากาศที่เหมาะสม

2.2.2

การพิจารณาเทคโนโลยีสาหรับการผลิตไฟฟ้าของโครงการ

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
การพิจารณาเทคโนโลยีสาหรับการผลิตไฟฟ้าของโครงการ เพื่อให้การพัฒนาโครงการควบคู่ไป
กับการรักษาสิ่ง แวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้นาหลักเกณฑ์การประเมินทางเลือกของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม (สผ.) มาใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการดาเนิน
โครงการ โดยปัจจัยที่โครงการนามาใช้ในการพิจารณาวิธีการดาเนินโครงการมีดังนี้
(ก) เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลักๆ คือ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)

โรงไฟฟ้าพลังน้า (Hydro Power Plant)

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Energy Power Plant) เช่น พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
สาหรับรายละเอียดของโรงไฟฟ้าในแต่ละประเภท มีดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน(Thermal Power Plant)
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยน
พลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกล แล้วไปหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนสามารถแบ่งย่อย
ออกไปตามชนิดของเครื่องจักร ดังนี้
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดกังหันไอน้า
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดกังหันไอน้ามีหลักการ คือ การต้มน้าให้เดือดและ
กลายเป็นไอน้าที่อุณหภูมิและความดันสูงมาก ใช้ไอน้า หมุนกังหันไอน้า ซึ่งต่อเข้ากับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิต
ไฟฟ้า สาหรับไอน้าที่ผ่านกังหันไอน้าแล้วความดันจะลดลง จะถูกนามาผ่านระบบหล่อเย็นให้กลายเป็ นน้าและสูบ
อัดเข้าไปในหม้อน้า เพื่อต้มให้กลายเป็นไอน้าใช้หมุนกังหันไอน้าได้อีก
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ หลักการคือจะฉีดใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันดีเซล เข้าไป
ในห้องเผาไหม้ ทาให้เกิดก๊าซร้อนที่ความดันสูง ไปหมุนกังหันก๊าซ โดยก๊าซร้อนที่ได้จากกังหันก๊าซจะถูกระบายทิ้ง
โดยไม่มีการนามาใช้ประโยชน์ ทาให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้มีต้นทุนการผลิตที่สูงในกรณีที่ใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และ
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ในกรณีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จะทาให้ต้นทุนถูกลงเล็กน้อย โรงไฟฟ้ าประเภทนี้จะเดินเครื่องเฉพาะ
ช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้น เพราะเป็นโรงไฟฟ้าชนิดเดินเครื่องได้เร็วและหยุดเครื่องได้เร็วเช่นกัน
ประสิท ธิภ าพของโรงไฟฟ้ าชนิด นี้จ ะต่ ากว่ า โรงไฟฟ้ าพลั ง ความร้ อนและโรงไฟฟ้ าพลัง ความร้อ นร่ ว ม ถึ ง แม้
ประสิทธิภาพจะต่าแต่ในระบบผลิตไฟฟ้ายังมีความต้องการโรงไฟฟ้าชนิดนี้อยู่เพื่อช่วยเสริมกาลังการผลิตไฟฟ้า
ในช่ว งที่มีความต้องการไฟฟ้ าสูง ในช่ว งสั้นๆ เมื่อปริมาณความต้องการไฟฟ้ าลดลง สามารถหยุดเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้านี้ได้ โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซในปัจจุบัน ได้แก่ โรงไฟฟ้าไทรน้อย โรงไฟฟ้าหนองจอก โรงไฟฟ้าลานกระบือ
และโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี
โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล
โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งกาเนิดพลังงาน โรงไฟฟ้า
ชนิดนี้มีขนาดเล็ก ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูง ปัจจุบันจึงเลิกใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ยกเว้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามอาคารใหญ่ๆ มักจะ
มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง สาหรับผลิตไฟฟ้าเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจ่ายไฟฟ้าสารองนี้ ใช้
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งพลังงาน
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีกว่าโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนอื่นๆ เนื่องจากมี 2 ขั้นตอนในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกล เชื้อเพลิงที่ใช้ ได้แก่
ก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันดีเซล ขั้นแรกก๊าซธรรมชาติหรือน้ามันดีเซลจะถูกฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ ทาให้เกิดก๊าซ
ร้อนที่ความดันสูง ซึ่งก๊าซร้อนนี้จะไปหมุนกังหันก๊าซได้พลังงาน 2 ใน 3 ออกมา ก๊าซร้อนที่ผ่านกังหันก๊าซแล้ว
ยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่ สามารถนาไปใช้ในการต้มน้า เพื่อให้ได้ไอน้าไปหมุนกังหันไอน้า ได้พลังงานออกมาอีก 1 ใน
3 ซึ่งโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ได้แก่ บางส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าขนอม เป็นต้น ส่วนโรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าวังน้อยเป็นโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม 100%

โรงไฟฟ้าพลังงานน้า (Hydro Power Plant)
หลักการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้า คือ การเก็บกักน้าไว้ในที่สูงโดยการสร้าง
เขื่อนแล้วต่อท่อน้าลงมายังโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ต่ากว่า ซึ่งน้าที่ไหลในท่อนั้นจะมีแรงดันสูงก่อนจะนาไปผ่านเครื่องกังหันน้า
(Turbine) จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้านั้นจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซมลภาวะต่างๆ
เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้านี้จะไม่มีต้นทุนค่า
เชื้อเพลิงในการผลิต นอกจากนี้น้าที่ปล่อยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และใช้ประโยชน์ เพื่อการชลประทานได้

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Energy Power Plant)
โรงไฟฟ้าพลังลม
โรงไฟฟ้าพลังลมหรือกังหันลมจัดอยู่ในโรงไฟฟ้าพลัง งานทดแทน เนื่องจาก
ไม่ใช้พลังงานจากแหล่งอื่นมาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า โดยจะอาศัยแรงลมเป็นต้นกาลัง
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น สถานที่ตั้ งส่วนใหญ่จึงอยู่ในที่ที่มีลมพัดค่ อนข้างแรงและสม่าเสมอตลอด
ทั้งปี ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าประเภทนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักและยังต้องพั ฒนาอีกพอสมควร อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังลม ซึ่งสร้างมาแล้วหลายปี ขนาด 192 กิโลวัตต์ อยู่ที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้ า พลั ง แสงอาทิ ต ย์ จั ด เป็ น โรงไฟฟ้ า พลั ง งานทดแทนเช่ น เดี ย วกั บ
โรงไฟฟ้าพลังลม การผลิตไฟฟ้าจะใช้วิธีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาบ้านหรือสถานที่/บริเวณที่
เตรียมไว้ให้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นกระแสตรงไม่สามารถนามาใช้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้จะต้องนามาผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสสลับเสียก่อน อีกทั้งสามารถต่อ
พ่วงเข้ากับระบบจาหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วย
สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าของบริษัท อมตะ บี.กริม (ระยอง) 3 จากัด เป็น
โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง ความร้อ นร่ ว ม โดยใช้ก๊า ซธรรมชาติเ ป็นเชื้อ เพลิง เนื่องจากเป็น เชื้อเพลิง สะอาดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ โดยไม่มีเชื้อเพลิงอื่นสารอง
(ข) เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศในระยะดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้า เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิง
เพื่อขับเคลื่อนกังหันก๊าซ ซึ่งมลพิษหลักที่ปนเปื้อนออกมาพร้อมไอเสีย ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
โดยออกไซด์ของไนโตรเจนที่จะถูกระบายออกจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการควบคุมออกไซด์
ของไนโตรเจนของกังหันก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนเกิดจากการที่ไนโตรเจนทาปฏิกิริยากับออกซิเจนในระหว่างการ
เผาไหม้ ที่มาของไนโตรเจนมีด้วยกันสองแหล่ง คือ ไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศ (Atmospheric Nitrogen) และ
ไนโตรเจนที่อยู่ในเชื้อเพลิง (Fuel-bound Nitrogen) ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ของออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการ
เผาไหม้เป็นออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดขึ้นจากไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศทาปฏิกิริยากับออกซิเจนในระหว่างการเผา
ไหม้ที่อุณหภูมิสูง (Thermal NOx) ขณะที่ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากไนโตรเจนที่อยู่ในเชื้อเพลิงมีส่วนน้อย
มาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนต่า เทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้จึงมุ่งเน้นไปที่การควบคุม Thermal NOx
เป็นหลัก
ดังนั้น โครงการจึงเลือกใช้เทคโนโลยี Dry Low NOx (DLN) ในการควบคุมออกไซด์ของ
ไนโตรเจนที่เกิดขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี ดังกล่าวอาศัยหลักการที่ว่า Thermal NOx ที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลงหากอุณหภูมิ
การเผาไหม้ต่าลง โดยเทคโนโลยี Dry Low NOx นี้ได้ออกแบบให้มีการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศส่วนหนึ่งก่อนที่จะ
เกิดการเผาไหม้ (Lean Premix) ทาให้การเผาไหม้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ากว่าการเผาไหม้ในกรณีที่ใช้เทคโนโลยี
Diffusion Combustor จึงส่งผลให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนน้อยลง
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ผังองค์ประกอบโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีการจัดวางผัง
อาคารสาหรับติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอาคารที่ทาการและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนพื้นที่
ประมาณ 36.84 ไร่ โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เป็นสัดส่วนต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.3-1 และ
รูปที่ 2.3-1

ตารางที่ 2.3-1
รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
องค์ประกอบภายในบริเวณพื้นทีโ่ ครงการ
(1) พื้นที่ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่ง (Power Block Area)

ส่วนผลิตกระแสไฟฟ้า (Power Block)

ลานไกไฟฟ้า (Facilities Switchyard)
รวม (1)
(2) พื้นที่ส่วนสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Balance of Plant Area)

พื้นที่ Gas Metering Station

พื้นที่ส่วนปรับปรุงคุณภาพน้าและส่วนบาบัดน้าเสีย
(Water Treatment and Wastewater Treatment Area)

พื้นที่หอหล่อเย็น (Cooling Water Area)
รวม (2)
(3) พื้นที่บ่อพักน้า (Retention Pit Area)

บ่อพักน้าทิ้ง (Retention Pit)
รวม (3)
(4) พื้นที่อาคารต่างๆ (Area of Buildings)

อาคารควบคุม (Control Building)

อาคารพัสดุและซ่อมบารุง (Workshop & Warehouse Building)

พื้นที่ป้อมยาม (Guard House)
รวม (4)
(5) พื้นที่สีเขียว (Green Area)
(6) พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน พืน้ ที่ครู ะบายน้าในและรอบนอกโครงการ เป็นต้น
(Other Area e.g. Roads, Storm Drainage Ditches, etc.)
รวมพื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.)
รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ (ไร่)
ที่มา : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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พื้นที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)

สัดส่วนร้อยละ
ของพื้นที่ทั้งหมด

4,725
3,191
7,916

8.02
5.41
13.43

1,000
6,173

1.70
10.47

1,043
8,216

1.77
13.94

325
325

0.55
0.55

1,576
1,114
749
3,439
2,948
36,100

2.67
1.89
1.27
5.83
5.00
61.25

58,944
36.84

100
-
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2.4

เชื้อเพลิง

2.4.1

แหล่งเชื้อเพลิงและการขนส่งเชื้อเพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ออกแบบให้ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator; GTG) โดยไม่มี
เชื้อเพลิงสารอง ซึ่งจะรับก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยวางท่อแยกจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่ดาเนินการที่สภาวะความดันของก๊าซธรรมชาติประมาณ 550-880 psig อุณหภูมิ
ประมาณ 60-120 องศาฟาเรนไฮต์ ที่มีอยู่เดิมภายในนิคมฯ ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 5
กิโลเมตร โดยจะเชื่อมต่อด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว เข้าสู่สถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ
(Metering and Regulating Station; MRS) ที่อยู่ภายในพื้นที่โครงการ รายละเอียดดังรูปที่ 2.4-1

2.4.2

คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและอัตราการใช้เชื้อเพลิง

(1) คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติจัดเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ มีกามะถันใน
ปริมาณที่ต่ามาก โดยคุณสมบัติและองค์ประกอบก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโครงการ โดยก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโครงการ
เป็นก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งอ่าวไทย ซึ่งมีระบบขนส่งและจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยข้อมูลองค์ประกอบก๊าซธรรมชาติ สรุปได้ดัง ตารางที่ 2.4-1 ซึ่ง
ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) กับบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
3 จากัด ระบุว่า ปตท. จะดาเนินการตรวจสอบปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ตลอดเวลา ในกรณีที่มีแนวโน้มว่า
ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จะเพิ่มสูงกว่า 50 ppm โดยปริมาตร ปตท. จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบดังภาคผนวก 2ก
ตารางที่ 2.4-1
คุณสมบัติก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงของโครงการ
พารามิเตอร์
มีเทน (C1)
อีเทน (C2)
โพรเพน (C3)
ไอโซบิวเทน (iC4)
นอร์มอลบิวเทน (nC4)
ไอโซเพนเทน (iC5)
นอร์มอลเพนเทน (nC5)
เฮพเทน (C6)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ไนโตรเจน (N2)
LHV(dry) Btu/scf
HHV(dry) Btu/scf
ที่มา :

ข้อมูลเชิงองค์ประกอบ(%โมล)
87.16
3.68
0.89
0.18
0.15
0.04
0.02
0.01
5.55
2.32
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
888
967

http://pttweb.pttplc.com/cscind_internet/onlinegas/Online_Gas_Quality.aspx

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040
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รูปที่ 2.4-1 : โครงข่ายแนวท่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการและแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติมายังโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ที่มา : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(2) อัตราการใช้เชื้อเพลิง
กรณีที่โรงไฟฟ้ามีการเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
สูงสุดประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่าความร้อนต่าของก๊าซฯ (LHV (dry)) ประมาณ 888 บีทียูต่อ
ลูกบาศก์ฟุต

2.4.3

การขนส่งเชื้อเพลิงภายในพื้นที่โครงการ

การขนส่งเชื้อเพลิงภายในพื้นที่โครงการจะใช้ระบบการขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อเป็นหลัก โดยมีจุดเริ่มต้น
ที่สถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (Metering and Regulating Station; MRS) จากนั้นก๊าซธรรมชาติ
จะจ่ายผ่านท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว เข้าสู่เครื่องกังหันก๊าซต่อไป

2.5

สารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด เป็นสารเคมีสาหรับปรับปรุงคุณภาพน้าให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และป้องกันการเกิด
ตะกรันและตะกอนในท่อน้า ซึ่งไม่มีชนิดใดที่เป็นสารพิษ (Toxic Substance) ดังข้อมูลที่อ้างอิงจากเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material Safety Data Sheet; MSDS) ในภาคผนวก 2ข
สาหรับรายละเอียดวิธีการจัดเก็บสารเคมีของโครงการ ได้แก่ ชนิดและประเภทของภาชนะที่ใช้จัดเก็บ
สารเคมีสรุปได้ดังตารางที่ 2.5-1 ซึ่งสารเคมีทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้บริเวณพื้นที่ใช้งาน ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่และจัด
วางสารเคมีประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยา
โดยเฉพาะกลุ่มวัตถุไวไฟ ซึ่ง ต้องแยกพื้ นที่อย่างชัดเจน รวมทั้ งกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กรณีสารเคมีหกรั่วไหล และมาตรการด้านความปลอดภัยของพนักงานขณะใช้งาน ดังนี้
ตารางที่ 2.5-1
ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่จะนามาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
สารเคมี

ปริมาณทีใ่ ช้ ความถี่ในการ
(ตัน/ปี) ขนส่ง (เที่ยว/ปี)
Ammonium Hydroxide (27% NH4OH)
1
4
Critric Acid (C6H8O7)
1
2
Ferric Chloride (FeCl)
145
15
Hydrochloric Acid (35% HCl)
30
3
Sodium Hydroxide (50% NaOH)
170
12
Sodium Hypochlorite (10% NaOCl)
275
30
Sulfuric Acid (98% H2SO4)
25
13
Tri-Sodium Phosphate (Na3PO4)
0.5
2
Corrosion Inhibitor (3DT129)
7.5
8
Scale Inhibitor (3DT190)
10
10
ที่มา :
บริษัทอมตะบีกริมเพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

วิธีขนส่ง
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก

ปริมาณที่
สารองไว้ (ตัน)
0.30
4
10.00
12.50
15.00
10.00
2.00
0.30
1.00
1.00

ภาชนะเก็บกักที่ใช้
ถังขนาด 300 ลิตร
กระสอบขนาด 25 กก.
ถังขนาด 10,000 ลิตร
ถังขนาด 12,500 ลิตร
ถังขนาด 15,000 ลิตร
ถังขนาด 10,000 ลิตร
ถังขนาด 2,000 ลิตร
ถังขนาด 300 ลิตร
ถังขนาด 1,000 ลิตร
ถังขนาด 1,000 ลิตร
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2.5.1

มาตรการในการจัดการสารเคมีของโครงการ

2.5.1.1

มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และการขนถ่ายสารเคมี

(1) บริษัทผู้ขนส่งต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตการขนส่งสารเคมีจากกระทรวงอุตสาหกรรม
(2) เมื่อผู้มาส่งสารเคมีให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบริษัท
ชื่อสารเคมี ไปยัง Shift Supervisor ที่อาคารศูนย์ควบคุม เพื่อยืนยันการรับสารเคมี โดยเวลาปกติของการขนถ่าย
สารเคมี คือ 08.00-17.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด

เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับคายืนยันจาก Shift Supervisor ให้สามารถเข้า
มาได้ ให้ทาใบผ่านและมอบป้าย Permission for Restricted Area ให้ผู้มาส่งสารเคมี
ติดที่หน้ารถขนส่งสารเคมีก่อนเข้าพื้นที่หวงห้าม

กรณี Shift Supervisor เห็นว่าสภาพพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้าไม่พร้อ มที่จะนารถเข้ามาให้
แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ผู้ส่งสารเคมีจอดรถด้านนอกก่อนจนกว่าจะมีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลง
(3) Shift Supervisor มอบหมายให้ Operator รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีที่บริเวณจุดขนถ่าย
และแจ้งเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บตัวอย่างสารเคมีไปวิเคราะห์ กรณีที่เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ
ติดภารกิจหรือเป็นวันหยุด ให้ Shift Supervisor มอบหมายให้ Operator ทาการวิเคราะห์ตัวอย่างสารเคมีแทน
ตามวิธีการที่กาหนด
ตัวอย่างสารเคมีที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วให้เทตัวอย่างสารเคมี และล้างภาชนะที่ใช้บรรจุนั้น
ที่อ่างล้างของห้องปฏิบัติการเพื่อส่งไปปรับสภาพที่ Neutalization Pit จากนั้นส่งไฟฟ้า Retention Pitก่อนปล่อย
ลงรางระบายน้าของการนิคมฯ
(4) เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับมอบหมายเก็บตัวอย่างสารเคมีไปวิเคราะห์ให้บันทึก
ผลการวิเคราะห์ในแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี หากคุณสมบัติของสารเคมีไม่ตรงตามที่กาหนด ให้แจ้ง Shift
Supervisor เพื่อตัดสินใจว่าจะรับสารเคมีนั้นไว้หรือไม่

กรณี Shift Supervisor ไม่อนุญาตให้รับสารเคมี ให้แจ้งผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่าย
เพื่อแจ้งให้ผู้ส่งสารเคมีกลับไป

กรณี Shift Supervisor อนุญาตให้รับสารเคมี ให้ผู้ที่ทาการวิเคราะห์บันทึกข้อคิดเห็นลง
ในแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมีนั้นไว้ด้วย
(5) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและสวมใส่ขณะทางาน ดังนี้

ชุดป้องกันสารเคมี

รองเท้าบู๊ท หรือรองเท้านิรภัย

ถุงมือป้องกันสารเคมี

หน้ากากกรองสารเคมีพร้อมแว่นตากันสารเคมี สาหรับตลับกรองให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม ดังนี้
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040
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ตลับไส้กรองสีขวา ใช้กับกรดซัลฟูริก
ตลับไส้กรองสีเขียว ใช้กับแอมโมเนีย
(6) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายตรวจสอบความถูกต้องในใบส่งสินค้า และแจ้งผู้ส่งสารเคมีให้นารถ
เข้าจอดในที่ขนถ่ายสารเคมีนั้นๆ แล้วดับเครื่องยนต์ (กรณีที่ไม่ได้ใช้ปั๊มที่ขับโดยเครื่องยนต์) แล้วตรวจสอบความ
ปลอดภัยของรถบรรทุกสารเคมีและผู้ส่งสารเคมีตามแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี
(7) ผู้ รับผิ ดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมี ดู แลให้ผู้ ส่ง สารเคมี สวมอุปกรณ์ป้องกันอั นตรายให้
เหมาะสม (การเตรียมอุ ปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่ว นบุคคลของผู้ส่งสารเคมีให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ (5) และหากมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ครบให้ผู้รับผิดชอบดูแ ลการขนถ่ายสารเคมีบันทึกรายละเอียดลงในช่องข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมในแบบตรวจสอบการขนถ่ายสาเคมี (FSP-004-04) เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งกลับบริษัทผู้ขายต่อไป
(8) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีตรวจสอบฝักบัวและอ่างล้างตา กรณีฉุกเฉินว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ พร้อมกับเตรียมสายน้าให้พร้อมสาหรับใช้งานกรณีฉุกเฉิน (กรณีที่ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน
ชารุด ให้ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีแจ้งผู้ส่งสารเคมีถึงฝักบัว และอ่างล้างตาฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด)
(9) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีดูแลให้ รปภ.ปิดการจราจรโดยแผงกั้น ถนนตรวจสอบการ
ประกบหน้าแปลนว่ามีความมั่นคงเพียงพอ และถูกต้องตามชนิดของสารเคมีที่จะทาการขนถ่าย และแจ้งให้ผู้ส่ง
สารเคมีเตรียมการขนถ่าย
(10) กรณีใช้ปั๊มที่ไม่ได้ติดกับเครื่องยนต์ของรถ ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายต้องต่อสายไฟหรือสาย
ลมจากปลั๊กหรือหัวต่อที่อยู่ใกล้ เคียงให้กับผู้ส่งสารเคมี และก่อนที่จะเปิดสวิตซ์หรือเดินเครื่องยนต์เพื่อขนถ่าย
สารเคมี แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้อยู่ห่างจากหน้าแปลนหรือข้อต่ออย่างน้อย 2 เมตร
(11) เมื่อเริ่มเดินเครื่องขนถ่ายสารเคมี ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลเข้าไปในบริเวณที่ทาการขนถ่ายสารเคมี
(12) เมื่อสิ้นสุดการขนถ่ายสารเคมี ต้องระบายสารเคมีที่ค้างอยู่ในสายออกก่อนอย่างระมัดระวัง และ
กรณีต้องการ Flushing Chemical Pump และล้างสาย ให้ใช้น้าล้างภายในเขื่อนกั้น และทาความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงานด้วยน้าจนแน่ใจว่าปริมาณน้าที่ใช้มากพอที่จะทาให้สารเคมีนั้นเจือจาง ก่อนปั๊มหรือปล่อยสู่บ่อพักต่างๆ
ตามแต่การต่อท่อจากจุดถ่ายเทสารเคมีนั้น ยกเว้นจุดขนถ่ายสารเคมีที่เขื่อนกั้นไม่มีการต่อ ท่อระบายน้าไปสู่บ่อพัก
ได้แก่ แอมโมเนียที่ Auxiliary Boiler ให้ใช้วิธีนาถังหรือวัสดุมารองรับและขนถ่ายนาไปเทที่ Blowdown Pit และ
โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ที่ Block II ให้ใช้วิธีนาถังหรือวัสดุมารองรับและขนถ่ายนาไปเทที่ Retention Pit
(13) เมื่อ ทุก อย่ างเรี ย บร้อ ย ให้ผู้ ดูแ ลการขนถ่า ยสารเคมี จั ดเก็บ และส่ ง คื นอุ ปกรณ์ ต่า งๆ ให้
เรียบร้อย และบันทึกรายละเอียดตามแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี และส่งให้ Shift Supervisor ตรวจสอบ
ลงนามและเก็บเป็นบันทึก
(14) ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สุ่มตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี ณ จุดขนถ่ายและ
ตรวจสอบจากบันทึกผลตามแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมีทุกเดือน เพื่อพิจารณาแจ้งกลับบริษัทผู้ขาย กรณีที่
ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กาหนดไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง
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2.5.1.2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการกักเก็บสารเคมี

โครงการได้กาหนดให้มีคันคอนกรีตรอบถังเก็บกักสารเคมี ที่สามารถรองรับหากเกิดสารเคมีรั่วไหล
ของสารเคมีที่มีความจุไม่น้อยกว่าร้อยละ 110 ตามที่ระบุในคู่มือการจัดการความปลอดภัยสารเคมี และคู่มือการ
จัดการสารเคมีอันตรายสูง (แนวทางทางปฏิบัติในการบริการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพทั้ง
ระบบตั้งแต่การจัดเก็บ การใช้ การขนย้าย ขนถ่าย ขนส่ง และจัดการกากของเสียจากการใช้สารเคมีอันตราย) ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553)
กาหนดให้ Lab Technician เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีวิธีการปฏิบัติ
ดังนี้
(1) จัดทา Chemical List (เรียงลาดับตามตัวอักษร) แสดงรายการและอันตรายของสารเคมี
ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ
(2) รวบรวมและจัดทาแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมีแต่ละชนิ ดตาม
Chemical List
(3) คัดแยกสารเคมีออกเป็นประเภทต่างๆ โดยศึกษาคุณสมบัติจาก MSDS เช่น

ประเภทกัดกร่อน
มีคา่ pH <2 หรือ > 12.5

ประเภทไวไฟ
มี Flash Point ต่ากว่า 60oF (15oC)

ประเภทไวต่อปฏิกิริยา
สามารถทาปฏิกิริยาได้อย่างรุนแรง รวดเร็วเมื่อ
ผสมกับน้า ซึ่งอาจทาให้เกิดก๊าซพิษ ควัน หรือ
ไอพิษขึ้นได้

ประเภทเป็นพิษ
เป็นสารประกอบของโลหะหนักต่างๆ หรือเป็น
สารก่อมะเร็ง เป็นต้น
(4) บริ เวณพื้ น ที่ก ารจั ดวางสารเคมี ประเภทต่ างๆ ต้ องมี ระบบระบายอากาศที่ ดี เพื่ อ ให้ มีก าร
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ
(5) จัดเตรียมคันคอนกรีตรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีหากมีการรั่วไหล สาหรับ
กรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้น จะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้า อันจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ โดยคั น คอนกรี ต จะมี ร างระบายไปที่ บ่ อ ปรั บ สภาพให้ เ ป็ น กลาง
(Neutralization Pit) ไม่รวมกับระบบระบายน้าฝน
(6) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการกักเก็บ การนาไปใช้ และการ
บรรจุอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
(7) ตรวจสอบภาชนะบรรจุ เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ และซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้
ตามปกติ
(8) จัดทาแผนระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และฝึกซ้อมเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(9) จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมีเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี
และการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040
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2.5.1.3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการในการใช้งานสารเคมี

(1) ผู้ ที่ป ฏิบั ติง านที่ เกี่ ยวข้ องกับ สารเคมี ต้ องสวมใส่อุ ปกรณ์ ป้องกัน อัน ตรายส่ ว นบุคคลอย่า ง
เหมาะสม เช่น ชุดป้อ งกันอันตรายจากสารเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ถุง มือ หน้ากาก อุปกรณ์ช่วยหายใจ
แล้วแต่จาเป็น ทั้งในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ปฏิบัติงานตามปกติ
(2) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย รวมทั้งการเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ทั้งนี้ให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการ
ย้าเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
(3) จัดทาแผนระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และฝึกซ้อมเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
(4) จัดอุปกรณ์ชาระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash Fountain) ไว้ใกล้เคียง
กับบริเวณที่ต้องทางานสัมผัสกับสารเคมี
(5) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการกักเก็บ การนาไปใช้ และการ
บรรจุอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

2.6

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากการผลิตของโครงการ ประกอบด้วย

กระแสไฟฟ้ า ซึ่ง จะจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่านสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน 115 kV โดยมีจุดเชื่อมต่อบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อยที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ และใช้
สาหรับการเดินเครื่องภายในโครงการ สาหรับส่วนที่เหลือ จะจาหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ไอน้า ปริมาณการผลิตสูงสุด 30 ตัน/ชั่วโมง จะจาหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ผ่านระบบท่อจาหน่าย โดยจะเป็นไอน้าที่ผ่านกังหันไอน้า และมีความดันลดลง
เท่ากับ 22 บาร์ ที่อุณหภูมิ 225 องศาเซลเซียส
โดยรายละเอียดของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่โครงการผลิต ใช้ภายในพื้นที่โครงการ และจาหน่ายให้กับ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานอุตสาหรรมที่ตั้ง ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ในกรณีการเดินเครื่องแบบต่างๆ แสดงดังหัวข้อที่ 2.8.3 กาลังการผลิต
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2.7

ข้อมูลทางเทคนิคของโรงไฟฟ้า

2.7.1

การออกแบบโรงไฟฟ้า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สาหรับข้อกาหนดทางสภาพภูมิอากาศ และสถานที่ตั้งที่ใช้สาหรับการออกแบบโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีดังนี้

อุณหภูมิบรรยากาศ
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง(เฉลี่ย)
32.6 oC

ความชื้นสัมพัทธ์
76 %

ความดันบรรยากาศ
1 บาร์

ความสูงของที่ตั้งโครงการสูงสุดจากระดับน้าทะเลปานกลาง
87 เมตร
โดยการออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการได้พิจารณา
จากแนวทางการออกแบบตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2553 ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการคัดเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์ การก่อสร้าง การ
ทดสอบและบารุงรักษา และการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายพลังงาน เพื่อให้การดาเนินการของโครงการมีความ
ปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการดาเนินการออกแบบอาคารของโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 103/2556 เรื่อง การพั ฒนาที่ดินสาหรับผู้
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ดังภาคผนวก 2ค ทั้งนี้ การดาเนินการของโครงการปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของ
การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) กรณีที่ออกแบบขั้นรายละเอียด (Detailed Design) โครงการจะ
ดาเนินการตรวจสอบระยะถอยร่นอี กครั้ง และจะปฏิบัติตามที่พ ระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสาหรับผู้ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด


2.7.2

เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต

เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักสาหรับโรงไฟฟ้าของโครงการฯ ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ
เครื่องผลิตไอน้า เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า เครื่องควบแน่น และหอหล่อเย็น โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละประเภทดังนี้
(1) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generators: GTGs)
โรงไฟฟ้าจะมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชุดกังหันก๊าซ (GTGs) จานวน 2 ชุด ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด
ชุดละ 48.488 เมกะวัตต์ โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติมาเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็น
พลังงานกล เพื่อหมุนกังหันไปขับเคลื่อนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนก๊าซร้อน (Exhaust Gas)
ที่ออกมาจาก GTGs จะถูกส่งไปยังหน่วยผลิตไอน้า (Heat Recovery Steam Generators; HRSGs) เพื่อผลิต
ไอน้าต่อไป โดยเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะมีการติดตั้งระบบเผาไหม้ที่ทาให้เกิดออกไซด์ของไนโตรเจนต่า (Dry
Low NOx (DLN)) จะมีออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในอากาศร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน ที่สัดส่วนของออกซิเจนร้อยละ 7
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2) หน่วยผลิตไอน้า (Heat Recovery Steam Generators: HRSGs)
หน่วยผลิตไอน้า (HRSGs) มีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง ภายในติดตั้งขดท่อเหล็กทนความร้อน
สูงหลายชุด เป็นทางผ่านของก๊าซร้อน (Gas Duct) จากเครื่องกังหันก๊าซที่ปล่อยเข้ามาในหม้อไอน้า เกิดการถ่ายเท
ความร้อนให้กับน้าและไอน้าภายในท่อก๊าซร้อนที่อยู่ภายนอก ซึ่งขดท่อภายในหม้อน้า สามารถจาแนกได้เป็น 3
ส่วนประกอบด้วย แผงท่อรับความร้อน (Economizer) เครื่องผลิตไอน้า (Evaporator) และเครื่องทวีความร้อน
(Super Heater)
(ก) แผงท่อรับความร้อน (Economizer) เป็นท่อให้ความร้อนแก่น้าที่มาจากระบบจ่ายน้า
(Feed Water) คือ น้าที่ได้จากการกลั่นตัวของไอน้าผสมกับน้าที่เติมเข้าไปในระบบที่เครื่องควบแน่น
(ข) เครื่องผลิตไอน้า (Evaporator) เป็นขดท่อให้ความร้อนแก่น้าที่ผ่านมาจากแผงท่อรับ
ความร้อน (Economizer) ทางด้านล่างของเครื่องแยกไอน้า (Boiler Drum) ทั้งนี้ ต้องมีการรักษาระดับน้าในขด
ท่อไว้ไม่ให้แห้งเป็นไอทั้งหมด เนื่องจากขดลวดไม่สามารถทนความร้อนที่สูงมาก ดังนั้น ภายในท่อจึงคงสภาพน้าผสม
ไอน้าวนเวียนอยู่ในท่อเครื่องผลิตไอน้าและไหลกลับมาสู่หม้อน้า (Drum) เพื่อแยกน้าและไอน้าออกจากกัน โดย
ไอน้าจะถูกส่งเข้าเครื่องทวีความร้อน (Super Heater) ผลิตไอน้ายิ่งยวดหรือไอดัน (Super-heated Steam)
ส่งไปขับเคลื่อนกังหันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ส่วนน้าจะถูกหมุนเวียนเข้าสู่หม้อน้าอีกครั้ง
(ค) เครื่องทวีความร้อน (Super Heater) มีหน้าที่ผลิตไอน้ายิ่งยวด ลักษณะเป็นขดท่อที่
แขวนไว้ภายในหม้อน้าปลายแต่ละด้านต่อกับท่อรวมที่เรียกว่า Heater โดยด้านหนึ่งของ Heater จะยึดต่อเข้า
หม้อไอน้า ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะไม่ยึดติดตายตัวเพื่อการขยายตัว เมื่อท่อร้อนและส่งไอน้าต่อไปขับเคลื่อน
กังหันไอน้า ทั้งนี้ (Super Heater) แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือไอน้าความดันสูง (High Pressure Steam) ขนาด
79.30 บาร์ อุณหภูมิ 514.2 องศาเซลเซียส และไอน้าความดันต่า (Low Pressure Steam) ขนาด 8.97 บาร์
อุณหภูมิ 245.9 องศาเซลเซียส จะนาไปใช้ในการขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า
(3) เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า (Steam Turbine Generator: STG)
เครื่องผลิตไฟฟ้าชุดกังหันไอน้า (STG) สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 42.100 เมกะวัตต์
(Gross Capacity) จะทาหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไอน้าแรงดันสูง (High Pressure Steam; HP) และไอน้า
แรงดันต่า (Low Pressure Steam; LP) จากหน่วยผลิตไอน้าจะใช้ขับเคลื่อนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
(4) เครื่องควบแน่น (Condenser)
ไอน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า (STG) แล้วทาให้แรงดันไอน้าลดลง จะถูกส่งไป
ยังเครื่องควบแน่น (Condenser) ซึ่งเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างไอน้าจาก STG กับน้าหล่อเย็นเพื่อ
ทาให้ไอน้าลดแรงดันลงกลายเป็นน้าคอนเดนเสท (Condensate) ก่อนส่ง ไปยัง จะส่ง ไปยัง ถัง กาจัดออกซิเจน
(Deaerator) และหมุนเวียนกลับไปใช้ในหน่วยผลิตไอน้าเพื่อผลิตไอน้าต่อไป ทั้งนี้เครื่องควบแน่นจะได้รับการ
ออกแบบให้ทางานที่ความดันประมาณ 1 บาร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกังหันไอน้าโดยเครื่องควบแน่น
จะทาให้อุณหภูมิของน้าหล่อเย็นเพิ่มขึ้นประมาณ 10 องศาเซลเซียส
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(5) ระบบหล่อเย็น (Cooling Water System)
ระบบหล่อเย็นของโครงการมีลักษณะเป็นหอทรงสี่เหลี่ยม ทาด้วยคอนกรีต มีจานวน 3 cells
โดยระบบหล่อเย็น (Cooling Water System) ทาหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้าระบายความร้อนที่ใช้ในระบบ
หมุนเวียน โดยน้าระบายความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงจากเครื่องควบแน่นและระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะถูกส่งไป
ยังระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิให้เหลือประมาณ 32.2-33.5 องศาเซลเซียส จากนั้นน้า
ระบายความร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้าของระบบหล่อเย็น(Cooling Tower Basin) และ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ระบบหมุนเวียนน้าแบบปิด (Close Cycle System) ที่มีระบบการปั๊มน้าช่วยใน
การหมุนเวียนน้า และน้าส่วนหนึ่งจะมีการระบายทิ้ง (Blowndown)ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเติมน้าเข้าไป
ทดแทน(Make-up Water) ทั้งนี้ น้าระบายความร้อนต้องมีการเติมสารเคมี เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ เพื่อ
ป้องกันการสะสมของตะไคร่น้า (Biological Fouling) ในระบบโดยระบบหอหล่อเย็นของโครงการมีจานวน 2 ชุด
มีรายละเอียดเทคนิค สรุปได้ดังนี้
(ก) ระบบหอหล่อเย็นสาหรับเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า
- Circulating Water Flow-rate
8,000 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Evaporation Loss
105.6 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Drift loss
0.4 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Blow-down Flow-rate
52.8 ลบ.ม./ชั่วโมง
- จานวนรอบ (Cycle)
3
รอบ
- Make-up Water Flow-rate
158.8 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Water Inlet Temperature
44.0 องศาเซลเซียส
- Water Outlet Temperature
33.5 องศาเซลเซียส
(ข) ระบบหอหล่อเย็นสาหรับเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ
- Circulating Water Flow-rate
1,384 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Evaporation Loss
20.15 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Drift loss
0.05 ลบ.ม./ชั่วโมง
- Blow-down Flow-rate
6.75 ลบ.ม./ชั่วโมง
- จานวนรอบ (Cycle)
4
รอบ
- Make-up Water Flow-rate
ลบ.ม./ชั่วโมง
- Water Inlet Temperature
42.2 องศาเซลเซียส
- Water Outlet Temperature
32.2 องศาเซลเซียส
(6) เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller)
ระบบเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller) ของโครงการ ซึ่งโครงการใช้ในการลดอุณหภูมิของ
อากาศจากระบบเครื่องวัดอากาศ (Air Compressor) ก่อนที่จะเข้าสู่เครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้น โดยหลักการทางานของระบบเครื่องลดอุณหภูมิอากาศ (Chiller)มีดังนี้
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สารทาความเย็นที่อยู่ในสภาวะไออิ่มตัว จะถูกส่งมาที่ ระบบ Air Compressor และจะถูก
อัดจนมีสภาวะเป็นไอร้อนที่มีความดันและอุณหภูมิสูง
สารทาความเย็นที่อยู่ในสภาวะไอร้อนที่มีความดันและอุณหภูมิสู ง จะเคลื่อนที่ผ่านเข้าไป
ในเครื่องควบแน่นเพื่อถ่ายเทความร้อนออกทาให้สารทาความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัวที่มีความดันสูง
สารท าความเย็ น ที่ อ ยู่ ใ นสภาวะของเหลวอิ่ ม ตั ว ความดัน สู ง จะเคลื่ อ นที่ ผ่ า นอุ ป กรณ์
ขยายตัวหรืออุปกรณ์ลดแรงดัน ทาให้สารทาความเย็นเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง เป็นของเหลวและก๊าซที่มีอุณหภูมิต่า
และความดันต่า
สารทาความเย็นที่อยู่ในสภาวะของเหลวและก๊าซที่มีอุณหภูมิต่าและความดันต่าจะผ่านเข้า
ไปในเครื่องระเหย ทาให้สารทาความเย็นรับความร้อนจากน้าที่ไหลเข้ามาในระบบเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน โดย
ภายหลังกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน สารทาความเย็นจะกลายสภาพเป็นไออิ่มตัวอีกครั้ง และน้าที่ไหลเข้า จะ
มีอุณหภูมิลดลงกลายเป็นน้าเย็นที่จะถูกส่งไปยัง ระบบจ่ายอากาศ (Air Inlet Filter) ของเครื่องกังหันก๊าซ ทาให้
อากาศก่อนเข้าเครื่องกังหันก๊าซมีอุณหภูมิลดลง
สาหรับการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า ทางโครงการฯ ได้จัดเตรียม
แผนการตรวจสอบและบารุงรักษาเชิงป้องกันไว้ ในสภาวะปกติประมาณ 1 ครั้ง/ปี ซึ่งเท่ากับภาวะฉุกเฉิน โดยสรุป
ดังแสดงในตารางที่ 2.7-1








ตารางที่ 2.7-1
แผนการบารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า
อุปกรณ์หลัก
กังหันก๊าซ

ลักษณะการบารุงรักษา
รอบเวลาบารุงรักษา
ตรวจสอบระบบห้องเผาไหม้ เพลาระบบการส่งกาลัง ความสมบูรณ์ชุดใบพัด ทุก 10,000 ชั่วโมง
ของระบบอัดอากาศเย็นและอากาศร้อน ระบบควบคุมการจุดเชื้อเพลิง ตัวจุด
ระเบิด ระบบการหล่อลื่น ระบบการป้องกันภัยดับเพลิง การรั่วไหลของก๊าซ
ร้อน ทั้งนี้ ในช่วงการซ่อมประจาปีจะทาการเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องกังหันก๊าซ
โดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกาหนด
กังหันไอน้า
ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ชุดใบพัด ทั้งชุดอยู่กับที่และชุดหมุน ชุดเพลาส่ง
ทุก 5 ปี
กาลัง ชุดซีลกันรั่วซึม ระบบการหล่อ ลื่น พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่บางชุดของ
เครื่องกังหันไอน้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตกาหนด
เครื่องผลิตไอน้า
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทางานของหม้อไอน้า โดยหยุดเดินเครื่องเพื่อ
ทุกปี
ตรวจสภาพท่อน้าทั้งภายในและภายนอก ทดสอบสภาพการทางานของวาล์ว
นิรภัยและทาการทดสอบแรงอัดด้วยน้า หรือภายหลังจากมีการซ่อมบารุงหม้อ
ไอน้าทุกครั้ง โดยการทดสอบความปลอดภัยจะจัดให้มีสามัญวิศวกร หรือผู้
ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบหม้อไอน้าตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร
ที่มา:
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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2.8

กระบวนการผลิต และกาลังการผลิต

2.8.1

กระบวนการผลิต
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีกระบวนการ
ทางาน ดังแสดงในรูปที่ 2.8-1 และรูปที่ 2.8-2 รายละเอียดดังนี้
(1) พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติโดยตรงจะถูกส่งไปขับเคลื่อน
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซจานวน 2 เครื่อง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ารวมประมาณ 48.488  2 เมกะวัตต์ (Gross)
(2) ก๊าซร้อนซึ่งยังคงมีพลังงานความร้อนเหลืออยู่ จะไม่ถูกปล่อยทิ้งแต่จะถูกส่งไปให้ความร้อน
แก่หน่วยผลิตไอน้า (Heat Recovery Steam Generator; HRSG) เพื่อผลิตไอน้าต่อไป
(3) ไอน้าที่ได้จากหน่ว ยผลิตไอน้าจะถูกส่ง ไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ ากัง หันไอน้าจานวน 1
เครื่อง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจานวนประมาณ 42.100 เมกะวัตต์ (Gross)
(4) ไอน้าที่ผ่านการใช้งานแล้วในเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นน้า
เพื่อนากลับไปใช้ในขบวนการผลิตไอน้าอีกครั้งหนึ่ง โดยผ่านไอน้าเข้าเครื่องควบแน่น ซึ่งจะใช้น้าเป็นตัวหล่อเย็น
(5) น้าร้อนจากเครื่องควบแน่นหรือน้าหล่อเย็นจะถูกทาให้เย็นลงโดยผ่านหอหล่อเย็น เมื่อน้าตกจาก
หอหล่อเย็นจะถูกลมจากพัดลมในหอหล่อเย็นช่วยเป่าระบายความร้อนในน้าออก สาหรับอุณหภูมิของน้าหล่อเย็น
ที่ผ่านเครื่องควบแน่นแล้วจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจากอุณหภูมิน้าเข้าประมาณ 10 องศาเซลเซียส และเมื่อผ่านเข้า
หอหล่อเย็นอุณหภูมิน้าจะลดลงเหลือประมาณ 33 องศาเซลเซียส น้าระบายความร้อนที่เย็นแล้วจะถูกรวบรวมลงสู่
บ่อพักน้าของหอหล่อเย็น (Cooling Tower Basin) และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการระบายน้าทิ้งส่วน
หนึ่ง (Blow-down Water) เพื่อรักษาคุณภาพน้าในระบบให้คงที่ ซึ่งน้าดังกล่าวจะถูกระบายลงสู่บ่อพักน้าขนาด
ประมาณ 1,550 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 บ่อ เพื่อกักเก็บน้าหล่อเย็นประมาณ 1 วัน ก่อนระบายออก ซึ่งอุณหภูมิ
จะลดลงจนทาให้อุณหภูมิน้าที่ปล่อยลงสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
(6) ไอเสี ย จากการเผาไหม้เ ชื้อ เพลิ ง ก๊า ซธรรมชาติ จะถูก ควบคุ มไม่ใ ห้ มีป ริ มาณออกไซด์ข อง
ไนโตรเจน (NOx) สูงเกินค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยใช้ระบบ Dry Low-NOx (DLN) จากนั้นไอเสียที่ผ่านการ
ควบคุมจะถูกระบายออกทางปล่องระบายของหน่วยผลิตไอน้า

2.8.2

ปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิต

สาหรับปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดของ
โครงการโรงไฟฟ้ามีค่าสุทธิ ดังนี้

Heat Rate at Low Heating Value 9,727 kJ/kWh หรือประมาณ 9,220 BTU/kWh
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กาลังการผลิต

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีกาลังการผลิต
สาหรับโรงไฟฟ้า ดังนี้
(1) กรณีดาเนินการที่สภาวะ 100% (14 ชั่วโมงต่อวัน) กรณีไม่จาหน่ายไอน้า

ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง (Installation Capacity)
142.100 เมกะวัตต์

ขนาดกาลังการผลิตได้รวม(Gross Output)
139.076 เมกะวัตต์

ขนาดกาลังการผลิตสุทธิ (Net Output)
132.515 เมกะวัตต์
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้รวม (Gross out put) ประมาณ 139.076 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจาหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 90.000 เมกะวัตต์ ใช้ภายในโครงการ 6.56 เมกะวัตต์ สาหรับส่วนที่
เหลือประมาณ 42.516 เมกะวัตต์จะจาหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง)
(2) กรณีดาเนินการที่สภาวะ 100% (14 ชั่วโมงต่อวัน) กรณีจาหน่ายไอน้า

ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง (Installation Capacity)
142.100 เมกะวัตต์

ขนาดกาลังการผลิตได้รวม(Gross Output)
133.276 เมกะวัตต์

ขนาดกาลังการผลิตสุทธิ (Net Output)
126.755 เมกะวัตต์
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้รวม (Gross out put) ประมาณ 133.276 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจาหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 90.000 เมกะวัตต์ ใช้ภายในโครงการ 6.52 เมกะวัตต์ สาหรับส่วนที่
เหลือประมาณ 36.756 เมกะวัตต์จะจ าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้ง ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง)
(1.3) กรณีดาเนินการที่สภาวะ 60% (10 ชั่วโมงต่อวัน)

ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง (Installation Capacity)
142.100 เมกะวัตต์

ขนาดกาลังการผลิตได้รวม(Gross Output)
83.780 เมกะวัตต์

ขนาดกาลังการผลิตสุทธิ (Net Output)
80.350 เมกะวัตต์
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้รวม (Gross out put) ประมาณ 83.780 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจาหน่าย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) 59.000เมกะวัตต์ ใช้ภายในโครงการ 3.43 เมกะวัตต์ สาหรับ
ส่วนที่เหลือประมาณ 21.350 เมกะวัตต์จะจาหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง)
สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่โครงการคาดว่า
จะจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการประสานงาน (ยังไม่มีการตกลงทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า)
แสดงดังตารางที่ 2.8-1
สาหรับแนวทางการดาเนินการ (Mode of Operation) ของโครงการ ดังนั้น การผลิตกระแสไฟฟ้า
ของโครงการ ประกอบด้วย เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) จานวน 2 เครื่อง ที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุด
เครื่องละ 50 เมกะวัตต์ และเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากังกันไอน้า (STG) ที่มีกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 42.1 เมกะวัตต์
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040
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จานวน 1 เครื่อง การดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการต่อวัน แบ่ง ออกเป็น การดาเนินการที่สภาวะ 100%
Load เป็นเวลา 14 ชั่วโมงต่อวัน (07.31-23.30 น.) และดาเนินการที่สภาวะ 60% Load เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน
(23.31-07.30 น.) มีรายละเอียดของการเดินเครื่อง แสดงดังตารางที่ 2.8-2 สรุปได้ดังนี้
(ก) กรณีที่ 1 เดินเครื่องเต็มกาลังการผลิต (Full Load)
เดินเครื่องเต็มกาลังการผลิต (Full Load) สาหรับช่วงเวลาที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
(Peak Period) คือ วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 07.31-23.30 น. จะผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด (Gross Output)
สาหรับกรณีไม่จาหน่ายไอน้าจะเท่ากับ 139.076 MW และกรณีจาหน่ายไอน้าเท่ากับ 133.276 MW (อัตราการผลิต
ไอน้า 5 ตัน/ชั่วโมง เทียบเท่ากับพลังไฟฟ้าประมาณ 1 MW) โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จ่ายเข้าสู่ระบบให้กับ กฟผ.
จานวน 90.00 MW ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และใช้ภายในโครงการ 6.56 MW และ 6.52 MW ตามลาดับ โดย
กระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือ และไอน้าที่ผลิตได้จะจาหน่ายให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ต่อไป
(ข) กรณีที่ 2 เดินเครื่องบางส่วน (Partial Load)
เดินเครื่องบางส่วน (Partial Load) ที่กาลังการผลิต 60% สาหรับช่วงเวลาที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าต่า (Off Period) คือ วันจันทร์-วันเสาร์ ในช่วงเวลา 23.31-07.30 น. และวันอาทิตย์ทั้งวัน ผลิต
ไฟฟ้าได้ประมาณ (Gross Output) 83.78 MW โดยมีพลังไฟฟ้าที่ต้องจ่ายเข้าสู่ระบบให้กับ กฟผ. จานวน 59.00
MW และใช้ภายในโครงการ 3.43 MW กระแสไฟฟ้าที่เหลือจะจาหน่ายให้กับลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) ต่อไป

2.9

ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า

โครงการฯ จะจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยก่อสร้างลานไกไฟฟ้า (Facilities Switchyard) 115
kV ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า 115 kV ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
สาหรับกระแสไฟฟ้าที่จาหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่โครงการ จะทาการปรับแรงดันจาก 115 kV
เป็น 22 kV ก่อนการจาหน่ายเข้าสู่ระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22 kV ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ต่อไป

2.10

ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

2.10.1

น้าใช้ในระยะก่อสร้าง

(1) น้าใช้สาหรับการอุปโภคและบริโภค
โครงการจะรับน้าประปาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เพื่อใช้สาหรับการอุปโภคและ
บริโภคของคนงานก่อสร้าง ซึ่งพักอาศัยภายนอกพื้นที่โครงการ โดยมีความต้องการใช้น้าของคนงานประมาณ 15.0
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คานวณจากอัตราการใช้น้า 50 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์, 2539) จานวนคนงาน 300 คน)
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ตารางที่ 2.8-1
รายชื่อลูกค้าที่คาดว่าโครงการจะหน่ายกระแสไฟฟ้าให้
รายชื่อลูกค้า
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.

บริษัท อาปิโก พลาสติก จากัด
บริษัทออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จากัด
บริษัทบ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ชิบะ เมทัล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทแด ชิน แคม จากัด
บริษัทไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัทดีเอชพี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทอีลาสโตเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

19.
21.
23.
25.

บริษัท ฮาคุซุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จากัด
บริษัท อินเตอร์พาทส์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทโหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท นาคางาวา เอพีเอ็ม (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์)จากัด
บริษัท พอสโค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คิว-คอน อีสเทิร์น จากัด
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จากัด
บริษัท ไทย เมทัล พาร์ทเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท ไทย สพริง ฟิช จากัด
บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์)จากัด
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์จากัด (มหาชน)
บริษัท ยี่ดา (ไทยแลนด์) จากัด

27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.

ที่มา:

20.
22.
24.
26.

บริษัทอาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียลจากัด
บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์อินดัสทรีส์ จากัด
บริษัท เดลต้า ไทยรุ่งจากัด
บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย)จากัด
บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย)จากัด
บริษัทฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอสเซส
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท คินคิ โยฮิน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทโมนามิ (ประเทศไทย) จากัด

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.

บริษัท นิว ไทย วีลเมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
บริษัทนิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จากัด
บริษัทแพทเทอเรอร์ เทคนิคอล พาร์ท จากัด
บริษัท เพรสซาลิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเอส เค เอ็ม จากัด
บริษัทเอสอีดับบลิวเอส–คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเท็นมะ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จากัด
บริษัทไทย มอเตอร์เชน จากัด
บริษัทไทยซัมมิท ฮิโรเทค จากัด
บริษัทโวลเคโน เทค จากัด
บริษัทยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทเจิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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ตารางที่ 2.8-2
รูปแบบการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการต่อวัน
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MW)
สภาวะการดาเนินการ
Gross Output
Net Output
GTG1
GTG2
STG
รวมกาลังผลิตได้
กรณีที่1 Full Load (การดาเนินการที่สภาวะ 100%) วันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.31-23.30 น.
1.1 กรณีไม่จาหน่ายไอน้า
48.488
48.488
42.1
139.076
132.515
1.2 กรณีจาหน่ายไอน้า
48.488
48.488
36.3
133.276
126.755
กรณีที่ 2 Partial Load (กรณีดาเนินการที่สภาวะ 60%) วันจันทร์-เสาร์ เวลา 23.31-07.30 น. และวันอาทิตย์ (ทั้งวัน)
2.1 กรณีไม่จาหน่ายไอน้า
25.915
25.915
31.95
83.78
80.35

(2) น้าใช้สาหรับกิจกรรมการก่อสร้าง
น้าใช้สาหรับการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ การใช้น้าส่วนใหญ่ จึง
เป็นเพียงการใช้น้าเพื่อล้างอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ซึ่งจะมีปริมาณประมาณ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวมปริมาณน้าใช้ในกรณีฉีดพรมพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองในระยะก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากรถบรรทุกที่วิ่งเข้า -ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น รถบรรทุก รถผสม
คอนกรีตสาเร็จ รถของทีมผู้รับเหมาต่างๆ เป็นต้น โดยมีอัตราการฉีดพรมน้ากรณี ฉีดพรมน้าครั้งเดียว/เที่ยว
เท่ากับ 0.75 ลิตร/ตารางเมตร (อ้างอิงจาก http://www.erc.nu.ac.th/Project-6.asp) แสดงดังภาคผนวก 2ง
ดังนั้น ปริมาณการใช้น้าเพื่อใช้ในการฉีดพรมน้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการซึ่งมีประมาณ
36.84 ไร่ จะใช้น้าสูงสุดประมาณ 88.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อฉีดพรมน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ แล้ว จะทาให้พื้นที่ที่มีการเปิดหน้า ดินไว้ลดลง ทาให้อัตราการใช้น้าสาหรับการ
ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างลดลง ดังนั้น อัตราการใช้น้าในระยะก่อสร้างจะมีปริมาณรวมสูงสุด 85.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(ตารางที่ 2.10-1)
ตารางที่ 2.10-1
อัตราการใช้น้าในระยะก่อสร้างโครงการ
กิจกรรม
1. น้าใช้สาหรับการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง (คานวณจากอัตราการใช้น้า 50 ลิตร/คน/วัน
จานวนคนงาน 300 คน)
2. น้าใช้สาหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ
3. น้าใช้สาหรับฉีดพรมพื้นที่โครงการ (อัตราการฉีดพรมน้า/เที่ยวเท่ากับ 0.75 ลิตร/ตารางเมตร
โดยฉีดพรมน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน ในพื้นที่ 36.84 ไร่)
รวม
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ปริมาณน้าใช้
(ลูกบาศก์เมตร/วัน)
15.0
3.0
88.4
106.4
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น้าใช้ในระยะดาเนินการ

(1) น้าใช้สาหรับการอุปโภคบริโภคของพนักงาน
ความต้ อ งการน้าใช้ สาหรั บอุ ป โภคบริโ ภคของพนั ก งานในระยะด าเนิน การของโครงการมี
ประมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตร/วั น (คานวณจากอัตราการใช้น้า 50 ลิตร/คน/วั น (เกรียงศักดิ์, 2539) จานวน
พนักงาน 30 คน) เนื่องจากพนักงานจานวน 30 คน ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จะใช้อาคารควบคุมร่วมกับโครงการ ดังนั้น ความต้องการใช้น้าสูงสุดจะเท่ากับ 3.0 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โดยจะใช้น้าจากระบบผลิตน้าของโครงการ
(2) น้าใช้สาหรับกระบวนการผลิต
ความต้องการใช้น้าสาหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการจะมีประมาณ 4,240 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยโครงการจะรับน้าจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) (ภาคผนวก 2จ) โดยปริมาณการใช้น้า
ขึ้นอยู่กับกาลังผลิตกระแสไฟฟ้า สภาพอากาศ และชนิดของเชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียดของน้าที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพน้าสาหรับโครงการสามารถแบ่งได้ดังนี้
- น้าบริการและน้าดับเพลิง
ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้า
ประมาณ 2,920 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องทาความเย็น (Chiller) ประมาณ 510 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าเติมสาหรับถัง HRSG BD Tank
ประมาณ 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- น้าเติมสาหรับเครื่องควบแน่น (Condensor)
ประมาณ 630 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
รวมความต้องการใช้น้า
ประมาณ 4,240 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ทั้งนี้ โครงการจะรับน้าที่ได้รับการจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยบริษัท
อมตะวอเตอร์ จากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการและจัดส่งน้าให้กับโครงการอย่างเพียงพอ (ภาคผนวก 2จ) และมี
คุณภาพเป็นไปตามสัญญาซื้อขายน้า โดยการควบคุมค่าความเข้มข้นของ TDS ไม่ให้เกิน 750 มิลลิกรัม/ลิตร และ
โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของ TDS ของน้าภายหลังผ่านกระบวนการผลิตของโครงการไม่ให้เกิน 3,000
มิลลิกรัม /ลิตร (ภาคผนวก 2ฉ) เช่นเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้ าเพื่ ออุตสาหกรรม ของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด และโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
2 จากัด ที่ได้เปิดดาเนินการแล้ว
โดยรายละเอียดความต้องการน้าและอัตราการใช้น้าของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10-1 สรุปได้ดังนี้
(ก) น้าบริการและระบบน้าดับเพลิง โครงการได้มีการเตรียมน้าสารองที่ใช้ในการดับเพลิงของ
โครงการ โดยจัดให้มีถังเก็บน้าขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนาไปใช้ในการเก็บน้าบริการและน้าดับเพลิงที่มีอัตรา
การใช้ประมาณวันละ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยกักเก็บน้าดังกล่าวสามารถสารองน้าและใช้ในการดับเพลิงได้ไม่
น้อยกว่า 30 นาที ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA (American National Fine Protection Association)
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
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หน่วย: ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
N
จ้านวนรอบน้าหมุนเวียน
ไอน้า
ของเหลว
CCCW= Close Cycle Cooling Water
MP= Meduim Pressure
LP= Low Pressure
HP= High Pressure
MP= Meduim Pressure
HRSG = Heat Recovery Steam Generator

CT= Cooling Tower
MMF = Membrane Multi Filter
Demin Plant = Demineral Plant
RO = Reverse Osmosis
MB = Mixed Bed
BD Tank = Blow Down Tank

รูปที่ รู2.10-1
การใช้นาต่
วันของโครงการ
ปที่ 1.2-1: :ผัผังงสมดุ
สมดุลลการใช้
้น้าต่
อวันอของโครงการ
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นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีระบบท่อจ่ายน้าดับเพลิง ซึ่งวางอยู่แนว
ถนนด้านหน้าโครงการ ซึ่งโครงการสามารถเชื่อมต่อกับระบบท่อจ่ายน้าดับเพลิงดังกล่าว เพื่อนาน้าไปใช้ในการ
ดับเพลิงอย่างพอเพียง รวมทั้งอ่างเก็บน้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) สามารถเป็นแหล่งน้าสารองใน
การดับเพลิงได้เช่นกัน
(ข) น้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้า มีความต้องการน้าประมาณ 3,344 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน โดยจะรับน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น น้าทิ้งจากระบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) และน้าจากถัง
HRSG BD Tank ประมาณ 2,730 424 และ 190 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามลาดับ โดยน้าที่ใช้ในกระบวนการจะ
สูญเสีย/ระเหยออกสู่บรรยากาศประมาณ 2,314 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่เหลือประมาณ 1,030 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จะส่งไปยังบ่อพักน้าของโครงการ เพื่อลดอุณหภูมิต่อไป
(ค) น้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องทาความเย็น (Chiller) มีความต้องการน้าประมาณ 510
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะรับน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น โดยน้าที่ใช้ในกระบวนการจะสูญเสีย /
ระเหยออกสู่บรรยากาศประมาณ 384 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่เหลือประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะ
ส่งไปยังบ่อพักน้าของโครงการเพื่อลดอุณหภูมิต่อไป
(ง) น้าเติมสาหรับถัง HRSG BD Tank รับน้าปราศจากแร่ธาตุที่ผ่านการปรับปรุงน้าคุณภาพ
จากระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ และน้าจากการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น ประมาณ 30 และ 160 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ตามลาดับ โดยน้าเติมดังกล่าวจะถูกส่งไปยังระบบหอหล่อเย็นของเครื่องกังหันไอน้าต่อไป

2.10.3

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด จะรับน้าจัดสรร
จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าให้มีความเหมาะสมสาหรับกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าของโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
(ภาคผนวก 2ช) โดยมีความต้องการใช้น้าสาหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าของแต่ละโครงการจะมีประมาณ 4,240
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยโครงการจะรับน้าจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่อัตราความต้องการ
น้าจัดสรรสูงสุดประมาณ 4,464 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อโครงการ หรือรวมประมาณ 8,928 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
โดยระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ สรุปดังตารางที่ 2.10-2 มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าเบื้ อ งต้ น น้ าจั ด สรรจากนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ (ระยอง)
ประมาณ 8,928 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะนามาปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นด้วยถังตะกอน (Clarifier Tank) และเติม
ด้วยสารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (NaOCl) เพื่อป้องกันการก่อตัวของจุลินทรีย์ในท่อส่งน้า โดยน้าที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพน้าเบื้อ งต้นประมาณวั น ละ 8,664 ลู กบาศก์เมตรต่อวั น จะส่ง ไปยั ง ระบบเมมเบรนมัล ติฟิ ลเตอร์
(Membrane Multi Filter; MMF) ประมาณ 1,864 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจ่ายให้กับระบบหล่อเย็นของ
โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ประมาณ 3,400
ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อโครงการ สาหรับน้าทิ้ง (Reject) ประมาณ 264 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะส่งไปบ่อพักน้า
(Retention Pit) ต่อไป
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ตารางที่ 2.10-2
แหล่งน้าจัดสรร อัตราการใช้น้า และน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ
หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

การใช้น้า
1. ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น

น้าเข้า

น้าออก

อัตราการใช้น้า

น้าทิ้ง (Reject)

264



2. ระบบ Membrane Multi Filter (MMF)

น้าเข้า

น้าออก

8,928
8,664

1,864
40

1,760

1/

รายละเอียด
รับน้าจากอ่างเก็บน้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
น้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้นจะจ่ายให้กับระบบหล่อเย็น
ของโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ประมาณ 3,400 ลบ.ม./วัน/
โครงการ และ ส่งไปยังระบบ MMF ประมาณ 1,864 ลบ.ม./วัน
น้าทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้นประมาณ 264 ลบ.ม./วัน
จะส่งไปยังบ่อพักน้าเพื่อรอการบาบัดต่อไป
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น
น้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบ MMF จะจ่ายให้กับ
โครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เพื่อใช้เป็นน้าบริการและระบบน้า
ดับเพลิงประมาณ 20 ลบ.ม./วัน/โครงการ
น้าที่ ผ่ านการปรั บปรุ งคุ ณภาพด้ วยระบบ MMF ส่ วนที่ เหลื อ
ประมาณ 1,760 ลบ.ม./วัน จะส่งไปยังระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ
ต่อไป
น้าทิ้งจากระบบ MMF ประมาณ 64 ลบ.ม./วัน จะส่งไปยังบ่อพักน้า
เพื่อรอการบาบัดต่อไป

น้าทิ้ง (Reject)

64

3. ระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ

น้าเข้า

น้าออก

1,760
1,280

น้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากระบบ MMF
น้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบ RO+Mixed Bed จะจ่าย
ให้กับโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ประมาณ 640 ลบ.ม./วัน/
โครงการ

น้าทิ้ง (Reject)

424

- น้าทิ้งจากระบบรีเวิร์สออสโมซิส ประมาณ 424 ลบ.ม./วัน จะ





หมุนเวียนไปใช้เป็นน้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้า
56
หมายเหตุ :
ที่มา :

- น้าทิ้งจากหน่วยแลกเปลี่ยนไอออนแบบผสม ประมาณ 56

ลบ.ม./วัน จะส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ต่อไป
1/ คานวณที่สภาวะการดาเนินการผลิต 100% Load และสภาวะการผลิต 60% Load เท่ากับ 14 และ 10 ชั่วโมงต่อวัน
ตามลาดับ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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(2) ระบบเมมเบรนมัลติฟิลเตอร์ (Membrane Multi Filter; MMF) รับน้าที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพเบื้องต้นประมาณ 1,864 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มาปรับปรุงด้วยระบบเมมเบรนมัลติฟิลเตอร์ (Membrane
Multi Filter; MMF) โดยน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจานวน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะสารองไว้ในถัง
เก็บน้าบริการ (Service Water Storage Tank) ก่อนส่งไปยังระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุประมาณ 1,760
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจ่ายให้กับโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด เพื่อใช้เป็นน้าบริการและระบบน้าดับเพลิงประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อโครงการ หรือ
ประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สาหรับน้าทิ้ง (Reject) ประมาณ 64 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะส่งไปบ่อพักน้า
(Retention Pit) ต่อไป
(3) ระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ รับน้าที่ผ่านการกรองจากระบบเมมเบรนมัลติฟิลเตอร์ (Membrane
Multi Filter; MMF) ประมาณ 1,760 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยระบบการผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุจะประกอบด้วย
กระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) และหน่วยแลกเปลี่ยนไอออนแบบผสม (Mixed Bed
Ion Exchange Unit) โดยน้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้าแล้วประมาณ 1,280 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะจ่าย
ให้กับโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ประมาณ
640 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อโครงการ สาหรับน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุจะแบ่งเป็น
- น้าทิ้งจากระบบรีเวิร์สออสโมซิส ประมาณ 424 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากน้าทิ้งจาก
ระบบการผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุจะมีค่าความสกปรกหรือสารปนเปื้อนไม่สูงมากนัก ดังนั้น โครงการจึงหมุนเวียน
น้าทิ้งดังกล่าวไปใช้เป็นน้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้า
- น้าทิ้งจากหน่วยแลกเปลี่ยนไอออนแบบผสม ประมาณ 56 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะส่งไป
ยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ต่อไป

2.11

ระบบระบายน้าแนวทางจัดการน้าฝนในโครงการ

(1) ระบบระบายน้าฝน
ระบบระบายน้ าฝนของโครงการได้รับการออกแบบให้เ ป็นรางระบายน้าคอนกรีตแบบเปิ ด
(Deep Gutter) แบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก แนวรางระบายน้าจะอยู่ข้างแนวถนนภายในโครงการ น้าฝนในราง
ระบายน้าของโครงการจะไหลลงสู่รางระบายน้าของนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยมีทิศทางการระบายน้า แสดงดัง รูปที่
2.11-1 จากนั้นน้าฝนจะไหลลงสู่รางระบายน้าฝนของนิคมอุตสาหกรรมฯ ต่อไป สาหรับน้าฝนที่ระบายมาจาก
บริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนน้ามัน ได้แก่ บริเวณลานไกไฟฟ้า หม้อแปลง จะรวบรวมด้วยท่อระบายน้าคอนกรีต
แบบปิดจะไหลลงสู่บ่อแยกน้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออกก่อน แล้วปล่อยลงสู่บ่อพักน้าทิ้ง
(Retention Pit) ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
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รูปที่ 2.11-1 : ทิศทางแสดงการไหลของน้าฝนในพื้นที่โครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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จากรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนกันยายน 2556 พบว่า นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝนรวมเพื่อรวบรวมน้าฝนที่ตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ทั้งหมดมาใช้เป็นแหล่งน้าจัดสรรสาหรับระบบผลิตน้าประปา (พื้นที่นิคมฯ เท่ากับ 22,799.60
ไร่) โดยจากผลการคานวณปริมาณน้าที่ต้องหน่วงไว้ในพื้นที่โครงการที่ระยะเวลาการหน่วงน้า 3 ชั่วโมง พบว่า มี
ปริมาณน้ารวมทั้งสิ้น 4,526,564 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จึงได้ก่อสร้างบ่อหน่วงน้า
เพิ่มเติมที่มีความจุประมาณ 630,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับอ่างเก็บน้าจัด สรรและบ่อหน่วงน้าที่มีอยู่เดิม
จะทาให้สามารถรองรับน้าฝนได้เท่ากับ 5,806,123 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้าฝนที่ตกในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ทั้งหมดและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอกโดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ได้จัดให้มีระบบรางรวมรวมน้าฝนติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโรงงานอุตสาหกรรม ขอบเขตพื้นที่โรงงาน
และถนนภายในพื้ นที่ โครงการ ดั ง นั้น ปริมาณน้าฝนที่ตกในบริเวณพื้ นที่โ ครงการจึง มี บ่อหน่ ว งน้าของนิค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) รองรับไว้แล้ว โครงการจึงไม่จาเป็นต้องก่อสร้างบ่อหน่วงน้าฝนในพื้นที่โครงการ
(2) ระบบระบายน้าทิ้งจากโรงไฟฟ้า
ระบบระบายน้าทิ้งจากโรงไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้เป็นระบบท่อ โดยจะรวบรวมน้าทิ้งจาก
กระบวนการต่างๆ ลงสู่บ่อพักน้าทิ้งของโครงการ ก่อนส่งเข้าสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ต่อไป
(3) การป้องกันน้าท่วม
โครงการจะทาการปรับถมระดับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าให้มีระดับความสูงพื้นที่ เท่ากับระดับ
พื้นที่ทั่วไปของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง

2.12

มลพิษและการควบคุม

2.12.1

มลพิษทางอากาศและการควบคุม

(1) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศในระยะดาเนินการโครงการโรงไฟฟ้า เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ โดยในภาวะปกติไอเสียจะถูกระบายออกทางปล่องระบาย
ของหน่วยผลิตไอน้า (Heat Recovery Steam Generator; HRSG)) ของแต่ละเครื่อง ซึ่งมลพิษหลักที่ปนเปื้อน
ออกมาพร้อมไอเสีย ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองรวม
(TSP) มลสารดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง โดยมีอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่อง
ระบายมลสารของโครงการในกรณีการดาเนินการประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.12-1
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ตารางที่ 2.12-1
ข้อมูลการดาเนินการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าในกรณีต่างๆ1/
รายละเอียด

หน่วย

ช่วงเดินเครื่อง
ต่าสุด
(60% Load)
80.350
888
990
0.66
3.03
2
45.0

ช่วงเดินเครื่องเต็มกาลัง
(100% Load)

ค่าควบคุมของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิต2/ี้
45.0

กาลังการผลิตสุทธิ (Net Output)
เมกะวัตต์
132.515
Low Heating Value (LHV)
BTU/scf
888
High Heating Value (HHV)
BTU/scf
990
การใช้เชื้อเพลิง
MMscf/hr
1.01
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง
เมตร
3.03
จานวนปล่อง
ปล่อง
2
ความสูงของปล่องเหนือระดับผิวดินเดิม
เมตร
45.0
ความเข้มข้นของการระบายมลสาร

SO2 (20)
ppm
10.0
10.0
15.0

NO2 (120)
ppm
60.0
60.0
60.0
3

Particulates (60)
mg/Nm
20.0
20.0
40.0
ความเร็วของการระบายมลสารจากปล่อง
เมตรต่อวินาที
12.7
19.4
อุณหภูมิของก๊าซที่ปลายปล่อง
องศาเซลเซียส
91.2
103.0
อัตราการระบายมลสารต่อปล่อง

SO2
กรัมต่อวินาที
1.14
1.70

NO2
กรัมต่อวินาที
4.93
7.33

Particulates
กรัมต่อวินาที
0.87
1.30
อัตราการระบายมลสารต่อโรง

SO2
กรัมต่อวินาที
2.28
3.40
9.68

NO2
กรัมต่อวินาที
9.86
14.66
27.94

Particulates
กรัมต่อวินาที
1.54
2.60
9.87
หมายเหตุ : (1) ตัวเลขที่แสดงในตารางข้างต้น คิดจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 หน่วย (กังหันก๊าซ 2 ชุด) ณ สภาพพื้นที่ที่อุณหภูมิ 32.2
องศาเซลเซียสความดัน 1,010 มิลลิบาร์และความชื้นสัมพันธ์ร้อยละ 75
(2) ค่าความเข้มข้นของการระบายมลสารเป็นค่าที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียสความดัน760 มิลลิเมตร (ปรอท)ปริมาณออกซิเจนร้อย
ละ 7 และที่สภาวะแห้ง
(3) การคานวณปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ในมลสารที่จะระบายออกจากปล่อง อาศัยสมมติฐานว่ามีไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เจือ
ปนอยู่ในก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน
(4) ตัวเลขใน ( ) หมายถึง ค่ามาตรฐานการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ใหม่ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2553 เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่อง กาหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตหรือ
จาหน่ายไฟฟ้า
(5) ค่าควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ที่มา :
1/ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
2/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1), 2556
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เมื่อพิจารณาค่าควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่ได้กาหนดไว้สาหรับ
โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 390 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะบี .กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติของบริษัทอมตะบี .กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ที่มีกาลัง การผลิตสุทธิ (ที่สภาวะ 100%) โรงละ
132.515 เมกะวัตต์ หรือขนาด 3130 เมกะวัตต์ พบว่ า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้กาหนดให้
โรงไฟฟ้าที่เข้ามาตั้งในพื้นที่จะต้องมีความสูงปล่องไม่น้อยกว่า 45.0 เมตร โดยมีอัตราการระบายมลสาร ดังนี้
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อ ppm หรือรวมไม่เกิน 88.52
กรัมต่อวินาที หรือคิดเป็นต่อโรงเท่ากับ 27.94 กรัมต่อวินาที
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อ ppm หรือรวมไม่เกิน 29.04 กรัม
ต่อวินาที หรือคิดเป็นต่อโรงเท่ากับ 9.68 กรัมต่อวินาที
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือรวมไม่เกิน 29.6 กรัม
ต่อวินาที หรือคิดเป็นต่อโรงเท่ากับ 9.87 กรัมต่อวินาที
ดังนั้น เมื่อพิจารณากับค่าควบคุมดังกล่าว พบว่าอัตราการระบายมลสารของโครงการในกรณี
เลวร้ายที่สุด คือ ดาเนินการช่วงเดินเครื่อง 100% จะมีค่า NO2, SO2 และ TSP สูงสุดเท่ากับ 14.66 3.40 และ
2.60 กรัมต่อวินาที ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กาหนด
(2) เทคโนโลยีการควบคุม NOx Emission
โครงการจะควบคุมการเกิด NOx โดยการเลือกใช้เครื่องกังหันก๊าซ ที่มีการติดตั้งระบบควบคุม
NOx คือ Dry Low NOx (DLN) นอกจากนี้ โครงการยังได้กาหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดย
ตรวจวัดปริมาณของ NO2 ที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่อง และควบคุมให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน และผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ
(3) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจติดตามการระบายมลพิษทางอากาศแบบต่อเนื่อง
โครงการจะท าการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจติ ด ตามการระบายมลพิ ษ ทางอากาศแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Continuous Emission Monitoring System; CEMs) ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือวัดและแสดงค่าความเข้มข้น
ของ NOx ค่าความทึบแสง (Opacity) ออกซิเจน (O2) อัตราการไหล (Flow Rate) และอุณหภูมิ (Temperature)
ของ Flue Gas โดยอุปกรณ์ CEMs จะถูกติดตั้งบริเวณปากปล่องระบายอากาศเสียของหน่วยผลิตไอน้า (HRSG)
แต่ละเครื่อง เพื่อทาการตรวจวัดและแสดงผลข้อมูลการระบายมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริเวณ
ปล่องระบายอากาศเสียจากหน่วยผลิตไอน้า (HRSG) แต่ละเครื่อง ทางโครงการยังได้จัดเตรียมช่องไว้เพื่อให้
สามารถทาการชักตัวอย่างด้วยคน (Manual Sampling) นอกเหนือจากการตรวจติดตามด้วยระบบ CEMs อีกด้วย
(4) แผนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ NOx Emission อาจสูงเกินกว่าค่าควบคุม
โครงการได้จัดเตรียมแผนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ NOx Emission อาจมีค่าสูงเกินกว่า
ค่าควบคุมที่ได้กาหนดไว้ที่ 60 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ที่สภาวะอากาศแห้ง และออกซิเจนส่วนเกินจากการเผาไหม้
ร้อยละ 7 โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าความเข้มข้นของ NOxในไอเสียจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
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ในช่วงตั้งแต่สภาวะการผลิตต่าสุดจนถึงสภาวะการผลิตเต็มกาลัง (60 ถึง 100% Load) จะมีค่าต่ากว่าค่ากาหนด
ตามค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม และในทางตรงข้ามหากทาการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมต่ากว่าระดับ
สภาวะการผลิตต่าสุด ความเข้มข้นของ NOx ในไอเสียอาจจะมีค่าสูงเกินค่ากาหนดตามค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น แผนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ NOx Emission อาจมีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุม มีดังนี้

มีการตรวจวัดค่า NOx อย่างต่อเนื่องในช่วงการเดินเครื่องด้วยอุปกรณ์ CEMs (Continuous
Emission Monitoring System) โดยพนักงานเดินเครื่องสามารถควบคุมการเดินเครื่อง ปรับเปลี่ยนการ
เดินเครื่องให้ NOx ไม่เกินค่าควบคุมที่กาหนด

ไม่เดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่สภาวะต่ากว่าสภาวะการผลิตต่าสุด (60% Load) ถ้ามีความจาเป็น
ให้หยุดเครื่องกังหันก๊าซ 1 เครื่อง จากจานวนที่มีอยู่ 2 เครื่อง เพื่อให้เครื่องกังหันก๊าซที่เหลืออีก 1 เครื่อง ทาการ
เดินเครื่องที่สภาวะสูงกว่าสภาวะการผลิตต่าสุด (60% Load)

2.12.2

มลพิษทางเสียงและการควบคุม

โครงการได้กาหนดให้อุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จะนามาใช้ จะต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)
ที่ระยะ 1 เมตร จากอุปกรณ์ และสูงจากพื้นดินประมาณ 1.2 เมตร โดยชนิดและจานวนของอุปกรณ์เครื่องจักรกล
ที่จะนามาใช้ในโครงการ ได้แก่

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าชุดกังหันก๊าซ (CTGs)

หอหล่อเย็นหลักสาหรับการหล่อเย็นเครื่องควบแน่น (Main Cooling Towers for
Condenser Cooling)

เครื่องสูบน้าสาหรับการหมุนเวียนน้า (Circulating Water Pumps)

เครื่องสูบน้าสาหรับการป้อนน้าเข้าสู่ระบบ (Feed-water Pumps)

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)

เครื่องอัดอากาศ (Air Compressors)

วาล์วควบคุมและระบบท่อต่อเชื่อม (Control Valves and Associated Pipework)

วาล์วระบายฉุกเฉิน (Safety Relief Valves)

เครื่องอัดก๊าซ (Gas Compressors)

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans) สาหรับหม้อแปลง (Transformers) ภายในลานไก
ไฟฟ้า (Switchyards)
ในกรณีที่อุปกรณ์บางชนิดซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น วาล์วฉุกเฉิน (Safety Valve) และวาล์ว
ระบายในช่วงเริ่มเดินเครื่อง (Start-up Vent Valve) เป็นต้น จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) เพื่อลด
ระดับเสียงและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เช่น เครื่องผลิตไฟฟ้าจะอยู่ในอาคารปิด ทาให้ระดับเสียงที่เกิดขึ้นลดลงเมื่อ
เดินทางผ่านอาคารดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการจะควบคุมให้ระดับเสียงทั่วไปที่บริเวณขอบรั้วของพื้นที่โครงการ
ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) อย่างไรก็ตาม ระดับเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นระดับเสียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการ
ดาเนินงานปกติ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติต่างๆ เช่น
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การเริ่มเดินระบบ

การหยุดเดินระบบ

การเกิดเหตุผิดปกติกับอุปกรณ์เครื่องจักรกลในระหว่างการเดินเครื่อง
ซึ่ง ในกรณีดัง กล่าวโครงการจะมีหน่ว ยประชาสัมพั นธ์แจ้ง ชุมชนโดยรอบพื้ นที่โครงการก่อนเริ่ม
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติ

2.12.3

น้าทิง้ และการควบคุม

(1) น้าทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ
แหล่งกาเนิดน้าเสียจากการปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.12-2
รายละเอียดดังนี้
(ก) น้าทิ้งจากระบบการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น ประมาณ 264 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะ
ถูกส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ของโครงการ เพื่อรวบรวมน้าทิ้งส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ผ่านระบบรวบรวมน้าทิ้งของนิคมฯ ต่อไป
(ข) น้าทิ้งจากการระบบเมมเบรนมัลติฟิลเตอร์ (MMF) ประมาณ 64 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ของโครงการ เพื่อรวบรวมน้าทิ้งส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ผ่านระบบรวบรวมน้าทิ้งของนิคมฯ ต่อไป
(ค) น้าทิ้งจากระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ ระบบการผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ จะมีน้าเสีย
เกิดขึ้นประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็น
- น้าทิ้งจากกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ประมาณ 424 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจาก
น้าทิ้งจากกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสจะมีค่าความสกปรกหรือสารปนเปื้อนไม่สูงมากนัก ดังนั้น โครงการจึง
หมุนเวียนน้าทิ้งดังกล่าวไปใช้เป็นน้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้าต่อไป
- น้าทิ้งจากระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ ระบบการผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ จะมีน้าทิ้ง
เกิดขึ้นประมาณ 56 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ของโครงการ เพื่อรวบรวมส่ง
ต่อไปบาบัดยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
(2) น้าทิ้งจากการดาเนินงานโครงการ
แหล่งกาเนิดน้าเสียจากการดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า จะส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) (ภาคผนวก 2จ) สามารถพิจารณาได้จากผังสมดุลการใช้น้า ดัง รูปที่ 2.10-1
ซึ่งแหล่งกาเนิดน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังตารางที่ 2.12-3 รายละเอียดดังนี้
(ก) น้าระบายจากหอหล่อเย็น ของเครื่องกังหันไอน้า ประมาณ 1,030 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
จะถูกเก็บในบ่อพักน้า (Retention Pit) ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) เพื่อส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
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ตารางที่ 2.12-2
แหล่งกาเนิด อัตราการเกิด และวิธีการบาบัดน้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ
แหล่งกาเนิดน้าทิ้ง
1. น้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น

2. น้าทิ้งจากระบบระบบเมมเบรนมัลติฟลิ เตอร์
(Membrane Multi Filter, MMF)
3. น้าทิ้งจากระบบขจัดแร่ธาตุ

ระบบรีเวิร์ส ออสโมซิส (RO)

หน่วยแลกเปลี่ยนไอออนแบบผสม
(Mixed Bed Ion Exchange Unit)
หมายเหตุ:
ที่มา :

หน่วย:ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
การจัดการน้าทิ้ง

อัตรา
การเกิดน้าทิ้ง1/
264
ส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ก่อนระบายลงสู่ระบบ
รวมรวมน้าเสียของนิคมฯ เพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
64
ส่งไปบ่อพักน้า (Retention Pit) ก่อนระบายลงสู่ระบบ
รวมรวมน้าเสียของนิคมฯ เพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
424
56

หมุนเวียนไปใช้เป็นสาหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้า
ส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) ก่อนระบายลงสู่ระบบ
รวมรวมน้าเสียของนิคมฯ เพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
1/
ปริมาณน้าทิ้งคานวณจากกรณีการเดินเครื่องเต็มกาลัง (Full Load 100%)
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

(ข) ระบายจากหอหล่อเย็นของเครื่องทาความเย็น (Chiller) ประมาณ 126 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน จะถูกเก็บในบ่อพักน้า (Retention Pit) ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) เพื่อส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
(ค) น้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภค เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด จะใช้อาคารสานักงานร่วมกับโครงการ ดังนั้น ทาให้มีน้าทิ้งจากการอุปโภค บริโภคของพนักงาน ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะถูกบาบัดด้วยระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ก่อนจะ
ถูกส่งไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการฯ เพื่อรวบรวมน้าทิ้งส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
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ตารางที่ 2.12-3
แหล่งกาเนิด อัตราการเกิด และวิธีการบาบัดน้าทิ้งจากกระบวนการผลิตของโครงการ
แหล่งกาเนิดน้าทิ้ง
1. น้าระบายจากระบบหอหล่อเย็น

ระบบหอหล่อเย็นสาหรับกังหันไอน้า



ระบบหอหล่อเย็นสาหรับเครื่องทาความ
เย็น (Chiller)

2. น้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน

3. น้าทิ้งจากระบบรวบรวมน้าฝน2/

น้าฝนไม่ปนเปื้อนน้ามัน

อัตรา
การเกิดน้าทิ้ง1/
1,030

126

2.4

หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
การจัดการน้าทิ้ง

ส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) เพื่อให้อุณหภูมิ
ลดลงก่อนระบายลงสู่ระบบรวมรวมน้าเสียของนิคมฯ
เพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
ส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pit) เพื่อให้อุณหภูมิ
ลดลงก่อนระบายลงสู่ระบบรวมรวมน้าเสียของนิคมฯ
เพื่อส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
บาบัดด้วยระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปของโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ระบบรวมรวมน้าเสียของนิคมฯ เพื่อ
ส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) ต่อไป

น้าฝนที่ไม่ปนเปื้อน จะระบายออกสู่ระบบระบายน้าฝน
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป

น้าฝนปนเปื้อนน้ามัน
193.4
น้าฝนปนเปื้อนน้ามัน จะถูกรวบรวมและแยกน้ามันออก
ด้วยถังแยกน้ามัน (Oil separator) ก่อนสูบไปยังบ่อ
พักน้า และส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
หมายเหตุ: 1/ ปริมาณน้าทิ้งคานวณจากกรณีการเดินเครื่อง 100% Load และการเดินเครื่องที่สภาวะ 60% Load เป็นเวลา
14 และ 10 ชั่วโมงต่อวัน ตามลาดับ
2/
ปริมาณน้าฝนไหลบ่าสูงสุด ที่คานวณที่ระยะเวลาเก็บกัก 15 นาที และใช้ค่าปริมาณน้าฝนของสถานีวัดน้าฝน
ปลวกแดง และความถี่ในการเกิดซ้า 10 ปี
ที่มา :
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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(3) น้าทิ้งจากระบบระบายน้าฝนของโครงการ
น้าทิ้งจากระบบระบายน้าฝนจะถูกรวบรวมและจัดการ ดังนี้

น้าฝนที่ไม่ปนเปื้อนมีปริมาณเท่ากับ 1,387.9 ลูกบาศก์เมตร จะระบายออกสู่ระบบระบาย
น้าฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป

น้าฝนปนเปื้อนน้ามันมีปริมาณเท่ากับ 193.4 ลูกบาศก์เมตร จะถูกรวบรวมและแยกน้ามัน
ออกด้วยถังแยกน้ามัน (Oil Separator) ก่อนสูบไปยังบ่อพักน้า และส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
โดยการจัดการน้าฝนของโครงการ มีรายละเอียดดังภาคผนวก 2ช
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีแนวทางบริหารจัดการน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมโดยกาหนดให้มีการใช้ประโยชน์จากน้าทิ้งหลังการบาบัดให้มากที่สุดคือ 1) นาไปใช้
เป็นน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปาด้วยระบบ Water Reclamation Plant 2) นาไปใช้เป็นน้าหล่อเย็นสาหรับ
โรงไฟฟ้า 3) นาไปรดพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้นิคมอุตสาหกรรมได้กาหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้าทิ้งดังกล่าว
โดยการติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้าเสียก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลาง รวมทั้งบันทึกปริมาณน้าทิ้ง
ที่นาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขียวของโครงการและจาหน่ายเป็นน้าเกรดสอง และรายงานผลดังกล่าวให้กับสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบ
ทุก 6 เดือน โดยต้องควบคุมคุณภาพน้าทิ้งหลังการบาบัดให้มีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอน
แขวนลอยไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร น้ามันและไขมันไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร และโลหะหนักไม่เกินมาตรฐาน
กระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลการวิเคราะห์น้าทิ้งของโรงงานเฉลี่ยรายเดือนหากมี
ค่าการตรวจวิเคราะห์เกินค่ามาตรฐานโรงงานจะต้องเสียค่าปรับตามที่ กนอ. กาหนดรายละเอียดดังภาคผนวก 2ฉ
ทั้งนี้โครงการจะรับน้าที่ได้รับการจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยบริษัท
อมตะวอเตอร์ จากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการและจัดส่งน้าให้กับโครงการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็นไปตาม
สัญญาซื้อขายน้า รายละเอียดดังภาคผนวก 2จ พบว่าบริษัท อมตะ วอเตอร์ จากัด ในฐานะผู้บริหารจัดการน้าใช้
และน้าเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จะจัดหาน้าวันละ 4,500 ลูกบาศก์เมตร ให้กับบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด โดยจัดสรรจากแหล่งน้าธรรมชาติและการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ (น้าที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าจากระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)) โดยการ
ควบคุมค่าความเข้มข้นของ TDS ไม่ให้เกิน 750 มิลลิกรัม/ลิตร และโครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของ
TDS ของน้าภายหลังผ่านกระบวนการผลิตของโครงการไม่ให้เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร (ภาคผนวก 2ฉ) จากสมดุล
ของแข็งละลายน้า (Total Dissolved Solid: TDS) ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ดังรูปที่ 2.12-1 ทั้งนี้
ปริมาณน้าที่ใช้ในการดาเนินการโครงการที่ได้จากการจัดสรรจากแหล่งน้าธรรมชาติและการนาน้ากลับมาใช้ใหม่จาก
การปรับปรุงคุณภาพน้าของระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พบว่า
มีค่าความเข้มข้นของของแข็งละลายน้า (Total Dissolved Solid: TDS) ในน้าเท่ากับ 350 และ 670 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร อยู่ในเกณฑ์ตามข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายน้า ที่จะต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของ TDS ไม่ให้เกิน 750
มิลลิกรัม/ลิตร
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

หน้า 2-41

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2

1

6

7
1

1

1

1

1
4

3

5

9

8

1
15

17

12
9,863
670

13
53,172
670

1

ดัชนี
อัตราการไหล(ลบ.ม./วัน)
ความเข้ มข้ น(mg/l)

1
49,509
350

2
14,795
350

3
34,714
350

4
34,714
350

5
69,032
350

6
67,295
350

7
56,580
600

8
1,737
350

Steam No.
9
10
1,524
58,104
600
600

11
63,035
670

14
4,931
1,500

15
18,854
1,254

16
34,318
350

17
18,854
1,254

18
19,726
0

ที่ 2.3-1: สมดุ
สมดุลลของแข็
ของแข็งงละลายน้
ละลายน้าของนิ
าของนิคคมอุ
มอุตตสาหกรรมอมตะซิ
สาหกรรมอมตะซิตตี้ ี้ ((ระยอง)
ระยอง)
รูปทีรู่ ป2.12-1
ทีม่ า: บริ ษั ท อมตะ คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 2557
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ทั้งนี้ น้าทิ้งของโครงการที่จะระบายไปยัง ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) จะต้องมีคุณสมบัติ เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
แหล่งกาเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2539 แสดงดังตารางที่
2.12-4
โครงการได้จัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งพร้อมติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้าอัตโนมัติและบ่อ
พักน้าทิ้งฉุกเฉินดังรูปที่ 2.12-2 โดยน้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ของโครงการ เช่น น้าระบายจากระบบ
หอหล่อเย็นสาหรับเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้า และน้าระบายจากระบบหอหล่อเย็นสาหรับเครื่องลดอุณหภูมิ
อากาศ จะรวบรวมสู่บ่อพักน้าทิ้ง (Retention Pit)ของโครงการทีมีระยะเวลาเก็บกัก 1 วันโดยก่อนที่จะระบายออก
สู่ระบบรวมรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้(ระยอง) (Estate’s Drainage System) เพื่อส่งไปบาบัดยัง
ระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) (Amata City Central
Wastewater Treatment System) จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้าทิ้งจากการ
ดาเนินการแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนา
ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการคานวณค่าของแข็งละลายน้า ซึ่งกาหนดค่าความเข้มข้นของของแข็งละลายน้า หรือ TDS ไว้ไม่
เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ กรณีที่คุณภาพน้าทิ้งของโครงการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งตาม
ข้อกาหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (ระยอง) โครงการจะระบายน้าทิ้งดังกล่าวลงสู่บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉินที่
สามารถเก็บกักน้าทิ้งได้ประมาณ 2,650 ลูกบาศก์เมตร (สามารถเก็บกักน้าทิ้งของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ บี .
กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ได้ประมาณ 1 วัน) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา กรณีที่ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุหรือแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ให้หยุดเดินระบบ
บ่อพักน้าทิ้ง
ขนาด 1,540ลบ.ม.

บ่อตรวจสอบคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
น้าแบบต่อเนื่อง

ระบบรวบรวม
น้าทิ้งของนิคมฯ

ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

บ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน ขนาด 2,650 ลบ.ม.
ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รูปที่ 2.12-2: ระบบบ่อพักน้าทิ้งของโครงการ
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ตารางที่ 2.12-4
ลักษณะสมบัติของน้าเสียจากโรงงานที่ยอมให้ระบายทิ้งลงสู่ท่อรับน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ที่มา :

ดัชนีคุณภาพ
หน่วย
มาตรฐานที่กาหนด
Biochemical Oxygen Demand
บีโอดี (BOD5)
mg/l
Not more than
500
mg/l
Chemical Oxygen Demand
ซีโอดี (COD)
Not more than
750
mg/l
Not more than
Suspended Solid
ของแข็งแขวนลอย (SS)
200
mg/l
Not more than
Total Dissolve Solid
ของแข็งละลายน้า (TDS)
3,000
mg/l
Total Kjeidah Nitrogen
อินทรีย์สารไนโตรเจน (TKN)
Not more than
100
mg/l
pH
กรดและด่าง (pH)
5.5-9.0
mg/l
Not more than
Mercury
ปรอท (Hg)
0.005
mg/l
Not more than
Selenium
เซลิเนียม (Se)
0.02
mg/l
Not more than
Cadmium
แคดเมียม (Cd)
0.03
mg/l
Not more than
Lead
ตะกั่ว (Pb)
0.2
mg/l
Not more than
Arsenic
สารหนู (As)
0.25
3+)
3+
mg/l
Not more than
Chromium (Cr Trivalent
โครเมียม (Cr )
0.75
6+)
6+
mg/l
Not more than
Chromium (Cr Hexavalent
โครเมียม (Cr )
0.25
mg/l
Not more than
Barium
แบเรียม (Ba)
1.0
mg/l
Not more than
Nickel
นิกเกิล (Ni)
1.0
mg/l
Not more than
Copper
ทองแดง (Cu)
1.0
mg/l
Not
more
than
Zinc
สังกะสี (Zn)
5.0
mg/l
Not
more
than
Manganese
แมงกานีส (Mn)
5.0
mg/l
Not
more
than
Silver
เงิน (Ag)
1.0
mg/l
Not more than
Total Iron
เหล็ก (Fe)
10
mg/l
Not more than
Fluoride
ฟลูออไรด์ (F)
5.0
mg/l
Not more than
Sulfide
ซัลไฟด์
1.0
mg/l
Not more than
Cyanide as HCN
ไซยาไนด์
0.2
mg/l
Not more than
Formaldehyde
ฟอร์มัลดีไฮด์
1.0
mg/l
Not more than
Phenol Compound
สารประกอบฟีนอล
1.0
mg/l
Not more than
Chloride as Cl2
คลอไรด์
2,000
mg/l
Not more than
Free Chlorine
คลอรีนอิสระ
1.0
Pesticide
ยาฆ่าแมลง
Not Allow
o
Temperature
อุณหภูมิ
C
Not more than
45
Color
สี
Not Appear
Oder
กลิ่น
Not Appear
Oil & Grease
น้ามันและไขมัน
mg/l
Not more than
10
Radioactive
สารกัมมันตรังสี
Not Allow
Surfactant
สารลดแรงตึงผิว เช่น ผงซักฟอก
Not more than
30
(Synthetic Detergent)
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง), 2552
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จากการดาเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านการนาน้าที่ผ่านการบาบัดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ ไปใช้รดน้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จากรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 พบว่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้มี
การหมุนเวียนน้าไปใช้รดน้าต้นไม้และพื้นที่สีเขียวประมาณ 11,392-39,680 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หรือรวมทั้งปี
เท่ากับ 335,803 ลูกบาศก์เมตรต่อปี รายละเอียดดังภาคผนวก 2ซ และจากรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5
(ครั้งที่ 1) ฉบับเดือนกันยายน 2556 พบว่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้ดาเนินการตามมาตรการ ดังนี้

มีการตรวจคุณภาพดินภายในพื้นที่นิคมฯ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพดิน ซึ่งจากผลการ
ตรวจวัดคุณภาพดินในช่วงปี พ.ศ.2551-2555 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) เรื่องมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม

จัดให้มีบ่อหน่วงน้าฝนรวมเพื่อรวบรวมน้าฝนที่ตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ทั้งหมดมาใช้เป็นแหล่งน้าดิบสาหรับระบบผลิตน้าประปา (พื้นที่นิคมฯ เท่ากับ 22,799.60 ไร่) โดยจากผล
การคานวณปริมาณน้าที่ต้องหน่วงไว้ในพื้นที่โครงการที่ระยะเวลาการหน่วงน้า 3 ชั่วโมง พบว่า มีปริมาณน้ารวม
ทั้งสิ้น 4,526,564 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จึงได้ก่อสร้างบ่อหน่วงน้าเพิ่มเติมที่มี
ความจุประมาณ 630,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับอ่างเก็บน้าดิบและบ่อหน่วงน้าที่มีอยู่เดิม จะทาให้สามารถ
รองรับน้าฝนได้เท่ากับ 5,806,123 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้าฝนที่ตกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ทั้งหมดและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอก โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้จัดให้มีระบบ
รางรวมรวมน้าฝนติดตั้งในบริเวณด้านหน้าโรงงานอุตสาหกรรม ขอบเขตพื้ นที่โรงงาน และถนนภายในพื้ นที่
โครงการ ดังนั้น ปริมาณน้าฝนที่ตกบริเวณพื้นที่โครงการจึงมีบ่อหน่วงน้าของนิคมฯ รองรับไว้แ ล้ว โครงการจึงไม่
จาเป็นต้องก่อสร้างบ่อหน่วงน้าฝนในพื้นที่โครงการ
(3) การจัดการน้าทิ้งของโครงการ
ในกรณีที่คุณภาพน้าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการไม่เป็นไปตามมาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิ ตี้ (ระยอง) โครงการได้ ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจสอบคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง จากการด าเนิ น การ
แบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิ คม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนาไฟฟ้า
เพื่อใช้ในการคานวณค่าของแข็งละลายน้า หรือ TDS โดยใช้สมการ
TDS
= k x Conductivity
เมื่อ TDS
= ของแข็งละลายน้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
K
= ค่าคงที่ (0.5-0.9)
Conductivity = ค่าการนาไฟฟ้าของน้าหรือสารละลาย (ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร)
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ทั้งนี้ โครงการจะควบคุมคุณภาพน้าทิ้งของโครงการให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้ง
ตามข้อกาหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (ระยอง) ซึ่งกาหนดค่าความเข้มข้นของของแข็งละลายน้า หรือ
TDS ไว้ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร กรณีที่คุณภาพน้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว จะดาเนินการดังนี้

หยุดการระบายน้าสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา

กรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุหรือแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ให้หยุดเดินระบบ

2.12.4

การจัดการกากของเสีย

(1) กากของเสีย/มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง
กากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่

เศษวัสดุที่เกิดจากการขุดดิน เช่น เศษดินทราย เศษอิฐแตก เป็นต้น

เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้าง หรือ เศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือทิ้ง

ขยะอั นตรายต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ามันเครื่อง น้ามันไฮโดรลิก ตัว กรอง น้ามันแร่
สารทาความสะอาด หรือตัวทาละลายที่ใช้แล้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์เคลือบหรือสีที่ไม่ได้คุณภาพ

ขยะมูลฝอยทั่วไปประมาณ 150 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเกิดจากคนงานจานวนสูงสุด 300 คน
(เมื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ที่กาหนดให้ คนทั่วไปจะผลิตขยะมูลฝอยประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อ้างอิงจาก
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537)
โครงการจะจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสาหรับจัดเก็บขยะหรือกากของเสียแต่ละชนิด รวมทั้งจัดเตรี ยม
ภาชนะที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมกากของเสียแต่ละประเภทแยกออกจากกัน เพื่อสะดวกต่อการนาไปกาจัดด้วย
วิธีที่เหมาะสมต่อไป
(2) กากของเสีย/มูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะดาเนินโครงการ
(ก) มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยจากอาคารสานักงานประมาณ 30 กิโลกรัม/วั น (คานวณจากจานวนพนักงาน
โครงการละ 30 คน รวมเป็น 60 คน และอัตราการเกิดมูลฝอย 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อ้างอิงจากเกรียงศักดิ์
อุดมสินโรจน์, 2537) เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษ โดยรวบรวมส่งให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
เพื่อนาไปกาจัดต่อไป
(ข) แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) เป็นแผ่นที่ใช้สาหรับกรองเศษฝุ่น เศษวัสดุต่างๆ ที่มากับ
อากาศก่อนจะเข้าสู่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฯ เป็น แผ่นกรองอากาศชนิด ใยสังเคราะห์ ใช้ได้ครั้งเดียว
และไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากเศษฝุ่นละอองที่ติดกับใยของแผ่นหนาแน่นมาก และมีลักษณะชื้น
ไม่สามารถเป่าหรือล้างให้ออกได้ เมื่อใช้ไปในระยะหนึ่งจะหมดสภาพการใช้งานต้องเปลี่ยนใหม่ โดยมีอัตราการใช้
ทั้งหมดประมาณ 1 ครั้งต่อปี สาหรับแผ่นไส้กรองอากาศที่หมดสภาพการใช้งานแล้วจะส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต
ดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนาไปกาจัดต่อไป
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(ค) น้ ามั น หล่ อ ลื่ น ที่ ใ ช้ แ ล้ ว และน้ ามั น จากถั ง แยกน้ ามั น คื อ น้ ามั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งจั ก ร
ที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งน้ามันจากบ่อดักไขมัน มีปริมาณ 12 ตันต่อปี ซึ่งเก็บรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เพื่อส่งไป
กาจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
(ง) เรซินที่ใช้ในระบบผลิตน้าบริสุทธิ์สาหรับโรงไฟฟ้า ในแต่ละปีจะมีเรซินส่วนหนึ่งที่ต้อง
เปลี่ยนถ่ายโดยคิดเป็นปริมาณเรซิ นที่เปลี่ยนถ่ายในแต่ละปีประมาณ 0.2 ตันต่อปี เรซินที่เปลี่ยนถ่ายเหล่านี้จะ
กาหนดให้ผู้ขายนากลับคืนไปหรือรวบรวมใส่ถุงพลาสติกแล้วนามาบรรจุในถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร
อย่างมิดชิด เพื่อส่งไปกาจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
(จ) ตะกอนจากการรีดน้าออกจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้ ในแต่ละปีจะมีปริมาณตะกอน
ประมาณ 5 ตั น ต่ อ ปี โดยการจั ด การตะกอนจะส่ ง ให้ บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตด าเนิ น การก าจั ด กากของเสี ย
อุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
สาหรับประเภทปริมาณและวิธีการจัดการมูลฝอยของโครงการนั้น ดังสรุปในตารางที่ 2.12-5
ตารางที่ 2.12-5
ประเภท ปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียจากการดาเนินโครงการของโรงไฟฟ้า
ประเภท
1. มูลฝอยจากสานักงาน
2. แผ่นกรองอากาศ (Air Filter)

ปริมาณ
30 กก./วัน

3. น้ ามั น หล่ อ ลื่ น ที่ ใ ช้ แ ล้ ว และน้ ามั น
จากถังแยกน้ามัน

12 ตัน/ปี

-

4. เรซินที่ผ่านการใช้งานแล้ว

0.2 ตัน/ปี

-

1 ครั้ง/ปี

-

5. ตะกอนจากการรี ด น้ าออกจาก
5 ตัน/ปี
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าใช้
ที่มา :
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

2.13

วิธีการจัดการ
รวบรวมให้นิคมอุตสาหกรรมฯ นาไปกาจัดต่อไป
ส่งไปกาจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
รวบรวมใส่ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร เพื่อส่งไปกาจัดโดยบริษัทที่
ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
ส่งคืนผู้จาหน่าย หรือรวบรวมใส่ถุงพลาสติกหลังนามาบรรจุในถัง
น้ามันขนาด 200 ลิตร เพื่อส่งไปกาจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ด าเนิ น การก าจั ด กากของเสี ย อุ ต สาหกรรมจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป
รวบรวมเพื่อส่งไปกาจัดยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัด
กากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

อัตรากาลังบุคลากรของโครงการ
(1) จานวนคนงานในระยะก่อสร้าง
งานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า คาดว่า ใช้พนักงาน และผู้รับจ้างสูงสุดประมาณ 300 คน
(2) อัตรากาลังในระยะดาเนินการ
อัตรากาลังในการดาเนินการของโครงการ จะมีจานวนประมาณ 30 คน


RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

หน้า 2-47

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด



2.14

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อัตรากาลังในการดาเนินการโรงไฟฟ้าของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
ประมาณ 30 คน รวมทั้งหมดเท่ากับ 60 คน

การขนส่งวัสดุอุปกรณ์

ปริมาณยานพาหนะของโครงการที่คาดว่าจะนามาใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง รวมถึงใช้ในการขนส่งคนงาน
จานวนประมาณ 300 คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.14-1
ตารางที่ 2.14-1
ปริมาณยานพาหนะสูงสุดที่คาดว่าจะมีการใช้งานในระยะก่อสร้าง
วัสดุขนส่ง
ประเภทยานพาหนะ
อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ
รถบรรทุกพ่วง
คนงาน
รถตู้ หรือรถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ)
รวม
ที่มา :
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

2.15

จานวนเที่ยว (เที่ยว/วัน)
30
24
54

ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ได้ออกแบบให้มีการใช้
ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนร่วมกัน โดยมีความชัดเจนถึงความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท
(ภาคผนวก 2ฌ) รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.15-1
ตารางที่ 2.15-1
ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
ลาดับที่

ระบบสาธารณูปโภค

1
2

ถนนภายในพื้นที่โครงการ
อาคารควบคุม (Electrical & Control
Building)
ลานไกไฟฟ้า
สถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ
(Gas Metering Regulation Station)
ระบบอัดอากาศ (Air Compression )

3
4
5

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด






โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด

ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 2.15-1 (ต่อ)
ลาดับที่

ระบบสาธารณูปโภค

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด


6

อาคารป้อมยาม (Guard House)

7

อาคารซ่อมบารุง (Workshop Building)



8

ระบบลดอุณหภูมิของอากาศ (Chiller
Plant)
ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น
(Water Pre-Treatment Plant)
ระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ (Demin.
Water Treatment Plant)
ถังเก็บน้าบริการและน้าดับเพลิง
(Service & Fire Water Storage Tank)
ถังเก็บน้าปราศจากแร่ธาตุ (Demin.
Water Storage Tank)
ถังเก็บน้าเติมระบบหล่อเย็น (CW. Makeup Water Storage Tank)
ระบบการบาบัดน้าเสียเบื้องต้น (Septic
Tank)
ระบบรวบรวมน้าทิ้ง
บ่อพักน้าทิ้ง (Retention Pit)
ระบบรวบรวมน้าฝนปนเปื้อน
ถังแยกไขมัน (Oil Separator)
ระบบการรวบรวมน้าฝนไม่ปนเปื้อน
บ่อรวบรวมน้าฝนไม่ปนเปื้อน
ระบบการจัดการขยะทั่วไป



9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ที่มา :















ระบบการจัดการขยะและของเสีย

สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (PEA Terminal

Substation)
ระบบสูบน้าดับเพลิง (Fire Fighting

Pump House)
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด






ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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2.16

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.16.1

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง

โครงการจะรับผิดชอบทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และ
จะรับผิดชอบความปลอดภัยต่อสาธารณะอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะให้ความมั่นใจว่าจะมีการจัดการทั้งทางด้านสวัสดิการ และสุขอนามัยที่เหมาะสม ทั้งนี้
โครงการจะมีการดาเนินงานตามข้อกาหนดกฎข้อบังคับต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
และในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะนาแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมาใช้ในการจัดทา
ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสาหรับผู้รับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องยอมรับที่จะ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ โครงการยังได้ตระหนักถึงความสาคัญในวิถีทางที่จะนาเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เชื่อมโยงระหว่างบริษัทฯ พนักงาน และผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในข้อกาหนด
ทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่ถูกต้อง มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง มีการฝึกอบรมให้กับ
คนงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามคาแนะนาเพื่อความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เป้าหมายหลักในการทางานของผู้รั บเหมาในด้านความปลอดภัยสาหรับโครงการใดๆ คือ การทางาน
ได้โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยโปรแกรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ ดังนี้

ความรับผิดชอบในส่วนบริหารจัดการ

การให้ความสาคัญในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

ความปลอดภัยและการควบคุมดูแล
ผู้รับเหมาจะใช้ประสบการณ์จากการดาเนินงานที่ผ่านมา ในการเฝ้าระวัง และควบคุมอัตราการเกิด
อุบัติเหตุตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยฝ่ายบริหารจะแสดงความรับผิดชอบโดยอาศัยการ
ดาเนินงานตามแผนงานและนโยบายด้านความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งแผนงานดัง กล่าวจะ
ประกอบด้วย

การคัดเลือกก่อนการจ้างงาน

การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง

การฝึกอบรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและการควบคุมดูแล

ความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระดับสูง

การยกระดับการให้บริการด้านความปลอดภัย

การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040
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แผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้าง
โครงการได้กาหนดให้ผู้ รับเหมาต้องจั ดทาแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการ
ซึ่งจะต้องสอดคล้อ งกฎข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ นาไปสู่เป้าหมายของการทางานที่ไม่มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยแผนงานดังกล่าวจะระบุถึงประเด็นหลักๆ ดังนี้
(1) ขอบเขตของงานและรายละเอียดโครงการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ ขอบเขต
ของงาน และความรับผิดชอบของแต่ละคน
(2) การจัดการ
ก่อนที่แบบรายละเอียดสาหรับการก่อสร้างของผู้รับเหมาจะถูกนาไปใช้ในการก่อสร้างแบบต่างๆ
จะได้รับการตรวจทานในแง่ ของความปลอดภัยทั้ง ในการก่อสร้างและการดาเนินการ โดยในส่ว นของบริษั ท
ผู้รับเหมาจะมีการมอบหมายให้บุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผ่านการฝึกอบรม และมีผลงานด้านความ
ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ รับผิ ดชอบในการวางแผน รวมทั้งเป็นตัวแทนต่อการรับผิดชอบและการพัฒนา
ปรับปรุงแผนงาน
(3) การควบคุมผู้รับเหมา
การคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินทัศนคติด้านการบริหารจัดการ ความ
รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย และผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในโครงการที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการจะ
ทาการทดสอบวัดความสามารถ ตรวจวัดและประเมินผลบริษัทผู้รับเหมา ในระหว่างการดาเนินโครงการด้วย
(4) การประสานงาน
โครงสร้างของหน่วยประสานงานจะประกอบด้วย คณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของบริษัท คณะกรรมการเตรียมการประชุมของผู้รับเหมา และคณะทางานลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้จะมีการสรุปงาน
ด้านความปลอดภัยในแต่ละวันเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ รวมทั้งเพิ่มความตระหนักในด้านความปลอดภัยให้กับ
บุคลากรแต่ละคน
(5) การฝึกอบรม
การฝึกอบรมเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยการฝึกอบรมจะ
เริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มจ้างงานซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเบื้องต้น และตามด้วยโปรแกรมฝึกอบรมที่
เรียกว่า Safe Worker Observation Program (SWOP) ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของ
แต่ละบุคคล รวมทั้งการสื่อสารวิธีการทางานที่ปลอดภัยไปยังคนงาน
(6) รายละเอียดวิธีการทางาน
ทฤษฎีและหลักปรัชญาจะถูกนามาใช้ในการวางแผน และการใช้เอกสารประกอบวิธีการที่จะ
นามาใช้ในการทางาน โดยรายละเอียดวิธีการทางานจะถูกจัดทาขึ้นเพื่ อแสดงถึงขอบเขตของงาน แผนการ
ดาเนินงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ลาดับขั้นตอนการทางาน พื้นที่เสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล ใบอนุญาตและเอกสารการมอบอานาจ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ รวมทั้งความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
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(7) การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะถูกระบุ ประเมินผล และตรวจวัด ในรูป
ของโอกาสความเป็นได้ที่จะเกิดขึ้นและระดับความรุนแรง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะทาหน้าที่ในการตรวจทาน และ
ดาเนินการใดๆ ตามวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
(8) การตรวจประเมิน
โครงการมีความเชื่อในหลักปรัชญาที่ว่า “สิ่งใดที่ต้องถูกตรวจสอบ สิ่งนั้นมักได้รับความเอาใจใส่
จากผู้ปฏิบัติงาน” ดังนั้นโครงการจะใช้วิธีการหมั่นสัง เกตการทางานในแต่ละวัน การตรวจประเมินด้านความ
ปลอดภัยรายเดือน ตลอดจนการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยรายบุคคล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความใส่ใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยยิ่งขึ้น
(9) ความตระหนักและสานึกในด้านความปลอดภัย
โครงการจะจั ด ท าโปรแกรมการสร้ า งความตระหนั ก และส านึ ก ด้ า นความปลอดภั ย ให้ กั บ
ผู้รับเหมา รวมทั้งจัดให้มีการมอบรางวัลหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ สาหรับผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการ
จะส่งเสริมให้ผู้รับเหมาทุกรายเข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจใช้วิธีการชักจูง การสร้างจิตสานึก รวมทั้งการกระตุ้นสานึก
ความรับผิดชอบจากฝ่ายบริหารต่อการจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการ
(10) อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment; PPE)
ความต้องการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากหมวกแข็ง แว่นตานิรภัย รองเท้า
นิรภัย และถุงมือ จะขึ้นอยู่ผลการประเมินความจาเป็นของแต่ละงาน ทั้งนี้ โครงการจะให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับ
งานที่ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับวัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุปนเปื้อน
(11) การให้บริการทางการแพทย์
โครงการจะทาการประเมินถึงความเพียงพอของการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่โครงการ
ตั้งอยู่ โดยจะว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยแพทย์จานวนหนึ่งคนประจาอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อให้การ
รักษาแบบฉับพลันรวมทั้งการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยต่างๆ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานและ
บุคลากรทางการแพทย์ ยัง จะทาหน้าที่ในการเฝ้ าติดตามอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการหยุดงานอัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการทางาน
(12) อาชีวอนามัย
การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของพนักงานโครงการ คนงานของบริษัทผู้รับเหมา
ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เป็นสิ่งที่สาคัญของการจัดทาแผนงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้รับเหมาจะให้การสนับสนุนในการดาเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่ อแสดงความ
รับผิดชอบในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโครงการ
(13) การรายงานอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะได้รับการประเมินผลโดยฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่
เกี่ยวข้อ ง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทผู้ รับเหมา เพื่อร่ว มกั นวิเคราะห์หาสาเหตุ บ่ง ชี้ผ ลที่เกิดขึ้น
ตลอดจนหาวิธีการป้องกันที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น รวมทั้งแจ้งให้ทางโครงการทราบ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT040

หน้า 2-52

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(14) การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ความสาเร็จของการทางานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา นับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญ
ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ดังนั้นผู้รับเหมาจะจัดทาเอกสารเล่มเล็กๆ หรือ ใบปลิว หรือ ป้าย
ประกาศในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งเสริมผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในด้านบวก
(15) สิ่งแวดล้อม
โครงการได้กาหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบในการบริหารจัดการการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงที่ทาร่วมกับบริษัทฯ รวมทั้งกฎข้อบังคับ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกาหนดต่างๆ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบในการจัดหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการควบคุมระดับเสียง การจัดการกากของเสีย การควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศและน้าเสีย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
(16) วิธีปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นหลักการพื้นฐานของแนวคิดในการทางานที่ไม่มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ โครงการจะจัดทาแผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมเรื่องวิธีปฏิบัติในการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน
การอพยพคน การระงับเหตุ และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสาหรับโครงการ
(17) วิธีปฏิบัติต่อการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
เมื่อพบว่ามีการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยหรือการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย จะมี
การแจ้งให้หยุดการปฏิบัติงาน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมหรือสภาพการณ์เสี่ยงดังกล่าว หลังจากนั้นจะ
บ่งชี้วิธีการแก้ไขเพื่อให้มีการดาเนินงานต่อไป
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงและสภาวะแวดล้อมยืนยันว่า ลูกจ้างหรือผู้รับเหมาช่วงคนใดเป็นสาเหตุให้
เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าว บริษัทผู้รับเหมาจะดาเนินการยกเลิกสัญญาหรืออาจห้ามการเข้าไปใน
บริเวณพื้นที่โครงการของบุคคลผู้นั้น

2.16.2

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะดาเนินการ

โครงการฯ จะจัดทาแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุก
ขั้นตอนการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของโครงการจะเป็นไปตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยขั้นสูง โดยวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วย

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการสัมผัสกับวัตถุที่อาจเป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บ การเจ็บป่วย
และ/หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของโครงการ พนักงานของบริษัทผู้รับเหมาช่วง ผู้เข้า
เยี่ยมชมโครงการ หรือบุคคลอื่น

เพื่ อให้เกิดการดาเนินงานโดยยึดมั่นตามนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อบังคับตามกฎหมายไทยและนโยบายด้านความปลอดภัยของโครงการ
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เพื่ อ คั ด เลื อ กและให้ ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานทุ ก คน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจในความสามารถและการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของแต่ ละคนตามหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับแผนงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และแผนฉุกเฉิน

เพื่ อ จั ดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยอาศัยการ
ออกแบบอุปกรณ์และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

เพื่อจัดให้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้งาน

เพื่อจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ ซึ่งได้แก่ ระบบสุขาภิบาล ห้องซักล้าง น้าดื่ม
และห้องรับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความต้องการของพนักงาน
(1) ความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย
โครงการฯ จะจัดทาแผนงานด้านความปลอดภัยในระยะดาเนินการก่อนที่จะเปิดดาเนินการ โดย
แผนงานดังกล่าวจะระบุถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งวิธีปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะมีการ
ผนวกรวมข้อกาหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดาเนินงานเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ
และคาสั่งที่เกี่ยวข้องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเอาไว้ด้วย ในกรณีที่กฎข้อบังคับใดมีความแตกต่าง
ระหว่างนโยบายของบริษัทฯ และข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง โครงการจะยึดถือวิธีปฏิบัติที่มีความ
เข้มงวดมากกว่าผนวกเข้ากับแผนงานด้านความปลอดภัยของโครงการ
(2) การบังคับใช้ตามวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ในแผนงานด้านความปลอดภัยจะมีการกาหนดสายการบังคับบัญชาและการรายงานไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติอยู่ภายใน
พื้นที่โครงการและผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในแผนงานด้านความปลอดภัยโดยไม่มี
ข้อยกเว้น หากบุคคลใดๆ กระทาการ ซึ่งขัดกับวิธีปฏิบัติและโปรแกรมด้านความปลอดภัยและก่อให้เกิดความเสียหาย
โครงการจะมีมาตรการที่นามาใช้ ซึ่งได้แก่ การไล่ออกและการขับไล่ออกจากโรงงาน (หากจาเป็น)
(3) ข้อกาหนด
โครงการฯ จะปฏิบัติต ามข้อกาหนดของกฎข้ อบัง คับและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า
(4) อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protect Equipment; PPE)
โครงการฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภั ยส่วนบุคคลในจานวนที่เพียงพอและเหมาะสมให้กับ
พนั กงาน ผู้ ที่ เ ข้า เยี่ย มชมโครงการ ตลอดจนบุ ค คลอื่ นๆ ที่ อ ยู่ใ นบริ เวณพื้ น ที่โ ครงการโรงไฟฟ้ า โดยจะให้
ความสาคัญเท่าเทียมกับงานที่ต้องปฏิบัติ ตลอดจนพื้นที่เสี่ยงใดๆ ที่จะมีบุคลากรเข้าไปปฏิบัติงาน
อุ ปกรณ์ ป้อ งกั นภัยส่ ว นบุคคลเบื้อ งต้นที่ โครงการจะจัดเตรียมไว้ ในจานวนที่ เพี ยงพอและ
เหมาะสมให้กับพนักงานผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า โดย
จะให้ความสาคัญเท่าเทียมกับงานที่ต้องปฏิบัติตลอดจนพื้นที่เสี่ยงใดๆ ที่จะมีบุคลากรเข้าไปปฏิบัติงาน
ได้แก่ หมวกแข็ง ที่อุดหูหรือที่ครอบหู แว่นครอบตา สายรัดนิรภัย ถังดับเพลิง ถุงมือ เสื้อคลุม และชุดปฐม
พยาบาลโดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะจัดเตรียมไว้ตามจุดหลักๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้สะดวกต่อการนาไปใช้
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โดยโครงการได้กาหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด สรุปได้ดังตารางที่ 2.16-1
ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งจะมีการตรวจเช็คเป็นระยะๆ เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ได้ตลอดเวลา
ตารางที่ 2.16-1
รายละเอียดประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสาหรับพนักงานโครงการ1/
แผนก

ตาแหน่ง/
ลักษณะงาน
หัวหน้าแผนก
วิศวกร
พักงานปฏิบัติการ

จานวนพนักงาน
ชนิดของ PPE
ในแผนก (คน)
แผนกเดินเครื่อง และ
1
1. หมวกนิรภัย
ซ่อมบารุง
2
2. แว่นตานิรภัย
4
3. อุปกรณ์ป้องกันหูส่วนบุคคลแบบที่ครอบหู (Ear
Muff) หรือแบบที่อุดหู (Ear Plug)
4. ถุงมือผ้า/ถุงมือหนัง
5. รองเท้านิรภัย
แผนกสิ่งแวดล้อมและ หัวหน้าแผนก
1
1. หมวกนิรภัย
ความปลอดภัย
วิศวกร
1
2. แว่นตานิรภัย
พนักงานปฏิบัติงาน
2
3. อุปกรณ์ป้องกันหูส่วนบุคคลแบบที่ครอบหู (Ear
Muff) หรือแบบที่อุดหู (Ear Plug)
4. ถุงมือยาง
5. รองเท้านิรภัย
แผนกเคมี
หัวหน้าแผนก
1
1. หมวกนิรภัย
พนักงานปฏิบัติงาน
2
2. แว่นตานิรภัย
3. อุปกรณ์ป้องกันหูส่วนบุคคลแบบที่ครอบหู (Ear
Muff) หรือแบบที่อุดหู (Ear Plug)
4. ถุงมือยาง
5. รองเท้านิรภัย
แผนกงานบุคคล และ หัวหน้าแผนก
1
ธุรการ
พนักงานธุรการ
2
พนักงานปฏิบัตงิ าน
1
พนักงานขับรถ
1
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าแผนก
1
พนักงานธุรการ
2
แผนกบัญชีและการเงิน พนักงานจัดซื้อ
1
พนักงานปฏิบัติงาน
1
พนักงานพัสดุ
1
ผู้บริหาร
5
หมายเหตุ : 1/ จานวนของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจะต้องเพียงพอกับจานวนพนักงานและเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
ที่มา :
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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(5) การซ่อมบารุงอุปกรณ์ความปลอดภัย
โครงการฯ จะมีการตรวจเช็คเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่นเครื่องจักรกล
อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง นั่งร้าน บันได แท่น อุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นต้น เป็นระยะๆ รวมทั้งการซ่อม
บารุงตามวาระ และการเช็ดล้างทาความสะอาด เพื่อลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดและอัน ตรายร้ายแรง หาก
พบว่ามีอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือได้รับความเสียหาย หรือวางอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม โครงการจะดาเนินการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ทันที นอกจากนี้ จะมีการติดประกาศและป้ายเตือนต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะมีการดูแลรักษา
ความสะอาดเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(6) ป้ายความปลอดภัย
โครงการฯ จะติดตั้งป้ายความปลอดภัยซึ่งแสดงถึงข้อกาหนดและวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ในแต่ละพื้นที่ หรือเฉพาะพื้นที่ หรือ สาหรับการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะ ที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(7) ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการดาเนินการและการบังคับใช้
ตามแผนงานด้านความปลอดภัยนั้น จะถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ใน
การทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภั ย ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้จัดการด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ จะมีการระบุเป็นข้อกาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในระหว่างการดาเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริห าร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2549 ส่วนผู้จัดการด้าน
ความปลอดภัยจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้จัดการทั่วไปของโรงงานโดยตรง
ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย จะทาหน้าที่ตรวจเช็คและตรวจ
ประเมินการดาเนินงานต่างๆ ภายในโครงการเป็นระยะๆ
นอกจากนี้ ในระหว่างการดาเนินงาน จะมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานจะเป็นหน้ าที่ของหัวหน้างานหรือ Supervisor ซึ่งจะควบคุมดูแลการทางานของพนักงานตามสายการ
บังคับบัญชาในแต่ละวัน การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และจะมีการประเมินผล
งานของหัวหน้างานแต่ละคนในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละครั้ง
(8) ข้อกาหนดและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
โครงการจะคัดเลือกบุคคลจากเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยที่ขึ้นทะเบียน และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัย เพื่อทาหน้าที่กาหนดขอบเขต พัฒนา จัด ระเบียบ ตรวจตราดูแลและ
ควบคุมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกรณีที่ผู้จัดการด้านความปลอดภัยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะ
มอบหมายให้ตัวแทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทาหน้าที่แทน ซึ่งจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24
ชั่ว โมง ในส่ว นของบริษัทผู้ รับเหมาช่วงซึ่ง รับงานที่เกี่ยวกับการดาเนินการและการซ่ อมบารุงนั้น โครงการได้
กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาช่วงจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยดูแลรับผิดชอบในงานนั้นๆ ด้วย
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ผู้จัดการด้านความปลอดภัยจะรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงาน
ต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้จัดการด้านความปลอดภัยจะมีอานาจหน้าที่ในการ
ออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรต่างๆ ปฏิบัติตามข้อกาหนดเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งยังทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนของโครงการในการดาเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะรายงานผลการดาเนินงานตรง
ต่อผู้จัดการทั่วไปในขณะที่เจ้า หน้าที่ด้านความปลอดภัยจะทาหน้าที่ตรวจตราดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงาน
ต่างๆ เป็นไปตามแผนงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งนโยบายของบริษัทฯ และกฎข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
บุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยจะต้องประจาอยู่ในพื้นที่โครงการตลอด
ระยะดาเนินการ เพื่อตรวจตราดูแลความเรียบร้อยทั้งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและส่วนอื่นๆ
(9) คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
บุคคลที่จ ะทาหน้าที่เป็นผู้ จัดการด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ด้านปลอดภัย จะต้องมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย และได้ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ ตาม
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ.2549
นอกจากนี้ บุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ด้านปลอดภัย
จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงการและการดาเนินการของโครงการด้วย
(10) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งยังจะ
เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยเพียงพอจากการถูกโจรกรรม (เช่น เก็บไว้ในตู้ที่สามารถปิดล็อคได้ ) และสามารถ
ป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรืออุบัติเหตุได้
(11) ข้อกาหนดและการควบคุมด้านความปลอดภัยในขณะเกิดเพลิงไหม้
ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามคาสั่งของ
ทีมควบคุ มเพลิง โดยการด าเนิ นงานต่า งๆ ในโครงการจะอยู่ภายใต้ การควบคุมดู แลของที มดัง กล่า วจนกว่ า
เหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งหลังจากนั้นการควบคุมดูแลจะกลับคืนสู่โครงการอีกครั้ง
(12) การปฏิบัติตามข้อกาหนดในขณะเกิดเพลิงไหม้
โครงการจะระบุการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การผจญเพลิง ไว้ในแผนการบริหาร
จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการผจญเพลิง จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ดาเนินการที่ต่อเนื่องภายใต้สภาพอากาศในพื้นที่ ซึ่งจะไปตามข้อกาหนดล่าสุดตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออก
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 และมาตรฐานสากล เช่น National Fire Protection
Association: NFPA เป็นต้น
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการควบคุมเพลิงและระบบไฟส่องสว่าง จะได้รับการตรวจตราดูแลให้อยู่ ใน
สภาพที่พ ร้อ มใช้ง านได้ตลอดเวลา รวมทั้ง จะมีการฝึ กอบรมบุคลากรให้สามารถใช้อุป กรณ์ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ข้อกาหนดต่างๆ ในการควบคุมเพลิงจะต้องผ่านความเห็นชอบจากทีมควบคุมเพลิง
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นอกจากนี้ โครงการจะจัดเตรียมถังดับเพลิงประจาไว้ที่เครื่องจักรทุกคัน โดยจะวางไว้ในที่ที่
คนขับหรือพนักงานคนอื่นสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
(13) ข้อกาหนดตามมาตรการป้องกันเพลิงไหม้
ในการออกแบบโรงไฟฟ้า โครงการจะพิจารณาถึงมาตรการเฉพาะในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
ซึ่งรวมถึงการกาหนดวิธีการป้องกันเพลิงไหม้ไว้ในเทคนิคการก่อสร้างและการคัดเลือกวัสดุที่ใช้สาหรับโครงการ
โดยการออกแบบจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน NFPA (American National
Fire Protection Association) มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
รายละเอียดและจานวนของอุปกรณ์ป้องกันและระบบระงับอัคคีภัยของโครงการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กาหนดได้แก่ มาตรฐานNFPA (American National Fire Protection Association) มาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 ดังรูปที่ 2.16-1 และตารางที่ 2.16-1
โครงการกาหนดและออกแบบระบบดับเพลิงที่จะใช้ภายในโครงการตามมาตรฐานสากลของ
National Fire Protection Association (NFPA) และตามเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายมาตรฐานรวมทั้ง
ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
- มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทางานสาหรับลูกจ้าง พ.ศ.2534
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
โดยโครงการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแยกกันอย่างชัดเจนกับโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม (ระยอง) 4 จากัด ยกเว้นสถานีสูบน้าดับเพลิงและระบบFire Hydrant บาง
จุดที่สามารถระงับอัคคีภัยได้ทั้ง 2 โครงการ รายละเอียดระบบดับเพลิงของโครงการแสดงในตารางที่ 2.16-1 ซึ่ง
พบว่าจานวนอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดมีความสามารถในการดับเพลิงครอบคลุมพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ตาม
มาตรฐาน NFPA มาตรฐาน วสท. และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมปี พ.ศ.2552 โดยมีรายละเอียดการ
เปรียบเทียบจานวนอุปกรณ์ต่อขนาดพื้นที่ดังนี้
(ก) Fire Hydrant มีรัศมีการใช้งาน 60 เมตร จานวน 6 ชุด และใช้ร่วมกับ ABPR4 จานวน 3 ชุด
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 54,048 ตารางเมตร โดยพื้นที่อาคารและระบบต่างๆ ภายในโครงการมีพื้นที่ 13,998
ตารางเมตร ซึ่งสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด (NFPA 850 6.4.1.1)
(ข) Fire Hose Cabinet (FHC) ติดตั้งบริเวณอาคาร Steam Turbine Generator ติดตั้งจานวน
2 จุดพื้นที่อาคาร 535 ตารางเมตร อาคาร Electrical & Control Building ติดตั้งจานวน 2 จุด/ชั้น (มี 3 ชั้น)
พื้นที่อาคาร 770 ตารางเมตร/ชั้น และอาคาร Workshop ติดตั้งจานวน 2 จุด พื้นที่อาคาร 1,115 ตารางเมตร
ซึ่งสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535))
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ตารางที่ 2.16-2
ระบบดับเพลิงของโครงการ
ประเภท

1. หัวจ่ายน้าดับเพลิง(Fire Hydrant) มีรัศมีการ
ทางาน 60 เมตร
2. ตู้เก็บสายฉีดน้าดับเพลิงและอุปกรณ์(Fire Hose
Cabinet)

จานวน (ชุด)
ABPR3
ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
ABPR4
6
3
10

-

มาตรฐาน NFPA











3. ระบบดับเพลิงด้วยน้าแบบอัตโนมัต(ิ Automatic
Water Spray System)
4. Fire Extinguisher (CO2)

18

-



2

-




5. ระบบดับเพลิงชนิดโฟมแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 50
ปอนด์
6. Automatic Sprinkler System
7. เครื่องสูบน้าดับเพลิงขนาด 1,250 แกลลอนต่อนาที
(4,371 ลิตร/นาที)
8. ถังสารองน้าดับเพลิงขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ที่มา:

2

-

2
2

-

1

-

ข้อกาหนด/มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน วสท.

NFPA 20 Standard for the Installation of Private Fire Service Mains 
and Their Asppurtenances
ขนาดของหัวต่อทางน้าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อน้ามีขนาด150 มม.

ชนิดของหัวดับเพลิงเป็นแบบเปียก

จานวนหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงมีไม่น้อยกว่า 1 หัว

หัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงเป็นชนิดสวมเร็ว (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบ
ขนาดวาลว์เปิด-ปิด 65 มม.

ติดตั้งห่างจากอาคารป้องกันไม่น้อยกว่า12 เมตร

ระยะห่างไม่เกิน 150 เมตร

ความสูงไม่น้อยกว่า0.60 เมตร

NFEA15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire
Protection
NFPA 12 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing System
NFPA 11 Standard for Low-Medium, and High-Expansion Foam
-

หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 2552

ขนาดของหัวต่อทางน้าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อน้า
มีขนาด150 มม.
ชนิดของหัวดับเพลิงเป็นแบบเปียก
จานวนหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงมีไม่น้อยกว่า 1 หัว
หัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงเป็นชนิดสวมเร็ว (ตัวเมีย)
พร้อมฝาครอบ
ขนาดวาลว์เปิด-ปิด 65 มม.
ติดตั้งห่างจากอาคารป้องกันไม่น้อยกว่า12 เมตร
ระยะห่างไม่เกิน 150 เมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า0.60 เมตร

-



พื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1,000
ตร.ม. ขึ้นไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ดับเพลิงได้ประมาณ 10.56 ชม.

บริษัทอมตะบี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด,2557
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(ค) Automatic Water Spay System ติดตั้งบริเวณ Transformer จานวน 17 ชุด บริเวณ
อาคาร Steam Turbine Generator จานวน 1 ชุด (NFPA 850 7.8.2.1)
(ง) Fire Extinguisher (CO2) ติดตั้งภายในอาคาร Gas Turbine Generator จานวน 2 ชุด
(NFPA 850 7.8.2.1)
(จ) Automatic Sprinkler System ติดตั้งบริเวณอาคาร Electrical & Control Building
(NFPA 850 7.8.2.1)
(ฉ) ระบบดับเพลิงชนิดโฟมแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 50 ปอนด์ ติดตั้งบริเวณ Metering Station
จานวน 2 ชุด (NFPA 850 7.8.2.1)
สาหรับระบบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการมีรายละเอียดดังนี้
(ก) การเตรียมพื้นที่รอบอาคาร
โครงการได้จัดให้มีทางเข้า /ออก ได้สะดวกโดยถนน ซึ่งเป็นทางเข้า/ออก ของโครงการมีความ
กว้างประมาณ 5-6 เมตร และสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างสะดวก เนื่องจากโครงการได้ออกแบบให้มีถนน
โดยรอบตามแนวรั้วโครงการรวมทั้งออกแบบช่องเปิดเข้า/ออกอาคาร ตามที่กฎหมายกาหนด
(ข) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ระบบสัญญาณเตือนภัยและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโครงการประกอบด้วย

ระบบตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector)

อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Gas Detector)

ระบบเตือนภัย (Fire Alarm) สัญญาณเสียง (Sirens) ฯลฯ

ระบบแจ้งเตือนเหตุ (Fire Control Panel) ส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมการผลิตโดยมี
การติดตั้งในจุดต่างๆ ทั้งในบริเวณอาคารสานักงานและบริเวณพื้นที่ส่วนผลิต
(ค) ระบบดับเพลิง

ชนิดของท่อดับเพลิง: ชนิดของท่อเป็นท่อความดันสูงและขนาดของท่อหลักมีขนาด150 มม.

มาตรฐานการวางท่อ : ฝังท่อดับเพลิงลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. จากระดับผิวดินถึงผิวท่อ
ด้านบน

ระบบการส่งน้า: ระบบการส่งน้าแรงดัน 7 บาร์
(ง) อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย

หัวจ่ายน้าดับเพลิง (Fire Hydrant) จานวน6 ชุดโดยใช้ร่วมกับ ABPR4 จานวน 3 ชุด
โดยแต่ละจุดมีความสูงของหัวดับเพลิงไม่น้อยกว่ า0.6 เมตรจากระดับดิน ขนาดของท่อต่อทางน้าเข้าของหัว
ดับเพลิงกับท่อน้ามีขนาดไม่เล็กกว่า 150 มิลลิเมตร ชนิดของหัวดับเพลิงเป็นแบบเปียก (Wet-Barrel) จานวน
หัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิง (Hose Outlet) ไม่น้อยกว่า 1 หัว หัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงต้องเป็นหัวต่อสวมเร็วชนิด
ตัวเมียพร้อมฝาครอบและโซ่มีวาวล์ปิด-เปิดขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และโครงการได้ใช้หัวจ่ายน้าดับเพลิง
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(Fire Hydrant) ร่วมกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะบี .กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ซึ่งพบว่ารัศมี
การติดตั้งครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตู้เก็บสายฉีดน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet) ในทุกๆ จุด ของหัวต่อน้า
ออกที่ได้จัดเตรียมไว้โดยแต่ละชุดประกอบด้วย
 สายฉีดน้าดับเพลิงแบบสายพับ (Fire Hose Cabinet) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½
นิ้ว) ความยาว 30 เมตร (100 ฟุต) จานวน 2 ชุด สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 3,447 กิโลปาสคาล (500
ปอนด์/ตารางนิ้ว)
 ราวแขวนสายฉีดน้าดับเพลิง (Fire Hose Rack) ซึ่งติดตั้งถาวรกับตู้เก็บสาย
ดับเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมทางด้านน้าเข้าตัวสายพับแขวนอยู่บนราวแขวน โดยปลายสายอีกด้านหนึ่งจะประกอบ
กับหัวฉีดแบบปรับลักษณะการฉีดได้ เมื่อดึงสายฉีดน้าออกจากราวพับสายแขวนจะร่วงออกตามความยาวสายที่ดึง
ออกไป

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ได้แก่เครื่องดับเพลิงด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ติดตั้งตามพื้นที่ครอบคลุมอันตรายปานกลาง อันตรายมาก ตามความสามารถในการ
ป้องกันของเครื่องดับเพลิง (Fire Rating) บริเวณต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
(จ) ระบบน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง
โครงการจะใช้ระบบน้าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการดับเพลิงร่วมกันกับโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริมเพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ซึ่งประกอบด้วยถังสารองน้าใช้ เพื่อเป็น
น้าดับเพลิงและเครี่องสูบน้าดับเพลิงรายละเอียดังนี้

น้าสารองสาหรับดับเพลิง
โครงการมีการเตรียมน้าสารองไว้ใช้เพื่อการดับเพลิง โดยจัดให้มีถังเก็บน้าขนาด 3,000
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะนาไปใช้เป็นน้า Service Water ด้วย โดยน้าสารองไว้ใช้เพื่อการดับเพลิงมีความเพียงพอ
สาหรับการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 30 นาที นอกจากนี้ นิคมฯ มีระบบท่อจ่ายน้าดับเพลิ งตลอดแนวด้านหน้าโรงงาน
ซึ่งโครงการสามารถเชื่อมต่อระบบน้าดับเพลิงได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีอ่างเก็บน้าของนิคมฯ ที่เป็นแหล่งน้าสารอง
อีกทางหนึ่งด้วย

เครื่องสูบน้าดับเพลิง ประกอบด้วย
 ระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Driven Fire
Water Pump) ขนาด 1,250 แกลลอน/นาที (4,731 ลิตร/นาที) จานวน 1 ชุด
 ระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Driven Fire
Water Pump) ขนาด 1,250 แกลลอน/นาที (4,731 ลิตร/นาที) จานวน 1 ชุด
 ระบบเครื่องสูบน้ารักษาความดัน (Jockey Pump) จานวน 1 ชุด ทาหน้าที่สูบน้า
ทดแทนที่รั่วซึมหรือส่วนที่ใช้ในการทดสอบจะได้ไม่ต้องเดินเครื่องสูบน้าดับเพลิงเมื่อไม่จาเป็น หรือทาให้เครื่องสูบ
น้าดับเพลิงทางานไม่ต่อเนื่อง เครื่องสูบน้ารักษาความดันนี้ จะทางานโดยอัตโนมัติด้วยสวิทช์ที่ทางานโดยอาศัย
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แรงดัน (Pressure Switch) ซึ่งจะต้องมีแรงดันด้านส่ง (Discharge Pressure) เพียงพอที่จะรักษาความต้องการ
ของแรงดันในระบบดับเพลิงได้ ซึ่งต้องมากกว่าหรือเท่ากัน 16 บาร์
(14) ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยสาหรับโครงการฯ
ประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ ทั้งในระหว่างขั้นตอน
การออกแบบและการดาเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าจะได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบระบบ และดาเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย มาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ.2553 รวมทั้งข้อกาหนด กฎหมาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล
ต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จะถูกนามาใช้ตามข้อกาหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทุกคน
จะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความสามารถที่จะใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โครงการฯ จะทาการศึกษาด้านความปลอดภัย (เช่น การประเมินความเสี่ยง) ในระหว่างขั้นตอน
การออกแบบเพื่อบ่งชี้ถึงอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
โดยอาศัยการออกแบบ วิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการระบุคุณลักษณะของอุ ปกรณ์
ที่จะติดตั้ง
(15) แผนงานด้านความปลอดภัยในระยะดาเนินการ
โครงการฯ จะรวบรวมข้อกาหนดด้านความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ใน
แผนงานด้านความปลอดภัย โดยแผนงานดังกล่าวจะระบุถึงประเด็นหลักๆ ในด้านความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติ
ในการรักษาความปลอดภั ยในระหว่างการดาเนินการไว้ด้วย ทั้งนี้ หัวข้อของแผนงานด้านความปลอดภัยซึ่งจะ
นาไปใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทาแผนฉบับสมบูรณ์ ได้แก่
(ก) นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาพรวม
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
ภาพรวม เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
(ข) ข้อกาหนดและมาตรฐาน
แผนงานด้ า นความปลอดภั ย จะระบุ ถึ ง ข้ อ ก าหนดและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการและแต่ละหน่วยในโครงการ
(ค) ความรับผิดชอบและโครงสร้างองค์กร
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงความรับผิดชอบและโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดของบุคลากรที่รับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา
โครงการฯ จะจั ด ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นความปลอดภั ย ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ซึ่ ง
ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนจากฝ่ายบริหาร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย ผู้ประสานงานการ
ฝึกอบรม ตัวแทนของฝ่ายปฏิบัติการ และตัวแทนจากฝ่ายซ่อมบารุง โดยคณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่ในการพัฒนา
นโยบายและวิธีปฏิบัติในด้านความปลอดภัย ช่วยให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรับผิดชอบในการตรวจดูสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทางานและการกาหนดมาตรการแก้ไข
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นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะทาหน้าที่ตรวจทานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานของพนักงาน
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานด้วย
(ง) การจาแนกกิจกรรมเสี่ยง
กิจกรรมหลักๆ ในระยะดาเนินการของโครงการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย จะถูกระบุไว้ในแผนงานด้านความปลอดภัย
(จ) การควบคุม ป้องกัน และวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงรายละเอียดของการควบคุม การป้องกัน และวิธี
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย

วิธีการดาเนินงานที่ปลอดภัย

วิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

ระบบการทางานแบบพิเศษ เช่น การปฏิบัติงานที่ต้องใช้ใบอนุญาตในการปฏิบัติงาน
(Permit-to-Work)

การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและบริเวณพื้นที่ทางาน
(ฉ) การปฐมพยาบาล
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล อุปกรณ์อื่นๆ ที่
จัดเตรียมไว้ในทางการแพทย์ อุปกรณ์สาหรับการรักษาพยาบาลในเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเส้นทางไปยังโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด
(ช) วิธีปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึง วิธีปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินรวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่
ต้องจัดเตรียมไว้ เช่น หน้าที่ของบุคลากรหลัก หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่สาหรับการติดต่อกรณีฉุกเฉิน วิธีปฏิบัติ
ในการควบคุม วิธีการอพยพคน เส้นทางไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ ระบบการติดต่อประสานงานกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
(ซ) การตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของโครงการ
แผนงานด้านความปลอดภัย จะระบุถึงข้อกาหนดในติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย
(ฌ) การรายงานผล
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงการรายงานผล รายงานอุบัติเหตุ รายงานความ
ปลอดภัย รวมทั้งกระบวนการสืบสวนและการทบทวนต่างๆ ซึ่งแสดงถึงเส้นทางการรายงาน พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และป้ายประกาศเตือนในเรื่องความปลอดภัย
(ญ) อาชีวอนามัย
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงงานด้านอาชีวอนามัยและการจัดเตรียมในด้านการ
ทดสอบและการตรวจติดตามทางการแพทย์
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(ฎ) การฝึกอบรม
แผนงานด้านความปลอดภัยจะระบุถึงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสาหรับ
พนักงานใหม่ ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายและหลักวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย และการ
บรรยายเรื่ อ งความปลอดภั ย โดยแหล่ง ของข้อ มูลในการฝึ กอบรมจะได้มาจากคู่มือการฝึ ก อบรมด้านความ
ปลอดภัย การบรรยาย และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
แผนงานด้านความปลอดภัยจะสอดคล้องกับข้อกาหนดด้านความปลอดภัย หลักปฏิบัติ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และข้อบังคับทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกรณีที่นโยบายของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือข้อกาหนดด้าน
ความปลอดภัย โครงการฯ จะยึดถือเอาวิธีปฏิบัติที่มีความเข้มงวดมากกว่ารวมไว้ในแผนงานด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของแผนงานด้านความปลอดภัย เพื่อจัดให้มีข้อมูล ข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติ ที่ ถูกต้องและ
สามารถปฏิบัติได้ โดยอาศัยกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
โครงการฯ ได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภัย
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานสาหรับโรงไฟฟ้าอิสระ เพื่อให้สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการพัฒนา
โครงการฯ ดังนั้น โครงการจะทาการทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
กระบวนการทบทวนจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการด้านความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ซึ่งหลังจากที่ทาการทบทวนแล้ว ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยจะร่วมกันแก้ไขแผนงานด้านความปลอดภัย โดยจะนาสาเหตุและผลของความผิดพลาดต่างๆ เข้าไป
พิจารณาในการแก้ไขด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมมาตรการใหม่ๆ เข้าไปในแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการ
เกิดเหตุผิดพลาดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซ้าอีก
โครงการฯจะเก็บรวบรวมบันทึกการทบทวนแผนงานด้านความปลอดภัย ซึ่งระบุถึ งการ
ปรับเปลี่ยนและการแก้ไขไว้ทุกครั้ง
ทั้งนี้ เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ว่าการทางานร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาช่วงและบุคคล
ใดๆ จะต้องให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงตลอด
ระยะดาเนินการ
(ฏ) การติดประกาศและการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย
ส าเนาของแผนงานด้ า นความปลอดภั ย จะถู ก ติ ด ประกาศและตั้ ง แสดงไว้ ใ นอาคาร
สานักงานของโครงการ รวมทั้งที่บริเวณประตูทางเข้า -ออกของอาคาร นอกจากนี้ จะมีการคัดลอกบางส่วนจาก
แผนงานด้านความปลอดภัยติดแสดงไว้ที่พื้นที่หลักๆ ในบริเวณโครงการด้วย ทั้ งนี้ เพื่อเป็นการให้คาแนะนาและ
แนวทางที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายโดยทันที ทั้งสาหรับพนักงาน ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณ
พื้นที่โครงการ ทั้งนี้ จะมีการจัดแสดงเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น โปสเตอร์ หรือประกาศ เพื่อช่วยให้ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมาย
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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอันเกิดจากก๊าซธรรมชาติ

(1) วัตถุประสงค์
(ก) เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติ
(ข) เพื่อให้มีการเตรียมการและดาเนินการในขณะเกิดเพลิงไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ก๊ า ซธรรมชาติ เราจะต้ อ งทราบถึ ง
คุณลักษณะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ และวิธีปฏิบัติโดยทั่วๆ ไปดังนี้
(ก) คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติที่นามาใช้กับหน่วยผลิตไฟฟ้า เป็นก๊าซมีเทน (Methane) เกือบ
ทั้งหมดซึ่งเรียกว่า ก๊าซธรรมชาติแห้ง (Dry Gas)

ก๊าซธรรมชาติมีความหนาแน่นไอ เท่ากับ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศโดยน้าหนัก
(อากาศ เท่ากับ 1)

ก๊าซมีเทนมีลักษณะเป็นไอในอุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ

ก๊าซมีเทนเหลวขยายตัวเป็นไอได้หลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับก๊าซอื่น

อัตราส่วนผสมของก๊าซมีเทนกับอากาศ ที่สามารถติดไฟได้เรียกว่า “Flammable
and Explosive Limit” อยู่ระหว่าง 5.0-15.0% (Low to High Limit)
(ข) อันตรายที่เกิดจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ

เกิดจากการรั่วไหล และระบายออกสู่บรรยากาศ (ก๊าซมีเทน มีอันตรายเมื่อผสมกับ
อากาศในปริมาณที่พอเหมาะ)

ก๊าซธรรมชาติไม่มีสี ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่บางคนอาจแพ้กลิ่นของ สารเคมีที่
เติมลงไปเพื่อเตือนให้ทราบ เมื่อมีการรั่วหรือระบายเกิดขึ้นทาให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรืออาเจียน สารที่ใช้เติมก๊าซ
ชื่อ “Ethyl Mercaptan [H2CH2SH]” แต่ถ้าเข้าไปในกลุ่มก๊าซอาจทาให้หมดสติได้เนื่องจากการขาดอากาศหายใจ
(ค) เขตอันตราย เมื่อมีการกาหนดให้มีเขตอันตรายขึ้น ผู้ที่เข้าไปในเขตอันตรายจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัดดังนี้

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามนาไฟแช็ก ไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทาให้เกิดประกายไฟเข้าไปในเขตอันตรายที่ถูก
กาหนดเอาไว้

ห้ามนาหรือเก็บสารที่ช่วยในการเผาไหม้ในเขตอันตราย

ห้ามนาหรือเก็บสารที่เกิดการสันดาปได้เองในเขตอันตราย เช่น ฟอสฟอรัสเหลือง
หรือขาว และ Magnesium Alloys เป็นต้น

งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (Hot Work) เช่น งานเชื่อม ตัดโลหะ เป็นต้น จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจก่อน

ต้องมีการวางแผนมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
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ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเข้าไปในเขตอันตราย
(ง) ข้อควรปฏิบัติในกรณีมีก๊าซรั่วเกิดขึ้น

การเข้าใกล้ไฟหรือตาแหน่งที่รั่วของก๊าซจะต้องเข้าทางด้านเหนือลม

ให้ทุกคนออกจากบริเวณที่มีกลุ่มก๊าซและก๊าซลอยผ่าน ขจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่อาจทา
ให้ก๊าซติดไฟได้ และให้ปฏิบัติทันที

จัดให้มีคนเฝ้าบริเวณก๊าซรั่ว ห้ามคนเข้าใกล้บริเวณก๊าซรั่วในระยะไม่น้อยกว่า 200
ฟุต เว้นแต่ผู้ที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงาน

ก๊าซรั่วแต่ไม่ติดไฟ

ลิ้นปิด (Valve) ซึ่งสามารถหยุดการไหลของก๊าซ ถ้าเป็นท่อขนาดเล็ก เช่น ท่อ
ทองแดง อาจบีบให้แบนด้วยคีม เพื่อหยุดการไหลของก๊าซ

ใช้น้าฉีดเป็นฝอยเพื่อลดไอก๊าซ การฉีดให้ฉีดในลักษณะตัดกับทิศทางของก๊าซ
ที่พุ่งออกมา อาจฉีดเพื่อเปลี่ยนทิศทางไปทางที่ปลอดภัย

ถ้าไม่สามารถหยุดการรั่วของก๊าซหรือกลุ่ มของก๊าซได้ ต้องทาการควบคุมการ
ลุกไหม้ โดยใช้น้าปริมาณมากฉีดไปยังส่วนของโลหะที่ร้อน เช่น ท่อหรือผิว
โลหะที่ร้อน

หลีกเลี่ยงแหล่งที่ทาให้เกิดไฟ

ก๊าซรั่วและติดไฟ

ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงจนกว่าจะทาการหยุดการรั่วของก๊าซแล้วเสร็จ

ใช้น้าฉีดพื้นที่ร้อนจัด เช่น คอนกรีต ท่อ ผิวโลหะ และปล่อยให้มีการลุกไหม้ที่
ท่อระบาย

ถ้ามีการลุกไหม้ที่วาล์ว ซึ่งเป็นตัวหยุดการไหลของก๊าซให้ใช้น้าฉีดเป็นฝอย
และให้ผู้ที่เข้าไปทาการปิดวาล์วสวมเสื้อผ้าป้องกันไฟ

ผงเคมีแห้งใช้ได้ผลดีในการดับไฟไหม้ก๊าซที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก และให้ฉีดไป
ยังจุดที่มีกา๊ ซรั่ว ให้ใช้ CO2 ในการดับไฟ สาหรับก๊าซที่มีความดันต่ามากๆ

ถ้าไม่สามารถควบคุมการรั่วของก๊าซได้ ให้ควบคุมไอก๊าซที่พุ่งออกโดยการ
ฉีดน้าป้องกันอุปกรณ์รอบๆ บริเวณทีม่ กี ารรัว่ เกิดขึน้

การป้องกันอันตรายเมื่อเกิดมีการรั่วของก๊าซ

เมื่อ ทราบว่ า มีการรั่ว ของก๊าซเกิดขึ้ น ให้ห ยุดอุป กรณ์ไ ฟฟ้ าทุ กชนิด ที่ไม่ใ ช่
Explosion Proof Type ในบริเวณที่เกิดการรั่ว

ปิดลิ้นที่สามารถหยุดการไหลของก๊าซบริเวณที่มีการรั่ว

ควบคุมแหล่งที่อาจทาให้เกิดการลุกไหม้ เช่น เปลวไฟ ผิวความร้อน ประกายไฟ

ระบายอากาศเพื่อไล่ก๊าซ
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ตรวจวัดอัตราส่วนผสมของก๊าซกับอากาศ เพื่อให้ทราบจุดอันตรายและให้
ดาเนินการตามข้อ (ค) ในจุดนั้นๆ

ผู้ ปฏิบัติง านที่ไม่ส วมชุดป้อ งกันขณะปฏิบัติง านควรตรวจสอบเสื้อผ้ าด้ว ย
ตัวเอง เพราะอาจมีก๊าซซึมติดอยู่กับเสื้อผ้าและระบายออกมาภายหลัง การ
ปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายได้
(จ) การตรวจสอบหาตาแหน่งที่อาจเกิดการรั่วของก๊าซ

กาหนดจุดที่จะทาการวัดปริมาณก๊าซรั่ว

กาหนดหมายเลขลาดับของลิ้น และหน้าแปลนทุกตัวที่จะตรวจสอบเพื่อจัดทาตาราง


ตรวจสอบ


จัดทาตารางการตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ทาการตรวจสอบ โดยใช้เครื่องมือสาหรับตรวจสอบก๊าซ
(ฉ) การซ่อมหรือบารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือท่อที่ก๊าซไหลผ่าน

ปิดกั้นก่อนลงมือปฏิบัติการซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือท่อที่มีก๊าซไหลผ่าน

ระบายอากาศอย่างเพียงพอในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานซ่อม

ตรวจวัดอัตราส่วนของก๊าซกับอากาศก่อนปฏิบัติงาน และขณะปฏิบัติงานซ่อมเป็น
ระยะๆ


เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมควรเป็นชนิดที่มีการป้องกันการเกิดประกายไฟ

(Non-Sparking Type)


ควรมีการบารุงรักษาอย่างดี เช่น ตรวจสอบ Facility ต่างๆ เป็นประจาและตรวจสอบ
และวัดความหนาของท่อ ซึ่งอาจเป็นจุดที่ทาให้เกิดการรั่ว

2.16.4

มาตรการควบคุมดูแลระบบท่อ

มาตรการในการควบคุมดูแลความปลอดภัย และลดผลกระทบจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่อยู่ใน
ความรับผิ ดชอบของโรงไฟฟ้ า ได้กาหนดมาตรการในการควบคุมดูแลและลดผลกระทบจากระบบท่อส่ง ก๊าซ
ธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ดังนี้
(1) ออกแบบระบบท่ อ ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ ตามมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
American Standard of Mechanical Engineer (ASME) และ American National Standard Institute
(ANSI) เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อท่อส่งก๊าซฯ และจัดให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบแนว
ท่อเป็นประจา
(2) ติดตั้งระบบป้องกันการกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า (Cathodic Protection) ที่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่ อ ป้อ งกันการกัดกร่อ นจากภายนอกท่อ และกาหนดให้มีการตรวจสอบการทางาน และทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบเป็นประจาทุกปี
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(3) ติดตั้งป้ายแสดงตาแหน่งท่อก๊าซธรรมชาติบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย และติดตั้งป้ายข้อปฏิบัติ
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในระยะที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

2.16.5

มาตรการในการจัดการสารเคมีของโครงการ

2.16.5.1 มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง และการขนถ่ายสารเคมี
(1) บริษัทผู้ขนส่งต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตการขนส่งสารเคมีจากกระทรวงอุตสาหกรรม
(2) เมื่อผู้มาส่งสารเคมีให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบริษัท
ชื่อสารเคมี ไปยัง Shift Supervisor ที่อาคารศูนย์ควบคุม เพื่อยืนยันการรับสารเคมี โดยเวลาปกติของการขนถ่าย
สารเคมี คือ 08.00-17.00 น. ของทุกวันไม่เว้นวันหยุด

เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับคายืนยั นจาก Shift Supervisor ให้สามารถเข้า
มาได้ ให้ทาใบผ่านและมอบป้าย Permission for Restricted Area ให้ผู้มาส่งสารเคมีติดที่หน้ารถขนส่งสารเคมี
ก่อนเข้าพื้นที่หวงห้าม

กรณี Shift Supervisor เห็นว่าสภาพพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้าไม่พร้อมที่จะนารถเข้ามาให้
แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ผู้ส่งสารเคมีจอดรถด้านนอกก่อนจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
(3) Shift Supervisor มอบหมายให้ Operator รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีที่บริเวณจุด
ขนถ่าย และแจ้ง เจ้ าหน้าที่ประจ าห้อ งปฏิบัติการเพื่อเก็บตัว อย่างสารเคมีไปวิ เคราะห์ กรณีที่เจ้าหน้าที่ประจา
ห้องปฏิบัติการติดภารกิจหรือเป็นวันหยุด ให้ Shift Supervisor มอบหมายให้ Operator ทาการวิเคราะห์ตัวอย่าง
สารเคมีแทนตามวิธีการที่กาหนด
ตัวอย่างสารเคมีที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วให้เทตัวอย่างสารเคมี และล้างภาชนะที่ใช้บรรจุนั้น
ที่อ่างล้างของห้องปฏิบัติการเพื่อส่งไปปรับสภาพที่ Neutalization Pit ก่อนปล่อยลงรางระบายน้าของการนิคมฯ
ยกเว้น ตัวอย่างของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) ให้นาไปเติมใน Cooling Tower เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับ
สภาพน้าของ Cooling Tower และกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ให้นาไปถ่ายเทที่ถังบรรจุ HCl ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ใน Regeneration Resin ต่อไปได้อีก
(4) เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับมอบหมายเก็บตัวอย่างสารเคมี ไปวิเคราะห์ให้บันทึก
ผลการวิเคราะห์ในแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี หากคุณสมบัติของสารเคมีไม่ตรงตามที่กาหนด ให้แจ้ง Shift
Supervisor เพื่อตัดสินใจว่าจะรับสารเคมีนั้นไว้หรือไม่

กรณี Shift Supervisor ไม่อนุญาตให้รับสารเคมี ให้แจ้งผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่าย
เพื่อแจ้งให้ผู้ส่งสารเคมีกลับไป

กรณี Shift Supervisor อนุญาตให้รับสารเคมี ให้ผู้ที่ทาการวิเคราะห์บันทึกข้อคิดเห็นลง
ในแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมีนั้นไว้ด้วย
(5) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและสวมใส่ขณะทางาน ดังนี้

ชุดป้องกันสารเคมี
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รองเท้าบู๊ท หรือรองเท้านิรภัย
ถุงมือป้องกันสารเคมี
หน้ากากกรองสารเคมีพร้อมแว่นตากันสารเคมี สาหรับตลับกรองให้เลือกใช้ตามความ

เหมาะสม ดังนี้


ตลับไส้กรองสีขวา ใช้กับกรวดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโป

คลอไรด์ กรดซัลฟูริก
ตลับไส้กรองสีเขียว ใช้กับแอมโมเนีย
(6) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายตรวจสอบความถูกต้องในใบส่งสินค้า และแจ้งผู้ส่งสารเคมีให้นารถ
เข้าจอดในที่ขนถ่ายสารเคมีนั้นๆ แล้วดับเครื่องยนต์ (กรณีที่ไม่ได้ใช้ปั๊มที่ขับโดยเครื่องยนต์) แล้วตรวจสอบความ
ปลอดภัยของรถบรรทุกสารเคมีและผู้ส่งสารเคมีตามแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี (FSP-004-04)
(7) ผู้ รับผิ ดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมี ดู แลให้ผู้ ส่ง สารเคมี สวมอุปกรณ์ป้องกันอั นตรายให้
เหมาะสม (การเตรียมอุ ปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่ว นบุคคลของผู้ส่งสารเคมีให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ (5) และหากมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่ครบให้ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีบันทึกรายละเอียดลงในช่องข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมในแบบตรวจสอบการขนถ่ายสาเคมี (FSP-004-04) เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งกลับบริษัทผู้ขายต่อไป
(8) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีตรวจสอบฝักบัวและอ่างล้างตา กรณีฉุกเฉินว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานหรือไม่ พร้อมกับเตรียมสายน้าให้พร้อมสาหรับใช้งานกรณีฉุกเฉิน (กรณีที่ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน
ชารุด ให้ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีแจ้งผู้ส่งสารเคมีถึงฝักบัว และอ่างล้างตาฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด)
(9) ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายสารเคมีดูแลให้ รปภ.ปิดการจราจรโดยแผงกั้นถนนตรวจสอบการ
ประกบหน้าแปลนว่ามีความมั่นคงเพียงพอ และถูกต้องตามชนิดของสารเคมีที่จะทาการขนถ่าย และแจ้งให้ผู้ส่ง
สารเคมีเตรียมการขนถ่าย
(10) กรณีใช้ปั๊มที่ไม่ได้ติดกับเครื่องยนต์ของรถ ผู้รับผิดชอบดูแลการขนถ่ายต้องต่อสายไฟหรือสาย
ลมจากปลั๊กหรือหัวต่อที่อยู่ใกล้เคียงให้กับผู้ส่งสารเคมี และก่อนที่จะเปิดสวิตซ์หรือเดินเครื่องยนต์เพื่อขนถ่าย
สารเคมี แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้อยู่ห่างจากหน้าแปลนหรือข้อต่ออย่างน้อย 2 เมตร
(11) เมื่อเริ่มเดินเครื่องขนถ่ายสารเคมี ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลเข้าไปในบริเวณที่ทาการขนถ่ายสารเคมี
(12) เมื่อสิ้นสุดการขนถ่ายสารเคมี ต้องระบายสารเคมีที่ค้างอยู่ในสายออกก่อนอย่างระมัดระวัง และ
กรณีต้องการ Flushing Chemical Pump และล้างสาย ให้ใช้น้าล้างภายในเขื่อนกั้น และทาความสะอาดบริเวณที่
ปฏิบัติงานด้วยน้าจนแน่ใจว่าปริมาณน้าที่ใช้มากพอที่จะทาให้สารเคมีนั้นเจือจาง ก่อนปั๊มหรือปล่อยสู่บ่อพักต่างๆ
ตามแต่การต่อท่อจากจุดถ่ายเทสารเคมีนั้น ยกเว้นจุดขนถ่ายสารเคมีที่เขื่อนกั้นไม่มีการต่อท่อระบายน้าไปสู่บ่อพัก
ได้แก่ แอมโมเนียที่ Auxiliary Boiler ให้ใช้วิธีนาถังหรือวัสดุมารองรับและขนถ่ายนาไปเทที่ Blowdown Pit และ
โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ที่ Block II ให้ใช้วิธีนาถังหรือวัสดุมารองรับและขนถ่ายนาไปเทที่ Retention Pit
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(13) เมื่อ ทุก อย่ างเรี ยบร้อ ย ให้ผู้ ดูแ ลการขนถ่า ยสารเคมี จั ดเก็บ และส่ ง คื นอุ ปกรณ์ ต่า งๆ ให้
เรียบร้อย และบันทึกรายละเอียดตามแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี และส่งให้ Shift Supervisor ตรวจสอบ
ลงนามและเก็บเป็นบันทึก
(14) ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สุ่มตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมี ณ จุดขนถ่ายและ
ตรวจสอบจากบันทึกผลตามแบบตรวจสอบการขนถ่ายสารเคมีทุกเดือน เพื่อพิจารณาแจ้งกลับบริษัทผู้ขาย กรณีที่
ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กาหนดไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อ
จัดจ้าง

2.16.5.2 มาตรการในการกักเก็บสารเคมี
กาหนดให้ Lab Technician เป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีวิธีการปฏิบัติ
ดังนี้
(1) จัดทา Chemical List (เรียงลาดับตามตัวอักษร) แสดงรายการและอันตรายของสารเคมี
ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ
(2) รวบรวมและจัดทาแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของสารเคมีแต่ละชนิดตาม
Chemical List
(3) คัดแยกสารเคมีออกเป็นประเภทต่างๆ โดยศึกษาคุณสมบัติจาก MSDS เช่น

ประเภทกัดกร่อน
มีคา่ pH <2 หรือ > 12.5

ประเภทไวไฟ
มี Flash Point ต่ากว่า 60 oF (15oC)

ประเภทไวต่อปฏิกิริยา
สามารถทาปฏิกิริยาได้อย่างรุนแรง รวดเร็วเมื่อ
ผสมกับน้า ซึ่งอาจทาให้เกิดก๊าซพิษ ควัน หรือ
ไอพิษขึ้นได้

ประเภทเป็นพิษ
เป็นสารประกอบของโลหะหนักต่างๆ หรือเป็น
สารก่อมะเร็ง เป็นต้น

2.16.6

แผนฉุกเฉิน

โครงการฯ ได้มีการจัดทาแผนฉุกเฉินสาหรับกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโครงการฯ และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ต่ออุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ โดยแผนฉุกเฉินต่างๆ จะประกอบด้วย

แผนที่และผังแสดงทางออกของแต่ละอาคาร

เขตปลอดภัยเส้นทางอพยพ และจุดรวมพล

ผังแสดงตาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น หัวดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้าดับเพลิง ถังเคมี
ดับเพลิง เป็นต้นของแต่ละอาคาร
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วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ ไฟรั่ว พายุ น้าท่วม อุบัติเหตุ สารเคมี
รั่ว เหตุจลาจล เป็นต้น

แผนการอพยพคน

วิธีการปฐมพยาบาล

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ อย่างถูกต้อง

แผนฉุกเฉินต่างๆ จะกาหนดให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเป็นผู้อานวยการในการควบคุม และสั่งการ
ต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่ออพยพคนงานและพนักงานทั้งหมดให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยผู้อานวยการจะ
เป็นผู้ที่มีความเข้าใจแผนฉุกเฉินต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งจะสามารถประเมินสถานการณ์และระบุระดับของ
เหตุการณ์ว่าจาเป็นต้องมีการอพยพคนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือจาเป็นต้องมีการกันพื้นที่ส่วนใดเพื่อควบคุม
สถานการณ์ไว้หรือไม่ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ ผู้อานวยการจะเป็นผู้ที่สั่งการให้พนักงาน
ทั้งหมดหรือบางส่วนกลับเข้าไปปฏิบัติงานได้ และจะเป็นผู้ที่ทารายงานอธิบายเหตุการณ์อย่างละเอียด ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวจะระบุถึง วันเวลา จุดเกิดเหตุ สาเหตุ ระดับความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนและอุปกรณ์
เครื่องจักรกล ชั่วโมงการทางานที่สูญเสียไป แผนสั่ งการ แผนฟื้นฟูจิตใจพนักงาน และแผนซ่อมแซมเครื่องจักร
นอกจากนี้ จะมีการคาดประมาณชั่วโมงการทางานในการซ่อมแซม จานวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์และการจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เป็นต้น
โครงการฯกาหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ
และความชานาญในการบรรเทาเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและกาหนดให้ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
ทุกๆ สัปดาห์
สถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้
(1) การเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณโรงไฟฟ้า
สถานการณ์นี้อาจลุกลามได้หากเกิดลมกรรโชกแรงในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้ง และมีวัตถุไวไฟ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับชนิดของตัวตั้งต้นของการเกิดไฟ โดยการดับไฟจะมีความยากลาบาก
ยิ่งขึ้นหากเพลิงไหม้เกิดจากวัตถุที่สามารถลุกติดไฟและระเบิดได้ เช่น น้ามัน นอกจากนี้ ทักษะของบุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรมและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม้ ยังเป็นส่วนสาคัญในการควบคุมสถานการณ์
ความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ตาแหน่งของหัวดับเพลิง ความเพียงพอของแรงดันน้า เครื่องสูบน้าอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานหรือไม่ มีการตรวจสอบเป็นประจาทุกสัปดาห์หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนสาคัญซึ่งจะมีการหมั่น
ตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งจะมีการทบทวนแผนฉุกเฉินเป็นประจาด้วย
(2) การเกิดเพลิงไหม้โรงงานในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น การติดต่อสื่อสารกันระหว่างโครงการกับโรงงานในบริเวณ
ใกล้เคียงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสความเป็นไปได้ของเหตุฉุกเฉิน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีการจัดทารายละเอียดของระบบดับเพลิงของแต่ละโรงงาน รายชื่อของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยและผู้ประสานงานในกรณีฉุกเฉิน ช่องสัญญาณการสื่อสารที่ใช้ หมายเลขโทรศัพท์หรือวิทยุติดตาม
ตัวของผู้เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการจัดส่งอุปกรณ์
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ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ และควบคุมสถานการณ์เมื่อได้รับการร้องขอจาก
โรงงานในบริเวณใกล้เคียง
(3) การเกิดสารเคมีรั่วไหลในบริเวณพื้นที่โครงการ
สารเคมีที่ใช้ในพื้ นที่โครงการ อาจเกิดการรั่วไหลได้ในระหว่างขั้นตอนการเติม การขนย้าย
รวมทั้งการยกขึ้นลงจากรถบรรทุก หรือการถ่ายเทจากถังไปยังเครื่ องสูบสารเคมีการรั่วไหลของสารเคมีอาจเกิดขึ้น
ทั้งในรูปของของเหลวหรือก๊าซ ซึ่งอาจเป็นวัตถุมีพิษหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการรั่วไหลของของเหลวที่ไม่เป็นพิษ
ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์โดยการสารวจการปนเปื้อนของสารเคมีในดินหรือน้าใต้ดิน
รวมทั้งวิธีการจัดการที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นก๊าซพิษ ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินจะเป็นผู้ประเมินปริมาณการ
รั่วไหล ตาแหน่ง ทิศทางลม จุดที่ปลอดภัย รวมทั้งจุดรวมพล เพื่อที่จะอพยพคนบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังพื้นที่ที่
ปลอดภัยหรือย้ายเข้าไปอยู่ในห้องที่ไม่มีการระบายอากาศ จากนั้นจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่สวม
หน้ากากนิรภัยแล้วเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์ ลาเลียงผู้ที่ได้รับก๊าซพิษไปยังโรงพยาบาล และพยายามค้นหาสาเหตุ
ของการรั่วไหลนั้นๆ โดยทั่วไปในกรณีที่โรงงานจะมีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ จะต้องมีการพิจารณาในการติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไว้ในขั้นตอนการออกแบบพื้นที่กักเก็บและการขนย้ายด้วยทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเตือนภัย
จะทางานทั่วทั้งโรงงานเมื่อเกิดการรั่วของก๊าซพิษขึ้น
(4) การเกิดไฟฟ้ารั่ว
สถานการณ์นี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาให้มีระบบ
เชื่อมต่อใต้ดินที่ดีกว่าโรงงานประเภทอื่น แต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น สิ่งสาคัญคือ ผู้ประสานงานฉุกเฉิน
จะต้องสามารถบอกให้ทุกคนทราบถึงวิธีปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ที่ถูกไฟดูดหรือไฟช็อตได้อย่างปลอดภัย
(5) อุบัติเหตุ
ตัวอย่างของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การตกจากที่สูง สิ่งของที่มีน้าหนักมากตกใส่ระหว่างการยก
การหมดสติในพื้นที่อับอากาศ หรือ อุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในบางครั้งอาจเป็นเรื่องเพียง
เล็กน้อยแต่หากอุบัติเหตุนั้นๆ ทาให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถทางานหรือมีส่วนอยู่ในเหตุ การณ์นั้นๆ การ
แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
(6) การเกิดพายุ
ผู้ประสานงานฉุกเฉินจะต้องรับฟังข่าวสารและประกาศเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
จากนั้นจึงทาการประเมินสถานการณ์ และสั่งการหรือเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เช่น การผูกยึดวัสดุอุปกรณ์ที่อาจ
ถูกพั ดปลิว ให้ติดอยู่กับที่ การขนย้ายสิ่ง ของที่กองไว้ บนที่สูง ไปไว้ ในที่ที่ปลอดภัย การแจ้ง เตือนคนงานหรือ
พนักงานให้งดเว้นการปฏิบัติงานในบริเวณที่โล่งและให้หลบอยู่ในบริเวณอาคาร เป็นต้น
(7) การควบคุมเหตุฉุกเฉิน
แผนฉุกเฉินและโครงสร้างของศูนย์อานวยการเหตุฉุกเฉิน โดยมีโครงสร้างของศูนย์อานวยการ
เหตุฉุกเฉิน ดังรูปที่ 2.16-2 สาหรับรายละเอียดของโครงสร้างของศูนย์อานวยการเหตุฉุกเฉิน ในแต่ละส่วนมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
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หัวหน้าส่วนซ่อมบารุง

หัวหน้าส่วนการผลิต

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน
พนักงานส่วนซ่อมบารุง

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน
พนักงานส่วนการผลิต
จุดเกิดเหตุ

หัวหน้าชุดปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (E)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

First-aid and Security (FS)

ผูป้ ระสานงานภาวะฉุกเฉิน (MC)
ผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารและการเงิน

หัวหน้าชุดปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน (E)

ผูจ้ ัดการฝ่ายบริหารการผลิต

ผูส้ งั่ การ ณ ที่เกิดเหตุ (OC)

ผูจ้ ัดการโรงไฟฟ้า

ผูอ้ านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ
บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รูปที่ 2.16-2 : โครงสร้างของศูนย์อานวยการเหตุฉุกเฉิน

แจ้งเพื่อทราบและเตรียมความพร้อม

อาเภอบางละมุง/อาเภอปลวกแดง/
จังหวัดชลบุรี/จังหวัดระยอง
(แจ้งเพื่อทราบ)

ผูน้ าชุมชน/ประธานชุมชน

รพ.ปลวกแดง/รพ.บางละมุง
(กรณีมีผบู้ าดเจ็บ)

โรงงานอุตสาหกรรมข้างเคียง

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่

แจ้งเพื่อทราบและเตรียมความพร้อม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(ก) EC : Emergency Controller หมายถึง ผู้บังคับบัญชาการระงับเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่สั่ง
การ ประสานงานกับทุกทีมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามความเหมาะสม และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นผู้นาในการกอบกู้เหตุการณ์หลังจากเหตุฉุกเฉินสงบลง
(ข) OC : On-Scene Commander หมายถึง ผู้สั่งการการควบคุมเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่ สั่งการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามคาสั่ง EC และรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุให้ EC ทราบ
(ค) CO : Coordinator หมายถึง ผู้ประสานงานตรวจนับจานวนพนักงาน และสถานที่ในการ
แถลงข่าว รวมทั้งข้อมูลในการแถลงข่าว และเตรียมอุปกรณ์ควบคุมภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมขนย้ายเมื่อได้รับคาสั่ง
จาก OC
(ง) E : Emergency Responder หมายถึง ทีมปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามคาสั่ง OC, อพยพเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากสถานที่เกิดเหตุ ค้นหาผู้สูญหาย และปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ
(จ) FS : First-aid หมายถึง ทีมปฐมพยาบาลขั้นต้น มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคาสั่ง EC จัดการ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเปลสนาม ให้การปฐมพยาบาลกับผู้ได้รับบาดเจ็บ และประสานงานกับ EC และ
ทีมสนับสนุนในการนาส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาต่อ
(ฉ) Security หมายถึง ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ควบคุมทางเข้า -ออกบริษัท
ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาในบริษัทจนกว่าจะได้รับการยืนยันจาก EC หรือทีมสนับสนุน และอานวยความสะดวกแก่
ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือ
โดยเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ (รูปที่ 2.16-2) รายละเอียดดังนี้
(ก) เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที โดยทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉินของบริษัทฯ หรือผลของเหตุนั้นไม่ก่อให้เกิดผลประทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลหรือบริษัทภายนอก
(ข) เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่ Emergency Controller พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก หรือผลของเหตุนั้นเกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลหรือบริษัทภายนอกโดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัดหน่วยงานราชการต่างๆ และชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 2.16-3
(8) การติดต่อสื่อสาร
การประสานงานกับหน่วยราชการ ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้ประสานงานแจ้งหน่วยงาน
ราชการต่างๆ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 2.16-3
สาหรับการประสานงานกับโรงงานข้างเคียง ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง จึงยัง
ไม่ได้กาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีโรงงานเข้ามาดาเนินการในบริเวณข้างเคียง โครงการ
จะประสานและกาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกครั้ง
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ตารางที่ 2.16-3
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินกับหน่วยงานภายนอกโรงงานหน่วยงานภายใน
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
รายชื่อ
คุณเชิดชาย ยิ่วเหล็ก
คุณธีรเดช หรณพ
คุณบรรณวัฒน์ ศรีตุลานนท์
คุณศุภศิลป์ รัตนสารวจ

ตาแหน่ง
Managing Director
Operations Manager
Maintenance Manager
Admin. Manager

โทรศัพท์1/
038-XXX-XXX
038-XXX-XXX
038-XXX-XXX
038-XXX-XXX

โทรศัพท์มือถือ
081-865-8301
081-844-9050
081-862-2802
081-756-3257

หน่วยงานภายนอกที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
การไฟฟ้าอาเภอปลวกแดง
AMATA CITY EMERGENCY CALL CENTER
ดับเพลิงตาบลมาบยางพร
ดับเพลิงตาบลปลวกแดง
สถานีตรวจอมตะ ซิตี้
โรงพยาบาลปิยะเวท บ่อวิน
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลบางละมุง
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)
ที่ทาการอาเภอบางละมุง
ที่ทาการอาเภอปลวกแดง
ที่ทาการอาเภอนิคมพัฒนา
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดระยอง
หมายเหตุ : 1/ หมายเลขโทรศัพท์จะระบุภายหลังดาเนินการโครงการ
ที่มา :
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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1540
038-222-450
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ที่มา :บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

รูปที่ 2.16-3: แผนฉุกเฉินของโครงการ
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ที่มา :บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

รูปที่ 2.16-3: แผนฉุกเฉินของโครงการ (ต่อ)
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แผนอพยพ

โครงการได้กาหนดจุดรวมพลและเส้นทางอพยพ โดยผู้อานวยการเหตุฉุกเฉินจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพียงเส้นทางเดียว โดยจะพิจารณาจากความปลอดภัยและความสะดวกในการอพยพคน
จากจุดเกิดเหตุ แผนการอพยพคน
ภายหลังจากที่ผู้อานวยการเหตุฉุกเฉินได้แจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินและจุดรวมพลแล้ว พนักงานทุกคน
จะต้องมารวมกันที่จุดรวมพลเพื่อตรวจนับจานวนคน รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและทีมงาน ในกรณีที่มี
จานวนคนไม่ครบ ทีมสารวจและอพยพจะต้องเข้าทาหน้าที่ทันที

2.16.8

แผนบรรเทาและระงับเหตุฉุกเฉิน
แผนบรรเทาและระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย

การประสานงานกับภาครัฐ

การตรวจสอบความเสียหาย

การจัดให้มีตัวแทนหนึ่งคนจากทุกแผนก และการกาหนดจุดรวมพลเพื่อรอคาสั่ง

การช่วยชีวิตและการขุดค้นร่างผู้เสียชีวิต

การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต

การประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้โดยเร็วที่สุด

2.16.9

แผนฟื้นฟู

แผนฟื้นฟูหลังจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ การแก้ไขปรับปรุงรายงานการประเมินประเด็นต่างๆ
ทั้ง หมดจากสถานการณ์ที่เ กิ ดขึ้น จริง เพื่ อ ดาเนินการแก้ ไขเยี ยวยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนป้อ งกันอั คคีภั ย
แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิง ไหม้ แผนแก้ไขผลกระทบ (ซึ่งต้องดาเนินการทันทีหลังจากเพลิงไหม้ได้สงบลง )
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นพิการทุกคน
(1) การปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จะดาเนินการในสถานการณ์ต่อไปนี้

การเปลี่ยนกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ

จากผลการประเมินการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แสดงว่าแผนที่หรือแผนผัง
ฉบับเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

การเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติได้

การเปลี่ยนผู้อานวยการผจญเพลิง

การเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายตาแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ เช่น
สายฉีดน้าดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น
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(2) ภายหลังจากสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้สังเกตการณ์จะต้องให้คาแนะนาเพื่อที่จะหาข้อสรุปดังต่อไปนี้

บรรลุวัตถุประสงค์และวิธีปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือไม่

จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนบางส่วนหรือไม่

ประสบความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนหรือไม่

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
(3) การปรับปรุงโครงการด้านการฟื้นฟู

การให้ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และแนวทางการป้องกัน

โครงการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประสบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟู

การเปลี่ยนหน่ว ยงานรับผิ ดชอบทั้ ง ในส่ว นของโรงงานและภาคเอกชนหรือหน่ว ยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2.17

การป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง

2.17.1

ระยะก่อสร้าง

(1) ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งหลั ก จะต้ อ งจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง ไว้ ใ ห้ พ ร้ อ ม และเพี ย งพอกั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าทางานในพื้นที่อันตราย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น
การเชื่อมโลหะ ทีมงานช่างเชื่อมทุกชุดจะต้องมีขวดสารเคมีประจาชุด อยู่ข้างจุดทางานเสมอ สาหรับการเชื่อมโลหะ
บนที่สูงจะต้องมีการปูฉนวนกันไฟไว้ด้านใต้บริเวณที่ทางานเชื่อมโลหะเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมตกลงไปยังเบื้อง
ล่าง ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องล่าง
(2) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักจะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงาน กับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น
เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
(3) มีการควบคุมการเข้า -ออกพื้นที่อันตรายจากงานก่อสร้าง ควบคุมการจราจร ปิดป้ายเตือน
อันตรายอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าผู้คุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(4) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประเภทของงาน พร้อมทั้งกาหนด
ขั้นตอนการทางานเพื่อความปลอดภัย
(5) มีการตรวจสอบสภาพการทางานและอุ ปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย
(6) มีการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยทุกสัปดาห์
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แผนงานตรวจสอบและติดตาม
(1) หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จะมีการประชุมร่วมวางแผนงาน
ก่อสร้าง สรุปปัญหาและข้อแนะนาการปฏิบัติก่อนเริ่มการทางานทุกเช้า โดยบันทึกรายละเอียด และรวมรวมสถิติ
ต่างๆ
(2) จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
(3) ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทางานและตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี
(4) จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

2.17.2

ระยะดาเนินการ

ในระยะดาเนินการโครงการจะมีรายละเอียดการกาหนดมาตรการ และการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการ
ป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง ตามมาตรฐานของ Nation Fire Protection Association (NFPA 10 12
13 14 15 20 24 30 70 72D9E ANSI B31.1 ASME VIII และ IEE.83) มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน
พ.ศ.2552 รายละเอียดดังรูปที่ 2.16-1 และตารางที่ 2.16-2 ดังนี้
(1) ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ของโครงการ ประกอบด้วย

ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector)

ระบบตรวจจับความร้อน (Heat Detector)

อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ (Gas Detector)

ระบบเตือนภัย สัญญาณเสียง สัญญาณไฟกระพริบ

ระบบป้องกันอัตโนมัติ ส่งสัญญาณไปสั่งการให้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทางาน

ระบบควบคุมส่วนกลางเตือนและป้องกันอัคคีภัย
ระบบป้องกันไฟไหม้ดังกล่าว จะติดตั้งภายในอาคารที่ทางาน ในตาแหน่งต่างๆ ที่อาจจะเกิด
เพลิงไหม้
(2) ระบบดับเพลิง ประกอบด้วย

ระบบฉีดน้าดับเพลิง (Sprinkler System) ได้ทาการติดตั้งที่อาคารเครื่องสูบน้าดับเพลิง
กับอาคารควบคุม ซึ่งสามารถทางานฉีดน้าดับเพลิงได้โดยอัตโนมัติ กระเปาะจับความร้อน
แตก เมื่อตรวจพบเพลิงไหม้ และจะมีการแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุมของโรงไฟฟ้า เพื่อ
สามารถสั่งการสนับสนุนการดับเพลิงได้ทันท่วงที

หัวฉีดน้าดับเพลิง (Yard Hydrant) ซึ่งต่อออกมาจากระบบท่อน้าดับเพลิง และเดินท่อไป
โดยรอบบริเวณโรงไฟฟ้า ให้มีรัศมีการฉีดน้าดับเพลิงได้ทั่วถึงทุกอาคารรวมถึงบริเวณ
ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องจักรหลักที่สาคัญภายในโรงไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 2.16-1

ตู้เก็บสายท่อน้าดับเพลิง (Fire House Cabinet) ติดตั้งอยู่บริเวณริมถนนทั่วบริเวณ
โรงไฟฟ้า
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ระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง
ระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง จะประกอบด้วย เครื่องสูบน้าดับเพลิง 2 แบบ คือ แบบ
เดินเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor Driven Fire Water Pump) โดย
สูบน้าจากถังน้าดิบในโรงไฟฟ้ามาใช้ ในการดับเพลิง และแบบเดินเครื่องด้วยเครื่อง
ดีเซล (Diesel Engine Fire Water Pump) ใช้ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าภายใน
บริเวณโครงการฯ
ระบบเครื่องสูบรักษาระดับความดันน้าดับเพลิง (Jockey Pump) ซึ่งจะเดินเครื่อง
อัตโนมัติ เมื่อระดับความดันน้าดับเพลิงภายในระบบท่อน้าดั บเพลิงของโรงไฟฟ้า
ลดลงต่าถึงจุดที่กาหนดไว้ เพื่อให้น้าดับเพลิงในระบบดับเพลิงมีความดันสูงเพียง
พอที่จะใช้ในการดับเพลิงอยู่เสมอ
ติด ตั้ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถือ ชนิ ด สารเคมี แ ห้ ง เพื่ อช่ ว ยระงั บ อั ค คี ภั ย เบื้ อ งต้ น
สาหรับภายในแต่ละอาคารของโรงไฟฟ้า
จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ติดตั้งบนรถเข็นไว้ระงับเหตุเพลิงไหม้
ติดตั้งระบบท่อฝอยน้าดับเพลิง ครอบคลุมอุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงดันไฟฟ้าหลักขนาด 115 kV เครื่องกันหันไอน้า และบริเวณระบบสูบฉีด
น้ามันหล่อลื่น ที่อาจเกิดความร้อนสูงและเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ ซึ่งระบบท่ อฝอยน้า
ดับเพลิง จะทางานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องตรวจจับเพลิงไหม้ทางาน
ระบบป้องกันเพลิง ไหม้ของโครงการฯ จะออกแบบตามมาตรฐาน NFPA โดยมี
รายละเอียดแต่ละบริเวณดังนี้
 Transformers for Combustion & Steam Turbine Generators บริเวณ
หม้อแปลงไฟฟ้า จะมีการติดตั้ง Automatic Water Spray System
 Steam Turbine Generator Bearing Area ในบริเวณนี้จะมี Protection
System โดยใช้ Fine Water Spray System
 บริ เ วณเครื่ อ งผลิ ต ไอน้ าความดั น สู ง (HRSG) จะมี ก ารติ ด ตั้ ง หั ว ดั บ เพลิ ง
(Hydrants)
 บริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (Combustion Turbine Enclosure and Turbine
Enclosed Mechanical and Electrical Cabinet) จะมีการป้องกันการเกิด
ไฟไหม้โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์
รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ ดังแสดงในรูปที่ 2.16-1
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นอกจากนี้ ในการกาหนดมาตรการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิ งของ
โครงการฯ จะมีการกาหนดและออกแบบในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งในเบื้องต้นรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
เพลิงไหม้ และลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงจะคล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้าในเครือ
นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงของโรงไฟฟ้า โดยมีระบบการ
ตรวจสอบจากบริษัทประกันทุกๆ ปี
วิธีการปฏิบัติในการป้องกันเพลิงไหม้

ประกาศเป็นพื้นที่เขตหวงห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุม
ไม่ให้สูบบุหรี่ ก่อกองไฟ หรือทาการสิ่งที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้

รักษาความสะอาดรอบบริเวณโรงไฟฟ้า

ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์การดับเพลิงเป็นประจา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

จัดกิจกรรมซ้อมแผนดับเพลิงฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และโรงงานใกล้เคียง
ผังองค์กรการทางานดับเพลิง
แผนงานปฏิบัติการ
การป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนภายในโรงไฟฟ้า คือ ฝ่ายบริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยกาหนดหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบริหารและผู้จัดการ
การจัดแผนผังโรงไฟฟ้า
กาหนดพื้นที่ ควบคุมกระบวนการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรที่อาจเกิดอัคคีภัย
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดเปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อน ไฟฟ้าสถิตย์หรือ
วิธีการทางาน อื่นใดที่ทาให้เกิดอัคคีภัย
ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น ในเรื่องการติดตั้งระบบการ
ตรวจสอบไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิง อัตโนมัติ ในจุด
ที่มีสารไวไฟหรือสารที่ติดไฟได้ง่าย

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทางาน ดังนี้
ห้ามก่อไฟในบริเวณที่หวงห้าม หรือในบริเวณโรงไฟฟ้า ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ
ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด ” หรือบริเวณที่
ห้ามสูบบุหรี่นอกจากสถานที่จัดไว้เท่านั้น
ห้ามทาการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ ในบริเวณที่มีสารไวไฟ หรือวัสดุที่ ติดไฟ
ง่ายโดยพละการ ก่อนที่ช่างซ่อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะร่วมกันจัดทาใบซ่อม
ตามขั้นตอนและวิธีที่กาหนด
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
กาหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจา
กาหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการอบรม
และฝึกปฏิบัติเป็นระยะๆ
จัดหา ซ่อมบารุง และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
กรอกข้อมูลใน Emergency Check List และ Emergency Incident Form
รายงานการเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้รับส่งสินค้าเข้าไปในโรงไฟฟ้า หรือสถานที่
เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
ระมัดระวังการก่อวินาศภัยบริเวณที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดเพลิงไหม้
เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย โดยการนาไฟฟ้ามาใช้หรือก่อให้เกิด
ไฟในพื้นที่ใดๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย อย่างน้อยในรัศมี 10 เมตร แต่ในกรณีที่ไม่
อาจทาได้ต้องทาการป้องกันสารไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย
การป้องกันสถานที่ทางานและวิธีการทางานที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การป้องกัน
การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ การกาจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เสื้อผ้าที่ที่เปียกเปื่อยด้วยสาร
ไวไฟพนักงานต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที นอกจากนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟ
จะต้องตรวจตราเป็นประจาให้อยู่ในสภาพดี
การป้องกันอัคคีภัยจากการเชื่อมโลหะ ประกอบด้วย
อุปกรณ์การเชื่อมสายไฟ และข้อต่อที่หลวมหรือชารุด ต้องทาการแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัย
ทาการตรวจสอบการรั่วไหลและข้อต่อและวาล์วเป็นประจา
ถังแก๊ส และถังน้ามันเชื้อเพลิงต้องวางห่างจากเปลวไฟ ที่ก่อให้เกิดความร้อนใน
ระยะ 7 เมตร
สายไฟ สายแก๊ส ขณะทาการตัดเชื่อม ต้ องไม่กีดขวางการทางาน หรือตรงบริเวณที่
อาจเหยียบทับของคน หรือยานพาหนะ
การเชื่อมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟ ที่จะถูกลมพัดปลิวไปตกอยู่ในบริเวณที่มีสาร
ไวไฟ วัสดุติดไฟง่าย หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง
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กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลั งงาน พ.ศ.2550 ในมาตรา 93 ให้กาหนดให้มีการจัดตั้ง
กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มี
การให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยคานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความเป็นธรรม
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
สาหรับเงินกองทุน ประกอบด้วย แหล่งที่มาดังนี้
(1) เงินที่ได้รับตามมาตรา 96
(2) เงินค่าปรับจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าตามมาตร 128 และมาตร 140
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่
ด้อยโอกาสหรือเพื่อให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่งถึง เพื่อส่งเสริมนโยบายในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
(2) เพื่ อ การชดเชยผู้ ใ ช้ฟ้ า ซึ่ง ต้องจ่ายอัตราค่า ไฟฟ้ าแพงขึ้นจากการที่ผู้ รั บใบอนุญ าตที่มีศูน ย์
ควบคุมระบบไฟฟ้ากระทาการฝ่าฝืนมาตรา 87 วรรคสอง
(3) เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานขอโรงไฟฟ้า
(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ควรตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ดังนั้น ในอนาคตชุมชนรอบโครงการ สามารถนาเงินจากกองทุนดังกล่าวนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนได้

2.19

แผนการดาเนินงานและการบริหารโครงการ

2.19.1

แผนการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย กิจกรรมหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้

งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

งานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

การดาเนินงานในส่วนของเจ้าของโครงการ

การทาข้อตกลงในการใช้ก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
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งานระบบส่งน้า

งานวางท่อก๊าซและสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ

งานเชื่อมต่อกับสถานีย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้า 115/22 kV

งานก่อสร้างอาคารอื่นๆ
โครงการจะใช้เวลาดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 26
เดือน ดังรายละเอียดในแผนการดาเนินงานโครงการฯ ในรูปที่ 2.19-1

2.19.2

การบริหารโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าได้กาหนดโครงสายบังคับบัญชาโดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 แผนก ได้แก่ แผนก
เดินเครื่องและซ่อมบารุง แผนกสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย แผนกเคมี แผนกงานบุคคลและธุรการ แผนก
บัญชีและการเงิน และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รายละเอียดดังรูปที่ 2.19-2

2.20

พื้นที่สีเขียว

จากการออกแบบผังพื้นที่โครงการ ได้กันพื้นที่ประมาณ 2,948 ตารางเมตร (หรือประมาณร้อยละ
5.00 ของพื้นที่ทั้งหมด) ไว้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการปลูกไม้ยืนต้น บริเวณพื้นที่โครงการ โดยผัง
แสดงพื้นที่สีเขียว ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2.20-1 และและมีรายละเอียดวิธีการจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดย
กาหนดในแผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ ระยะดาเนินการดังนี้

จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของพื้นที่โครงการ

ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วของโครงการ โดยเลือกต้นไม้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่นและเหมาะสมกับ
สภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น อโศกอินเดียว พิกุล สนทะเล หางนกยูง เป็นต้น หรือไม้ประจาถิ่นอื่นๆ โดยมี
ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เมตร ดังรูปที่ 2.20-2 รวมทั้งปลูก
หญ้าแฝกหรือพืชคลุมดิน เพื่อชะลอการไหลของน้าและการพังทลายของดิน

บารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาโดยจัดสรรงบประมาณ
การดาเนินงานของโครงการ สาหรับดูแลจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอทุกปี

จัดทาเป็นนโยบายของโครงการในการให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้อย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 1
สัปดาห์เพื่อให้เกิดความสวยงาม
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Operation & Maintenance
Manager

Safety & Environment

Chemist

Shift Operator A
Shift Operator B
Shift Operator C
Shift Oprator D

MIS & Store
Electrical
Control & Instrument
Mechanical

Administration

Accounting & Fianance
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Customer Service
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พื้นที่สีเขียวของโครงการ
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รูปที่ 2.20-2 แบบแสดงลักษณะการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ

บทที่ 3
สภำพสิง่ แวดล้อมปัจจุบน
ั

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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บทที่ 3
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบนั
3.1

บทนา

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ จาเป็นต้องมีก ารรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการ
สารวจภาคสนาม เพื่อให้ทราบถึง สภาพแวดล้อมปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ ซึ่ง เป็นการ
นาเสนอภาพรวมเพื่อให้ทราบสถานการณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงโครงการ ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) ทรัพยากรทางชีวภาพ (Biological Resources) คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) และคุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values) ทั้งนี้
โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งมีการดาเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาการดาเนินโครงการ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสนอหรือกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะดาเนินการของโครงการ ครอบคลุมพื้นทีบ่ างส่วนของอาเภอปลวกแดง อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของโครงการ จะมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด อยู่ติดกันและมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการร่วมกัน ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้พิจารณากาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่
ของทั้ง 2 โครงการ โดยกาหนดให้อยู่ภายในขอบเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่ที่ตั้งของทั้ง 2 โครงการ (“พื้นที่
ศึกษา”) ซึ่งผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้

3.2

ทรัพยากรทางกายภาพ

3.2.1

สภาพภูมิประเทศ

(1) บทนา
การศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของสภาพภูมิประเทศ
ของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ ตลอดจน
เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบของการก่อสร้างและดาเนินงานของโครงการต่อสภาพภูมิประเทศ
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(2) วิธีการศึกษา
ทาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Earth ปี พ.ศ.2555

แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L 7018 ระวาง 5234
IV และ 5235 III ปี พ.ศ.2541

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ขอบเขตการปกครอง จังหวัด อาเภอ ตาบล
ของกรมการปกครอง ปี พ.ศ.2545

ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1), กันยายน 2556
(3) ผลการศึกษา
จังหวัดระยองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย ระหว่างละติจูดที่ 12 องศา 13
ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 13 องศา 10 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 59 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่
101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
10.33 ของพื้นที่ภาคตะวันออก โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 179 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศด้านทิศใต้
เป็นหาดทรายและสันทราย (Beach and Beach Ridge) ส่วนพื้นที่ถัดขึ้นมาทางเหนือมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต่า
(Tidal Flat and Former Tidal Flat) และที่ราบเรียบน้าทะเลท่วมถึง มีน้าแช่ขังตลอดทั้งปีหรือเกือบตลอดทั้งปี
ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดจะมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนลาดชัน (Undulating and
Rolling) อยู่เหนือขึ้นไปจากพื้นที่ราบและพื้นที่ลุ่มต่า มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 3-16 นอกจากนี้ จังหวัดระยอง
ยังมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและที่ลาดเชิงเขา (Hilly Terrain and Foothill Slope) จะมีลักษณะเป็นเนินเขา
ลูกเล็กๆ ติดต่อกันไป ส่วนทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และตอนกลางของจังหวัดระยองในแนวเหนือ -ใต้ จะมีเขาและ
ภูเขา (Hills and Mountains) เป็นจานวนมาก มีแม่น้าสาคัญ 2 สาย คือ แม่น้าระยอง ความยาวประมาณ 50
กิโลเมตร และแม่น้าประแสร์ ความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยหรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย
ประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 34 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 45 ลิบดาตะวันออก
ถึง 101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 81
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งจังหวัด ประมาณ 4,611.829 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,953 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.41 ของ
พื้นที่ภาคตะวันออก เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลที่เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เป็นหน้าผาหิน หาดทราย ป่าชายเลน
และป่าชายหาด รวมความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความหลากหลาย ตั้งแต่
ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขาทางด้านตะวันออก ที่ราบชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปากแม่น้าบางปะกงไปจนถึงอาเภอสัตหีบ
ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยดินตะกอน เหมาะสาหรับการทาการเกษตร และพื้นที่สูงชันและภูเขา
ทางตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด ไปจนถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้
ดังนี้
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(1) พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขา จะอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาว จากทิศตะวันตกเฉียง
เหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป จะอยู่ด้านตะวันออก
ของจังหวัด ซึ่งอยูใ่ นเขตอาเภอบ่อทองและอาเภอหนองใหญ่ ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจันทบุรี
(2) ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม จะอยู่ตอนบนของจังหวัดในเขตอาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคม และ
แนวกึ่งกลางของด้านตะวันตก
(3) ส่วนที่ติดกับทะเล อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อาเภอเมืองจนถึงอาเภอสัตหีบ มีความ
ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลบาง
แห่งมีลักษณะเว้าแหว่ง และเป็นที่ลุ่มต่าน้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้น ตั้งแต่ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี
ถัดลงไปเป็นอาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง และอาเภอสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง ซึ่งถูกพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
(4) ส่วนที่เป็นเกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่
ที่เป็นเกาะเล็ก และเกาะใหญ่ ประมาณ 46 เกาะ เกาะที่สาคัญที่สุดคือ เกาะสีชัง มีฐานะเป็นอาเภอ นอกจากนี้
ยังมีเกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก และเกาะไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนที่สาคัญของจังหวัด
สาหรับพื้นที่ศึกษาของโครงการซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อาเภอ
ปลวกแดง และอาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด (ความลาดชันร้อยละ
3-16) และลูกคลื่นลอนชัน (Undulating and Rolling) รวมถึงบางส่วนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและที่
ลาดเชิงเขา (Hilly Terrain and Footing Slop) มีลักษณะเป็นเนินเขาลูกเล็กๆ ติดต่อกัน มีแหล่งน้าธรรมชาติ
หลายสาย ได้แก่ ห้วยภูไทร คลองเล็ก ห้วยหนองไข่เน่ า คลองมาบหวายโสม ห้วยลาน และอ่างเก็บน้าฝายน้าล้น
วังปลา ซึ่งเป็นแหล่งน้าขนาดเล็ก ดังรูปที่ 3.2.1-1

3.2.2

ธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว

3.2.2.1

ธรณีวิทยา

(1) บทนา
การศึกษาทางด้านธรณีวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ตลอดจนผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดาเนินโครงการ
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษา โดยทาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านลักษณะธรณีวิทยา จากแผนที่ธรณีวิทยาภาคกลาง ของกอง
ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ.2542
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(3) ผลการศึกษา
ลักษณะทางธรณีวิ ทยาของจัง หวั ดระยอง ประกอบด้ว ย บริเวณพื้ นผิ ว ที่เหลือค้างจากการ
กัดกร่อนของหินพื้น (Erosion Surface) พบเป็นเนินเขาเก่า เขา และภูเขา ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
ระยอง จะเกิดอยู่สลับกันทั่วไปกับพื้นที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลาน้าที่พัดพามาจากที่สูง และลานตะกอน
พักลาน้า ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเป็นดินเกิดใหม่จากตะกอนน้าทะเลและน้ากร่อย เนื้อดินเป็นดินหยาบ บางแห่งเป็นดิน
เปรี้ยวจัดหรือมีปริมาณเกลือสูง ส่วนชายฝั่งทะเลมีทั้งที่เป็นชายฝั่งยกตัวและชายฝั่งจมน้า สาหรับชุดหินที่พบมี
หลายชุด เช่น หินแปร พวกหินไนส์ (Gneiss) และหินชีสต์ (Schist) ที่จัดอยู่ในยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian)
ซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปของเขาโดดและทิวเขาที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ จนถึงหินชุดควอเทอร์นารี (Quaternary) ที่
ประกอบด้วย ทราย (Sand) ทรายแป้ง (Silt) และดินเหนียวที่ยังไม่แข็งตัวเป็นหิน พบแผ่กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณ
สองฟากลาน้า ในแอ่งที่ลุ่ม และบริเวณชายทะเล
สภาพทางธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะทางธรณีเป็นหินแกรนิต หินแกรโนไดออไรด์
หินไดโอไรต์ และหินควอตซ์มอนโซไน ซึ่งเป็นพื้นผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินพื้น และหินยุคไตรแอสสิ ค
(Triassic) ที่มีเนื้อหินในระดับค่อนข้างหยาบถึงหยาบมาก จากลักษณะทางธรณีวิทยาดังกล่าวนี้ ทาให้ทราบว่า
บริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะดินที่มีเนื้อหยาบและเป็นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่าจนถึง ปานกลาง และมีสี
ค่อนข้างจาง รายละเอียดดังรูปที่ 3.2.2-1

3.2.2.2

แผ่นดินไหว

(1) บทนา
การศึกษาทางด้านแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงรอยเลื่อนที่มี
พลังที่จะทาให้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณใกล้เคียงโครงการ และนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดาเนินโครงการ
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิ ทยา กรม
ทรัพยากรธรณี เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านแผ่นดินไหว
(3) ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเกิดจากแหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว 2 ลักษณะ ได้แก่
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(ก) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกาเนิด จากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมายัง
ประเทศไทย โดยมีแหล่งกาเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ส่วนมากบริเวณที่รู้สึกสั่นไหว ได้แก่ บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลแผ่นดินไหวในอดีตที่ผ่านมา แนวของ
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะอยู่นอกประเทศ เช่น บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน พรมแดนไทย-พม่า
ประเทศลาว ทะเลอันดามัน และตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ซึ่งบริเวณเหล่านี้มักเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่
อยู่เป็นประจา เพราะอยู่ในแนวแผ่นดินไหวของโลก (Alpine-Himalaya) แม้ว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวค่อนข้างไกล
แต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่จึงส่งแรงสั่นสะเทือนเป็นบริเวณกว้างและส่งผลกระทบมายังประเทศไทย
(ข) แผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนภายในประเทศที่ยังสามารถเคลื่อนตัวอยู่ ซึ่งรอยเลื่อนที่
สาคัญในประเทศไทยจานวน 14 รอยเลื่อน แสดงดังรูปที่ 3.2.2-2
นอกจากนี้ จากข้อมูลดาวเทียมพบว่า กลุ่มรอยเลื่อนส่วนใหญ่ที่เคยเกิดความรุนแรงมาแล้ว
ในอดีตเป็นรอยเลื่อนใหญ่วางตัวในแนวเกือบตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน ส่วนอีกกลุ่มเป็น
รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน อยู่ทางภาคเหนือและตะวันตกของไทยซึ่งวางตัวในแนวเหนือใต้ทอดตัวลงมาเลื่อนคู่ขนาน
รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ และข้อมูลจากแผนที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และบริเวณ
ใกล้เคียง (พ.ศ.2443-2546) พบว่า พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตตะวันออกซึ่งไม่ได้เป็นแหล่งที่เกิดแผ่นดินไหว
(Seismic Source) และอยู่ห่างจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 300 กิโลเมตร ซึ่งจากการรวบรวมสถิติ
การเกิดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่ปี 2545-2557 พบว่าไม่มีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณพื้ นที่
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี และไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลต่อพื้นที่ภาคตะวันออกเลย ดังภาคผนวก 3ก
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหว ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2548 ภายหลังเกิดธรณี
พิบัติที่ภาคใต้ เมื่อปลายปี พ.ศ.2547 โดยแบ่งเขตพื้นที่เสี่ยงภัยต่อแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวต่างๆ เป็น 5 ระดับ
ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบสิ่งก่อสร้างในแต่ละเขตที่จะต้องออกแบบรับแรงแผ่นดินไหว ดังรูปที่ 3.2.2-3 สาหรับพื้นที่
โครงการอยู่ในเขต 1 พื้นที่ระดับที่ IV ซึ่งมระดับความรุนแรงพอประมาณ (คนที่สัญจรไป-มารู้สึกได้)

3.2.3

ทรัพยากรดิน

(1) บทนา
ทรัพยากรดินเป็นประเด็นสาคัญหนึ่งของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในการก่อสร้าง
และดาเนินโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดิน โดยเฉพาะกิจกรรมในระหว่างก่อสร้าง จึงต้องมี
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของชุดดินต่างๆ ที่อยู่ในและรอบพื้นที่โครงการ เพื่อนามาประเมินผลกระทบ
และจัดเตรียมเสนอมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรดินต่อไป
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.2.2-2 : จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย
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ที่ตั้งโครงการ

รูปที่ 3.2.2-3 : แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประเทศไทย
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(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงาน และรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการศึกษา โดยทาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้

รายงานการสารวจดิน จังหวัดระยอง ของกรมพัฒนาที่ดิน

รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย)
ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1), กันยายน 2556

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั น แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อ ม และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง),
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
(3) ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรดิน และผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรดินในบริเวณ
พื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล้เคียง จากเอกสารการวิจัยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุดดินและรายงานต่างๆ รวมทั้ง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า สภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย ชุดดินที่เป็นดินร่วนปนทราย ดิน
เหนียวปนทราย ดินร่วนปนดินเหนียว ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ทานา สวนผลไม้ ปลูกยางพารา และทุ่ งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ชุดดิน
จากธรณีสัณฐาน และวัตถุต้นกาเนิดดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน
แสดงดังรูปที่ 3.2.3-1 ประกอบด้วย ชุดดินจานวน 8 ชนิด ได้แก่

ดินชุดมาบบอน (Map Bon Series: Mb)
ดินชุดมาบบอนเกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิต และหินควอทไซท์บนพื้นผิ ว
ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันร้อยละ 3-6 เป็นดินลึกและมีการ
ระบายน้าดี น้าสามารถซึมผ่านได้ปานกลาง มีการไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็วถึงเร็วปานกลาง ดินบนลึกไม่เกิ น 20
เซนติเมตร เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0 มีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติ
ปานกลาง และมีคุณสมบัติทางกายภาพดีพอสมควรเหมาะสาหรับปลูกมันสาปะหลัง

ดินชุดพังงา (Phang-nga Series: Pga)
ดิ น ชุ ด พั ง งาเกิ ด จากการสลายตั ว ของหิ น แกรนิ ต บนพื้ น ผิ ว ที่ เ กิ ด การกั ด กร่ อ น
ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น เป็นดินลึกมาก การระบายน้าดี (Well Drained) ความลาดชันของพื้นที่อยู่
ในช่ว งร้อยละ 3-4 ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหยาบ มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 5.5 ความอุดม
สมบูรณ์ต่าปานกลาง เหมาะสาหรับปลูกพืชไร่
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ดินชุดสัตหีบ (Sattahip Series: Sh)
ดินชุดสัตหีบเกิดจากตะกอนลาน้าในที่ลุ่มและวัตถุ ตกค้าง (Local Alluvium and
Residuum) เป็นดินลึกมาก การระบายน้าดี มีความสามารถให้น้าซึมผ่านได้เร็วและมีการไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็ว
เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.5 มีความอุดมสมบูรณ์ต่า เหมาะสาหรับปลูก
มันสาปะหลัง มะพร้าว และไม้ผล

ดินชุดท้ายเหมือง (Thai Muang Series: Tim)
ดินชุดท้ายเหมืองเกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิตและหินควอทไซท์บนพื้นผิวที่
เหลื อ ค้ า งจากการกั ด กร่ อ น มี ลั ก ษณะเป็ น ลู ก คลื่ น ลอนลาด มี ค วามลาดชั น ร้ อ ยละ 8-16 มี ก ารระบายน้ าดี
น้าสามารถซึมผ่านได้ปานกลาง มีการไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็วถึงเร็วปานกลาง ดินบนลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0 มีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง และ
มีคุณสมบัติทางกายภาพดีพอสมควรเหมาะสาหรับปลูกพืชไร่และไม้ผล

ดินชุดทุ่งหว้า (Thung Wa Series: Tg)
ดินชุดทุ่งหว้าเกิดจากการสลายตัวของพวกวัตถุเคลื่อนย้ายพวกหินแกรนิตบนที่ราบ
เชิงเขา ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่ นลอนตื้น เป็นดินลึกมาก การระบายน้าดี ความลาดชันของพื้นที่อยู่ในช่วงร้อยละ
3-5 ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหยาบหรือดินร่วนเหนียวปนทรายหยาบ มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.5-6.0
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่า เหมาะสาหรับปลูกมะพร้าวและไม้ผล

ดินชุดห้วยโป่ง (Huai Pong Series: Hp)
ดินชุดห้วยโป่งเกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิต สภาพพื้นที่เกือบราบ เป็นดินลึก
มาก การระบายน้าดี ความลาดชันของพื้นที่อยู่ในช่วงร้อยละ 1-2 ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหยาบ มีค่าความเป็น
กรด-ด่างประมาณ 5.5-6.0 ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่า เหมาะสาหรับปลูกมะพร้าวและไม้ผล

บริเวณพื้นที่ลาดเชิงซ้อน (Slope Complex: Sh & SC)
บริ เ วณพื้ น ที่ ล าดชั น เชิ ง ซ้ อ นประกอบด้ ว ยหิ น ชนิ ด ต่ า งๆ ไม่ เ หมาะที่ จ ะท าการ
เพาะปลูก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน

ดินชุดสตึกที่มาจากหินแกรนิต (Satuk, granitic derived variant:
Suk-granitic derived)
เป็นชุดที่ดินที่พบได้ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ศึกษา เกิดจากตะกอนของหิน
ตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพื้นผิวแผ่นดิน สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาดมี
ความลาดชันร้อยละ 2-8 เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุในดินต่า จาเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงคุณภาพความสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมก่อนปลูกพืชทางเศรษฐกิจ พืชที่เหมาะสมกับดินชุดนี้ เช่น
มันสาปะหลัง และปอ เป็นต้น
ทั้งนี้ ลักษณะชุดดินของพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
เป็นดินชุดมาบบอนที่เกิดจากการสลายตัวของหินแกรนิต และหินควอทไซท์บนพื้นผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน
มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันร้อยละ 3-6 เป็นดินลึกและมีการระบายน้าดี น้าสามารถซึมผ่านได้
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041
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ปานกลาง มีการไหลบ่าของน้าบนผิวดินเร็วถึงเร็วปานกลาง ดินบนลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร เนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0 มีแร่ธาตุอาหารตามธรรมชาติปานกลาง และมีคุณสมบัติทาง
กายภาพดีพอสมควรเหมาะสาหรับปลูกมันสาปะหลัง
(ข) คุณภาพดิน
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 ได้
กาหนดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพดินจานวน 9 จุด รายละเอียดดังรูปที่ 3.2.3-2 โดยผลการตรวจวัดโลหะหนักทุกดัชนี
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ.2547 เรื่องมาตรฐานดินที่
ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม โดยสารหนู (As) มีค่าอยู่ในช่วงต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้
ถึง 3.87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แคดเมียม (Cd) มีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้จนถึง 1.19 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+) มีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้จนถึง 6.63 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ตะกั่ว (Pb) มีค่าต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้จนถึง 56.10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่
ในช่วง 19.69-1,505.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปรอท(Hg) มีค่าอยู่ในช่วงต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ถึง
1.30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นิกเกิล (Ni) มีค่าอยู่ในช่วงต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ถึง 4.44 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และซีลิเนียม (Se) มีค่าอยู่ในช่วงต่ากว่าที่เครื่องมือสามารถวิเคราะห์ได้ถึง 83.10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2.3-1
(ค) การชะล้างพังทลายของดิน
การประเมินผลกระทบการชะล้างพังทลายของดิน ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับดินอันเกิดจาก
การพัฒนาโครงการ คือ การชะล้างพังทลายของดินจากการเปิดพื้นที่ในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งระดับของการชะล้างจะ
แตกต่างกันตามคุณสมบัติของดิน โดยได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบ 2 กรณี คือ ในสภาพปัจจุบัน และในสภาพเมื่อ
มีโครงการ โดยใช้สมการ Universal Soil Loss Equation (USLE) ของ Wischmeier and Smith (1978)
ตามรายละเอียดดังนี้
A = RK(LS)CP
เมื่อ A = อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (ตัน/เฮกแตร์/ปี)
R = ค่าดัชนีพลังงานการชะล้างของฝน (Rainfall Erosivity Index: R-Factor)
K = ค่าดัชนีความคงทนต่อการถูกชะล้างพัง ทลายของดิน (Soil Erodibility
Index: K-Factor) :
L = ค่าดัชนีของความยาวความลาดชัน (Slope Length Index: L-Factor)
S = ค่าดัชนีของความลาดชัน (Slope Steepness Index: S-Factor)
C = ค่าดัชนีของพืชหรือสิ่งปกคลุมดิน (Crop Management Index: C-Factor)
P = ค่าดัชนี ของมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการชะล้า งพั ง ทลายของดิน (Soil
Conservation Measures Index: P-Factor)
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หน้า 3-13

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, 2556
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จุดเก็บตัวอย่าง

S1
บริเวณบ้านหนองตอง

S2
บริเวณฝายกั้นน้าในพื้นที่
โครงการ

S3
เหนืออ่างเก็บน้าดอกกราย

18 มิ.ย.52
30 มี.ค.53
16 มิ.ย.54
5 พ.ค.55
4 พ.ค. 56
18 มิ.ย.52
30 มี.ค.53
16 มิ.ย.54
5 พ.ค.55
4 พ.ค. 56
18 มิ.ย.52
30 มี.ค.53
16 มิ.ย.54
5 พ.ค.55
4 พ.ค. 56

สารหนู
(As)
0.52
ND
ND
ND
ND
3.00
1.48
ND
ND
ND
3.24
1.37
ND
ND
ND
ไม่เกิน 3.9

แคดเมียม
(Cd)
<0.40
<0.40
<1.00
<1.00
ND
<0.40
<0.40
<1.00
ND
ND
0.59
<0.40
<1.00
ND
<1.00
ไม่เกิน 37

ผลการวิเคราะห์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
โครเมียมเฮกซะตะกั่ว
แมงกานีส
6+
วาเลนท์ (Cr )
(Pb)
(Mn)
<0.20
2.02
130.74
<0.20
1.22
64.47
ND
7.61
1,034
ND
5.32
565
ND
<5.00
136.00
<0.20
4.16
33.2
<0.20
3.02
60.55
ND
56.1
47.2
ND
ND
46.3
ND
6.29
98.80
0.322
8.09
531.88
<0.20
4.65
383.64
ND
6.34
151
ND
2.92
112
ND
18.90
1,006.00
ไม่เกิน 300
ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 1,800

ปรอท
(Hg)
<0.02
<0.02
ND
0.03
0.05
<0.02
<0.02
ND
ND
0.16
0.03
<0.02
ND
0.03
0.14
ไม่เกิน 23

นิกเกิล
(Ni)
<0.40
<0.40
1.77
2.27
<0.40
0.49
0.53
<1.00
1.82
1.25
1.67
1.11
1.05
<1.00
<1.00
ไม่เกิน 1,600

เซลีเนียม
(Se)
4.77
<4.00
<10.00
ND
<4.00
<4.00
<4.00
<10.00
ND
ND
19.83
14.15
ND
ND
64.40
ไม่เกิน 390
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน1/

ปี พ.ศ.

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.2.3-1
ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา

จุดเก็บตัวอย่าง

S4
อ่างเก็บน้าดอกกราย

S5
พื้นที่สีเขียวบริเวณ
Holding Pond

มาตรฐาน1/

18 มิ.ย.52
30 มี.ค.53
16 มิ.ย.54
5 พ.ค.55
4 พ.ค. 56
18 มิ.ย.52
25 มี.ค.53
16 มิ.ย.54
5 พ.ค.55
4 พ.ค. 56
18 มิ.ย.52
25 มี.ค.53
16 มิ.ย.54
5 พ.ค.55
4 พ.ค. 56

สารหนู
(As)
0.23
0.72
ND
ND
ND
1.12
ND
ND
ND
ND
3.87
3.81
ND
ND
ND
ไม่เกิน 3.9

แคดเมียม
(Cd)
<0.40
<0.40
<1.00
ND
ND
1.09
0.58
<1.00
ND
ND
<0.40
<0.40
<1.00
ND
ND
ไม่เกิน 37

ผลการวิเคราะห์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
โครเมียมเฮกซะตะกั่ว
แมงกานีส
6+
วาเลนท์ (Cr )
(Pb)
(Mn)
0.236
4.14
19.69
<0.20
5.45
182.65
ND
10.6
218
ND
2.73
176
ND
6.48
284.00
<0.20
19.9
395.63
<0.20
7.32
163.09
ND
5.12
128
ND
6.44
90.5
ND
<5.00
67.80
<0.20
6.15
128.53
<0.20
14.67
292.29
ND
<5.00
174
ND
3.63
117
ND
7.97
176.00
ไม่เกิน 300
ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 1,800

ปรอท
(Hg)
<0.02
0.03
ND
ND
0.34
<0.02
<0.02
ND
0.02
0.12
<0.02
<0.02
ND
0.02
1.30
ไม่เกิน 23

นิกเกิล
(Ni)
<0.40
1.14
2.25
<1.00
1.19
1.30
1.59
<1.00
1.10
<1.00
0.91
0.83
<1.00
<1.00
<1.00
ไม่เกิน 1,600

เซลีเนียม
(Se)
<4.00
5.69
ND
ND
15.50
16.09
7.16
ND
ND
ND
4.93
10.63
ND
ND
11.90
ไม่เกิน 390

หน้า 3-16

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

S6
พื้นที่สีเขียวหน้าโรงงาน
Thai Asahi Glass
Public Co., Ltd.

ปี พ.ศ.

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.2.3-1
ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่าง

ปี พ.ศ.

เซลีเนียม
(Se)
19.33
<4.00
83.1
ND
ND
5.45
<10.00
ND
ND
10.12
<10.00
ND
ND
ไม่เกิน 390

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-17

ผลการวิเคราะห์ (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
สารหนู
แคดเมียม
โครเมียมเฮกซะตะกั่ว
แมงกานีส
ปรอท
นิกเกิล
6+
(As)
(Cd)
วาเลนท์ (Cr )
(Pb)
(Mn)
(Hg)
(Ni)
S7
18 มิ.ย.52
ND
0.72
<0.20
7.88
522.59
<0.02
2.21
พื้นที่สีเขียวหน้าโรงงาน
25 มี.ค.53
ND
<0.40
<0.20
1.64
32.77
<0.02
<0.40
San Miguel (Thailand)
16 มิ.ย.54
ND
1.02
ND
14.2
1,505
ND
<1.00
Co., Ltd.
5 พ.ค.55
ND
ND
ND
17.00
924
0.03
ND
4 พ.ค. 56
ND
ND
ND
ND
57.00
0.08
ND
2/
S8
25 มี.ค.53
ND
<0.40
<0.20
6.82
139.49
<0.02
0.69
พื้นที่สีเขียวบริเวณกลาง
16 มิ.ย.54
ND
<1.00
ND
<5.00
94.2
ND
<1.00
พื้นที่โครงการ
30 เม.ย. 55
ND
ND
ND
10.1
161
0.03
1.00
4 พ.ค. 56
ND
ND
ND
9.73
147.00
0.95
<1.00
2/
S9
25 มี.ค.53
ND
1.19
<0.20
12.78
222.89
0.02
4.44
พื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้
16 มิ.ย.54
ND
<1.00
ND
<5.00
52.7
ND
1.86
โครงการ
30 เม.ย. 55
ND
ND
ND
6.75
140
<0.02
2.83
4 พ.ค. 56
ND
ND
ND
<5.00
51.1
0.15
1.56
1/
มาตรฐาน
ไม่เกิน 3.9
ไม่เกิน 37
ไม่เกิน 300
ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 1,800
ไม่เกิน 23
ไม่เกิน 1,600
1/
หมายเหตุ :
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ.2547 เรื่องมาตรฐานดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม
2/
สถานี S8 และ S9 เริ่มดาเนินการตรวจวัดในปี พ.ศ 2553
ที่มา :
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง),
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041

ตารางที่ 3.2.3-1
ผลการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณพื้นที่ศึกษา (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยต้องหาค่าดัชนีแต่ละตัวตามลักษณะพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อนามาเข้าสมการข้างต้น
โดยมีรายละเอียดการหาค่าสาหรับดัชนีแต่ละตัว ดังนี้
 ค่าดัชนีพลังงานการชะล้างของฝน (Rainfall Erosivity Index : R-Factor) จาก
การทบทวนของมนู ศรีขจร และคณะ (2527) พบว่า ค่า R ของประเทศไทยแบ่งเป็น 2 เขต คือ ภูมิอากาศแบบ
ป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rainforest Climate) และเมื่อพิจารณาการประเมินค่า R ที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ
พบว่า การประเมินในกรณี KE>1 มีความเหมาะสมมากกว่ากรณี IE30 (มนู ศรีขจร และคณะ, 2527) ดังนั้น
สมการที่ใช้ในการประเมินค่า R คือ
y = 0.163x-0.0375
เมื่อ y = ค่าดัชนีพลังงานการชะล้างของฝนหรือ R
x = ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปีของสถานีตรวจวัดสัตหีบ ระหว่างปี 2526-2555
เท่ากับ 1,292.8 มิลลิเมตรต่อปี
ดังนั้น เมื่อแทนค่าในสมการจะได้ค่า R จากสูตร มีค่า 210.69 เมตร-ตัน/เฮกแตร์-ปี

ค่าดัชนีความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erodibility Index:
K-Factor) กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาการประเมินค่าปัจจัย K ของดินในประเทศไทยจากแผนภาพ Nomograph
โดยอาศัยข้อมูลสมบัติ 5 ประการของตัวแทนชุดดิน (Soil Series) ที่มีการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ตรวจวัด ใน
ห้องปฏิบัติการ ผลจากการศึกษาแนะนาวิธีประเมินค่าปัจจัย K อย่างง่าย โดยผลการประเมินค่า K ของกลุ่มชุดดิน
แสดงดังตารางที่ 3.2.3-2
จากการศึกษา พบว่า ชุดดินบริเวณที่ตั้งโครงการ คือ ชุดดินมาบบอน อยู่ในกลุ่ม
ชุดดินที่ 35 และตั้งอยู่ในภาคตะวันออก โดยเมื่อพิจารณา จากตารางที่ 3.2.3-2 พบว่าค่าดัชนีความคงทนต่อการ
ถูกชะล้างพังทลายของดินเฉลี่ยเท่ากับ 0.19

ค่าปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ (LS Factors) สภาพพื้นที่มีบทบาทต่อการชะล้าง
พังทลายของดินใน 2 ทาง คือ ความยาวของความลาดเท (Slope Length) และความชัน (Slope Gradient)
Wischmeier & Smith (USDA, 1978) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสองกับการสูญเสียดินในแปลง
ทดลองที่ กระทาอย่างต่ อ เนื่อ งในสภาพแวดล้อ มหลากหลายเป็ นระยะเวลานาน ทาให้สามารถพั ฒนาสมการ
คณิตศาสตร์ เพื่อใช้คานวณค่า LS Factors สาหรับใช้กับสมการสูญเสียดินสากลได้ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ทา
ศึกษาเปรียบเทียบการคานวณปัจจัย S และปัจจัย L จากสมการต่างๆ ที่ใช้ในหลายๆ ประเทศ และนามา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จึงได้กาหนดใช้แผนที่กลุ่มชุดดินเป็นฐานในการคานวณค่าปัจจัยรวมของ LS Factors
ของชั้นความลาดชันตามแผนที่กลุ่มชุดดิน แสดงดังตารางที่ 3.2.3-3
จากการศึกษา พบว่าชุดดินบริเวณที่ตั้งโครงการ คือ ชุดดินมาบบอน มีความลาดชัน
ร้อยละ 3-6 (ค่า s) โดยเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3.2.3-3 ชุดดินมาบบอน จัดอยู่ในชั้นความลาดชันตามแผนที่
กลุ่มชุดดิน B ความยาวของความลาดเท 150 เมตร ดังนั้น ค่าปัจจัยความลาดชันของพื้นทีเ่ ท่ากับ 0.320
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ตารางที่ 3.2.3-2
ค่า K ของกลุ่มชุดดินจาแนกตามภูมิภาคของประเทศ
กลุ่มชุดดิน

ภาคใต้

ภาคเหนือ

1-5
6-7
8
9
10-14
15
16
17-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29-31
32
33
34
35-40
41
42
43
44
45
46
47
48-49
50
51
52
53
54-55
56
57-58
59
60
61
62

0.14
0.31
0.14
0.21
0.14
0.31
0.34
0.30
0.34
0.04
0.04
0.04
0.30
0.33
0.22
0.11
0.29
0.33
0.40
0.20
0.20
0.04
0.04
0.04
0.07
0.33
0.29
0.33
0.20
0.20
0.20
0.29
0.33
0.29
0.20
0.35
0.34
0.33
0.33

0.18
0.27
0.18
0.27
0.18
0.27
0.34
0.30
0.35
0.06
0.06
0.06
0.30
0.30
0.18
0.15
0.24
0.30
0.49
0.19
0.27
0.05
0.05
0.05
0.05
0.30
0.24
0.33
0.27
0.19
0.15
0.24
0.30
0.24
0.27
0.35
0.35
0.33
0.33

ที่มา :

ภาค
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
0.15
0.14
0.36
0.35
0.15
0.14
0.21
0.14
0.15
0.14
0.36
0.35
0.34
0.44
0.26
0.34
0.35
0.33
0.05
0.08
0.16
0.05
0.05
0.08
0.26
0.34
0.18
0.25
0.18
0.27
0.13
0.12
0.25
0.30
0.26
0.30
0.37
0.44
0.26
0.19
0.24
0.19
0.04
0.07
0.4
0.05
0.04
0.05
0.04
0.05
0.18
0.30
0.25
0.30
0.29
0.30
0.24
0.34
0.26
0.19
0.26
0.19
0.25
0.30
0.18
0.30
0.25
0.14
0.24
0.34
0.30
0.35
0.35
0.33
0.29
0.30
0.29
0.30
พิจารณาตามหน่วยธรณีวิทยา

ภาคกลาง/
ภาคตะวันตก
0.18
0.29
0.18
0.29
0.18
0.29
0.47
0.26
0.43
0.07
0.07
0.07
0.26
0.29
0.18
0.14
0.28
0.36
0.56
0.21
0.34
0.08
0.04
0.04
0.08
0.30
0.28
0.33
0.34
0.23
0.25
0.28
0.30
0.28
0.34
0.35
0.43
0.33
0.33

กรมพัฒนาที่ดิน ,2543

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041

หน้า 3-19
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ตารางที่ 3.2.3-3
ค่าปัจจัยรวม LS-Factor ของชั้นความลาดชันตามแผนที่กลุ่มชุดดิน
ชั้นความลาดชัน
เปอร์เซ็นต์ความชัน
ตามแผนที่กลุ่มชุดดิน
(ค่า S)
A
1.2
B
2.0
C
5.0
D
12.0
E
20.0
F (กลุ่มดิน 62)
35.0
ที่มา :
กรมพัฒนาที่ดิน, 2543

ความยาวของความลาดเท
(ค่า  เป็นเมตร)
160
150
100
50
50
50

ค่าปัจจัยรวม
LS = Factor
0.226
0.323
0.567
1.927
2.753
4.571



ค่าดัชนีของพืชหรือสิ่งปกคลุมดิน (Crop Management Index: C-Factor) สาหรับ
สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สวนยางในเขตนิคมอมตะซิตี้ ดังนั้น หากพิจารณาเกณฑ์ การชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน 2545 (ตารางที่ 3.2.3-4) พบว่า ค่าดัชนีของพืชหรือสิ่งปก
คลุมดิน (Crop Management Index: C-Factor) มีค่าเท่ากับ 0.088 สาหรับในกรณีมีโครงการแต่ไม่มีมาตรการ
C เท่ากับ 1.0 และในกรณีมีโครงการแต่มีมาตรการ C เท่ากับ 0.015 เนื่องจากทางโครงการจะต้องจัดให้มีพื้นที่สี
เขียว และปรับภูมิทัศน์หรือทุ่งหญ้าปรับปรุงแล้ว

ค่ า ดั ช นี ข องมาตรการที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น (Soil
Conservation Measures Index: P-Factor) สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการของพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สวนยางใน
เขตนิคมอมตะซิตี้กาหนดให้ P เท่ากับ 1.0 (ตารางที่ 3.2.3-4) สภาพเมื่อมีโครงการ ทาการเปิดหน้าดินและไม่มี
มาตรการอนุรักษ์ P เท่ากับ 1.0 และสภาพเมื่อมีโครงการและมีมาตรการอนุรักษ์ เช่น เนื่องจากทางโครงการจะต้อง
จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปรับภูมิทัศน์หรือทุ่งหญ้าปรับปรุงแล้วดังนั้น ค่า P = 1.0
ผลจากการประเมินอัตราชะล้างพั ง ทลายของดินภายใต้สภาพต่างๆ จะถูกนามา
เปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงของอัตราชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย โดยอ้างอิงจากกรมพัฒนาที่ดิน
พ.ศ.2545 เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของอัตราชะล้างพังทลายของดินอันเนื่องมาจากโครงการ ดั งตารางที่
3.2.3-5
(ง) การประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดินในสภาพปัจจุบัน
จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการชะล้างพังทลายของดิน มาคานวณตาม
สมการสูญเสียดินสากล เพื่อนาไปใช้ในการประเมินอัตราการชะล้างของดินของพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ดังนี้
อัตราการสูญเสียดิน (A) = 210.69  0.19  0.323  0.088  1.00
= 1.14 ตัน/เฮคแตร์/ปี
= 0.18 ตัน/ไร่/ปี
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ตารางที่ 3.2.3-4
การกาหนดค่า C-Factor และ P-Factor สาหรับหน่วยแผนที่การใช้ที่ดิน 1:50,000
ชนิดพืช
นาร้าง
นาข้าว นาดา นาหว่าน นาน้าฝน
เกษตรกรรมผสมผสาน/ไร่นา
ข้าวสาลี ข้างบาเลย์ ข้าวไรน์
พืชไร่ พืชไร่ผสม พืชไร่อื่นๆ
สับปะรด ว่านหางจระเข้ ปานศรนารายณ์
ถั่วดา ถั่วแดง งา ฝิ่น
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง
ฝ้าย ไร่ร้าง
ข้าวโพด
มันสาปะหลัง ปอแก้ว ปอกระเจา ปอสา ปอป่าน พืชเส้นใย
มันฝรั่ง มันแกว มันเทศ แตงโม ขิง กะหล่าปลี มะเขือเทศ พริก
กัญชา กระเจี๊ยบ
ข้าวฟ่าง ลูกเดือย
ข้าวไร่ ยาสูบ ทานตะวัน
ละหุ่ง
สัก สะเดา กระถิน ประดู่ ช้อ
ไม้ยืนต้น ไม้ยืนต้นผสม ยางพารา ยูคาลิปตัน สนประดิพันธ์
ปาล์มน้ามัน
ไม้ชายเลน
ระกา สละ
จามจุรี ก้ามปู
ชา ไผ่ ไม้ผล ไม้ผลผสม สวนผลไม้ ทุเรียน เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง
กล้วย มะขาม ลาใย ขนุน กระท้อน ชมพู่ มังคุด ลางสาด ลองกอง
ละมุด
สตรอบอรี่ แรสเบอรี่
กาแฟ นุ่น ตีนเป็ด ส้ม พุทรา น้อยหน่า ฝรั่ง มะนาว
ไม้ผลเมืองหนาว
ไม้ดอก
หมาก มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ตาล
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ค่า C
0.100
0.280
0.225
0.280
0.340
0.380
0.389
0.390
0.400
0.406
0.421
0.500
0.502
0.600
0.600
0.650
0.700
0.790
0.088
0.150
0.300
0.000
0.020
0.088
0.150
0.150
0.150
0.270
0.300
0.300
0.356
0.400

ค่า P
0.100
0.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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ตารางที่ 3.2.3-4
การกาหนดค่า C-Factor และ P-Factor สาหรับหน่วยแผนที่การใช้ที่ดิน 1:50,000 (ต่อ)
ชนิดพืช
หม่อน เปล้า มะละกอ พืชสวน พืชสวนผสม พืชผัก องุ่น พริอไทย
เสาวรส มะกอก
ไร่ร้าง
ไร่หมุนเวียน ข้างไร่ (หมุนเวียน) ข้าวโพด (หมุนเวียน)
ถั่วต่างๆ (หมุนเวียน) งา (หมุนเวียน) มันต่างๆ (หมุนเวียน)
พืชผัก (หมุนเวียน) ฝิ่น (หมุนเวียน)
พื้นที่เตรียมปลูกไร่หมุนเวียน ทิ้งร้างไร่หมุนเวียน
พื้นที่ทิ้งร้างจากการทาไร่หมุนเวียน ไร่เลื่อนลอยที่ยังใช้ประโยชน์
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทุ้งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ผสม โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ สัตว์ปีก สุกร
คอกม้า
พืชน้า พืชน้าผสม กก บัว กระจับ แห้ว ผักบุ้งน้า ผักกระเฉด
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าร้าง สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าผสม
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา กุ้ง ปู หอย สัตว์น้าอื่นๆ ฟาร์มจระเข้
ป่าบึงน้าจืดหรือป่าพรุ ป่าชายเลน
ป่าดิบชื้น ป่าดงดิบ ป่าไม้ผลัดใบอื่นๆ
ป่าดิบเขา
ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา
พื้นที่ป่าไม้ ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าผลัดใบ
ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม ป่าดิบชื้นถูกทาลาย
ป่าละเมาะ
ป่าไผ่
ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม ป่าไม้เสื่อมโทรม
ป่าชายหาด
สวนป่าไม้ชายเลน
สวนป่าสน สวนป่ายาง สวนป่ายูคาลิปตัส สวนป่าสัก สวนป่าสะเดา
สวนป่าวนประดิพันธ์ สวนป่ากระถิน สวนป่าประดู่ สวนป่าซ้อ
สวนป่าเลียน สวนป่านางพญาเสือโคร่ง สวนมะยมป่า สวนแอปเปิล้ ป่า
สวนป่าเหรียง สวนป่าสีเสียด สวนไม้กระยาเอย
สวนป่า สวนป่าผสม สวนป่าอื่นๆ วนเกษตร
นาร้าง เขตชลประทาน
นาดา เขตชลประทาน นาหว่าน เขตชลประทาน
ไม้ผลผสม เขตชลประทาน
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ค่า C
0.000
0.600
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.003
0.019
0.020
0.040
0.048
0.150
0.250
0.450
0.000
0.088
0.088
0.088
0.088
0.088
0.100
0.280
0.100

ค่า P
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.100
1.000
1.000
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ตารางที่ 3.2.3-4
การกาหนดค่า C-Factor และ P-Factor สาหรับหน่วยแผนที่การใช้ที่ดิน 1:50,000 (ต่อ)
ชนิดพืช

ค่า C
0.150
0.400
0.600
0.000
0.015
0.020
0.032
0.048
0.000
0.800
0.800
0.800
0.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

กล้วย เขตชลประทาน
อ้อย เขตชลประทาน
มันสาปะหลัง เขตชลประทาน
พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้าขัง พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ
ทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าปรับปรุงแล้ว สนามกอล์ฟ
ไผ่
ทุ่งหญ้าสลับไม้ละเมาะ
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม หรือไม้พุ่ม ทุ่งหญ้าสลับไม้เตี้ย ไม้พุ่มและไม้ละเมาะ
บ่อขุดเก่า บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หาดทราย ที่หินโผล่ พื้นที่ทราย
เหมืองแร่
พื้นที่ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ พื้นที่อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ยังไม่ได้ทาประโยชน์ ที่ดินจัดสรร พื้นที่ผิวถนน พื้นที่อื่นๆ
ที่ทิ้งขยะ
นาเกลือ
โครงการที่ดินจัดสรร
ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ หมู่บ้านชาวเขาบนพื้นที่สูง พื้นที่อยู่อาศัยอื่นๆ
สถานีคมนาคม สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ท่าเรือ
ย่านอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์อพยพ
สุสาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่น้า แม่น้าลาคลอง แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ที่มา :

ค่า P
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.000
0.100
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

กรมพัฒนาที่ดิน, 2545

ตารางที่ 3.2.3-5
อัตราการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย

ที่มา :

ระดับการชะล้างพังทลาย
น้อย (Slight)
ปานกลาง (Moderate)
รุนแรง (Severe)
รุนแรงมาก (Very Severe)
รุนแรงอย่างยิ่ง (Extremely Severe)
ปรับปรุงจากกรมพัฒนาที่ดิน, 2545

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041

อัตราการชะล้างพังทลายของดิน (ตัน/ไร่/ปี)
0.00 - 2.00
2.01 - 5.00
5.01 – 15.00
15.01 – 20.00
> 20.00
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จากผลการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน พบว่า อัตราการชะล้างพังทลาย
ของดินบริเวณพื้นที่โครงการในสภาพปัจจุบัน เท่ากับ 0.18 ตัน/ไร่/ปี เมื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราการชะล้าง
พังทลายของดินในประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ได้จาแนกไว้ สรุปได้ว่า อัตราการชะล้างพังทลายของดิน
บริเวณพื้นที่ศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-5 และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราชะล้าง
พังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal) ตามข้อมูลอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 2 ตัน/ไร่/ปี ดังนั้น อัตราการชะล้างพังทลายเฉลี่ยในสภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษามีอัตราต่ากว่าค่า Soil
Tolerance Goal

3.2.4

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

3.2.4.1

อุตุนิยมวิทยา

(1) บทนา
สภาพอุตุนิยมวิทยาประจาถิ่น (Micro Scale Meteorological Condition) เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดย
ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นจะมากน้อยต่างกันไปขึ้นอยู่กับพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่ งกาเนิด
และผู้รับผลกระทบ ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
(2) วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบ เนื่องจากเป็นสถานีตรวจวัดอากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดคือ ตั้งอยู่ที่ละติจูด 12 องศา 41 ลิปดาเหนือ และ 100
องศา 59 ลิปดาตะวันออก โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาคาบ 30 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2527-2556
(3) ผลการศึกษา
บริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savana
Climate; AW) ตามหลักการจาแนกภูมิอากาศของเคิปเปน (Koppen) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างคงที่ ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน โดยจะได้รับอิทธิพลจาก
ลมทางทิศใต้พัดพาความชุ่มชื้นเข้ามาสู่ฝั่ง ทาให้อากาศไม่ร้อนมากนัก

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกชุก และอาจมีพายุดีเปรสชั่นเคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้ามา แต่เนื่องจากจังหวัดระยองตั้งอยู่ใกล้กับ
ทะเล ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมประจาถิ่น อากาศโดยทั่วไปจึงไม่หนาวเย็นมากนัก

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041

หน้า 3-24

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2527-2556) ดังแสดงในตารางที่ 3.2.4-1
สามารถสรุปได้ดังนี้

ความกดอากาศ
ความกดอากาศเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,009.1 เฮคโตปาสคาล โดยมีค่าความกดอากาศเฉลี่ย
รายเดือนที่ตรวจวัดได้สูงสุดในเดือนมกราคม และเดือนธันวาคม เท่ากับ 1,011.8 เฮคโตปาสคาล และความกด
อากาศเฉลี่ยรายเดือนที่ตรวจวัดได้ต่าสุดในเดือนสิงหาคมเท่ากับ 1,007.0 เฮคโตปาสคาล

ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี มีค่าเท่ากับร้อยละ 76.4 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือน
สูงสุดในเดือนตุลาคมเท่ากับร้อยละ 83.0 และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนต่าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับร้อยละ
69.0

อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 28.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงสุดในเดือน
เมษายนเท่ากับ 29.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนมีค่าต่าสุดในเดือนธันวาคม เท่ากับ 26.0 องศา
เซลเซียส

ปริมาณน้าฝน
ปริมาณน้าฝนตกสะสมทั้งปีเท่ากับ 1,263.1 มิลลิเมตร โดยในเดือนตุลาคมมีปริมาณ
น้าฝนสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 264.4 มิลลิเมตร ส่วนในเดือนธันวาคมมีปริมาณน้าฝนต่าสุดเฉลี่ยเท่ากับ 8.3 มิลลิเมตร
และพบว่าจานวนวันฝนตกทั้งปีเท่ากับ 114.3 วัน

ความเร็วลมและทิศทางลม
ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.3-5.2 นอต ความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงสุดในเดือน
มีนาคมและเดือ นมิถุนายน และความเร็วลมเฉลี่ยรายเดือนมีค่า ต่าสุดในเดือนตุลาคม สาหรับทิศทางลมแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมจะเป็นลมที่ พัดมาจากทิศเหนือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนพฤษภาคมจะเป็นลมที่พัดมาจากทิศใต้ และช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนจะเป็นลมที่ พัดมาจากทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ รายละเอียดดังรูปที่ 3.2.4-1

3.2.4.2

คุณภาพอากาศ

(1) บทนา
การศึกษาคุณภาพอากาศรอบๆ พื้นที่โครงการนั้น สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ
การทบทวนข้อมูลและตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบๆ โครงการ และการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการ การทบทวนข้อมูลคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการนั้นจะเป็นตัวบ่งชี้
ถึงระดับคุณภาพอากาศปัจจุบันและศักยภาพในการรองรับมลพิษของพื้นที่นั้นๆ ด้วย ดังนั้นการทบทวนข้อมูล
คุณภาพอากาศรอบๆ พื้นที่โครงการ จึงมีความสาคัญต่อการประเมินผลกระทบของโครงการต่อไป
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Station
Index Station
Latitude
Longitude

SATTAHIP
48477
12° 41' 0.0" N
100° 59' 0.0" E
Elements

Pressure(hPa)

Temperature(Celsius)

Dew Point Temp.(Celsius)
Relative Humidity(%)

Visibility(Km.)
Cloud Amount(1-10)
Wind (Knots)

Pan Evaporation(mm.)
Rainfall(mm)

หน้า 3-26

ที่มา :

กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556

MAY
1,007.2
7.1
1,013.6
1,001.2
33.7
38.7
26.1
18.4
29.6
25.0
77
89
63
33
11.7
11.4
7.6
S
4.9
40.0
165.6
12.5
156.2
0.0
0.9
0.0
6.0
0.0

JUN
1,006.9
5.7
1,020.3
999.7
33.3
37.5
26.0
21.7
29.4
24.6
77
88
63
33
11.8
11.6
8.2
SW
5.2
61.0
133.1
13.2
160.3
0.1
0.6
0.0
3.7
0.0

JUL
1,007.1
5.5
1,013.3
994.8
32.9
37.0
25.6
19.1
28.9
24.3
77
89
63
37
11.6
11.4
8.3
SW
5.0
34.0
110.5
12.8
57.5
0.0
0.8
0.0
3.4
0.0

AUG
1,007.0
5.7
1,013.9
1,000.1
32.9
37.2
25.6
19.8
28.9
24.2
77
89
63
16
11.6
11.3
8.4
SW
5.0
38.0
95.8
13.8
72.8
0.0
0.8
0.0
2.4
0.0

16
18
1.25
3.88
0
SEP
1,007.6
9.6
1,016.5
1,001.0
32.5
36.2
24.8
21.5
28.1
24.4
81
93
66
19
11.1
10.7
8.4
SW
3.8
56.0
223.7
17.4
121
0.2
0.7
0.0
6.8
0.0

Meters
Meters
Meters
Meters
Meters
OCT
1,008.9
8.5
1,016.7
1,001.6
32.4
36.2
23.8
18.0
27.4
23.8
83
94
64
14
8.9
8.5
7.7
N
3.3
34.0
264.4
18.5
208.8
0.2
5.6
0.0
9.1
0.0

NOV
1,010.4
7.4
1,017.9
1,001.3
32.8
36.5
22.5
16.0
27.0
21.6
75
90
54
12
8.3
7.9
6.2
N
4.2
31.0
62.4
6.2
80.1
0.1
11.0
0.0
2.3
0.0

DEC
Annual
1,011.8 1,009.1
6.3
6.4
1,027.9 1,027.9
1,002.8
994.8
32.6
32.9
36.6
38.7
20.8
24.2
11.2
10.0
26.0
28.1
19.3
23.2
69
76.4
86
89.6
48
59.8
4
4
7.5
9.7
7.0
9.1
5.2
6.9
N
4.5
4.6
36.0
61.0
0
8.3
1263.1
1.4
114.3
28.4
208.8
0
0.4
4.2
15.2
73.6
0.0
0.0
0.5
41.0
0.0
0.0

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Sunshine Duration(hr.)
Phenomena(Days)

Mean
Mean Daily Range
Ext.Max.
Ext.Min.
Mean Max.
Ext.Max.
Mean Min.
Ext.Min.
Mean
Mean
Mean
Mean Max.
Mean Min.
Ext.Min.
Mean
07.00LST
Mean
Prev.Wind
Mean
Max.
Total
Total
Num. of Days
Daily Max.
Mean
Fog
Haze
Hail
ThunderStorm
Squall

Elevation of station above MSL
Height of barometer above MSL
Height of Thermometer above ground
Height of wind vane above ground
Height of rainguage
N-Years
JAN
FEB
MAR
APR
30
1,011.8 1,011.3 1,010.2 1,008.6
30
5.2
4.3
4.4
6.5
29
1,020.5 1,019.5 1,021.6 1,016.6
29
1,000.0 1,002.5 1,002.5 1,000.4
30
32.2
32.3
32.8
33.8
30
36.5
36.5
37.8
38.7
30
21.2
23.2
25.0
26.1
30
13.2
16.0
16.5
10.0
30
26.2
27.5
28.6
29.8
30
20.4
22.4
23.6
24.9
30
73
76
76
76
30
90
90
89
89
30
52
58
61
62
30
15
16
15
14
30
6.9
7.7
8.8
10.0
30
5.5
6.6
8.1
9.5
30
5.3
5.4
5.8
6.2
30
N
S
S
S
30
3.9
4.7
5.2
5.0
30
29.0
32.0
32.0
38.0
8
30
32.4
24.2
61.4
81.3
30
3.4
3
5.1
7
30
59.7
55.2
101.5
120
1
30
1.9
1.1
0.2
0.0
30
14.9
10.3
6.9
5.9
30
0.0
0.0
0.0
0.0
30
0.3
0.8
1.9
3.8
30
0.0
0.0
0.0
0.0
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มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ที่มา: ส่วนงานบริการข้อมูล กลุ่มภูมิอากาศ, สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, กรมอุตุนิยมวิทยา, มกราคม 2557

ค่าลมสงบอยู่ตรงกลาง
ลมพัดจากทิศทีแ่ สดง

รูปที่ 3.2.4-1 : ผังลมในคาบ 20 ปี พ.ศ.2537-2556 สถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบ
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(2) วิธีการศึกษา

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 ซึ่งดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ปีละ 2 ครั้ง จานวน 5 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง (รูปที่ 3.2.4-2) ได้แก่ โรงเรียนบ้านวัง
ตาลหม่อน วัดราษฎร์อัสดาราม โรงเรียนบ้านภูไทร วัดพณานิคม และสถานีอนามัยมาบยาพร (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมาบยางพร)

ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจานวน 2 สถานี สถานีละ 7 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งวันหยุดและวันทาการ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานีตรวจวัด พิจารณาจากพื้นที่อ่อนไหวต่อ
ผลกระทบ (Sensitive Receptor) ประกอบด้วย วัด และโรงเรียน ร่วมกับความหนาแน่นของชุมชน ที่อยู่ใน
ทิศทางลมหลัก สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือรูปแบบกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
และสภาพภูมิอากาศประจาถิ่น โดยเฉพาะทิศทางลมในคาบ 30 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ศึกษา ดังตารางที่ 3.2.4-2
ดังนั้น จึงได้กาหนดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งถือเป็นตัวแทนคุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นที่ศึกษาของโครงการ จานวน 2 สถานี ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านภูไทร ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 2) วัดพณานิคม ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ดัง รูปที่ 3.2.4-3 ทั้งนี้ดัชนีที่
ทาการตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1
ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง รวมทั้งความเร็วและทิศทางลม โดยวิธีการเก็บและวิเคราะห์ดัชนีดังกล่าวจะใช้วิธีที่เป็นที่
ยอมรับของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งผลที่ได้จะทาการเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 3.2.4-3
ตารางที่ 3.2.4-2
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่ศึกษารอบโครงการ
สถานีตรวจวัด
หลักในการพิจารณา
(A1) : โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้ โรงเรียนบ้านภูไทร อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ค่อนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร ดังนั้น จึงถือเป็นตัวแทนพื้นที่ที่
อยู่ ใ นทิ ศ ทางลม ซึ่ ง พั ด มาจากทิ ศ ใต้ ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ น
เมษายน และทิ ศ ทางลมที่ พั ด มาจากทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ในช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของ
โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะการดาเนินการ
(A2) : วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม วัดพณานิคม อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ดังนั้นจึงถือเป็นตัวแทนพื้นที่ที่อยู่ในทิศทางลมซึ่งพัดมาจากทิศเหนือ ในช่วง
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ประกอบกับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณโดยรอบมีชุมชนและหน่วยงานราชการ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041
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ตารางที่ 3.2.4-3
วิธีการเก็บ วิธีวิเคราะห์ และค่ามาตรฐานของดัชนีที่ตรวจวัด
ดัชนีที่ต้องการวิเคราะห์
1. ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (Total Suspended
Particulates, TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide,
NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

วิธีการเก็บและวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ค่ามาตรฐาน
- เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Sampler - 330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร1/
และวิเคราะห์โดย Gravimetric Method
- เก็บตัวอย่างโดยใช้ PM10 Sampler และ
- 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร1/
วิเคราะห์โดย Gravimetric Method
- เก็บตัวอย่างโดยใช้ Chemiluminescence
- 320 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร2/
Analyzer และวิเคราะห์โดยวิธี
Chemiluminescence Method
4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide, SO2) - เก็บตัวอย่างโดย UV-Fluorescence
- 7803/ และ 3001/ ไมโครกรัม/
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
Analyzer และวิเคราะห์โดยวิธี UVลูกบาศก์เมตร สาหรับค่าเฉลี่ย
Fluorescence Method
1 และ 24 ชั่วโมง ตามลาดับ
5. ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and
- ตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือตรวจวัด ความเร็วและ
Wind Direction)
ทิศทางลม
1/
ที่มา :
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, 2547
2/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป,
2552
3/
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 เรื่องกาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา 1 ชั่วโมง, 2544

(3) ผลการศึกษา
(ก) ข้อมูลทุติยภูมิ
จากการรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 ที่ได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จานวน 5
สถานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน วัดราษฎร์อัสดาราม โรงเรียนบ้านภูไทร วัดพณานิคม และสถานีอนามัย
มาบยาพร (โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร) ในช่ว งปี พ.ศ.2552-2556 พบว่ า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในทุกดัชนีที่ทาการตรวจวัด ยกเว้นผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้น
ของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ (ตารางที่ 3.2.4-4) โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน มีค่าความเข้มข้น
ของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 20-150 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24
ชั่วโมง อยู่ในช่วง 10-80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของก๊าซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่
น้อยกว่า 1.9-161.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของก๊าซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่
น้อยกว่า 2.6-91.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041
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ตารางที่ 3.2.4-4
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556
สถานีตรวจวัด
โรงเรียนบ้านวังตาล
หม่อน

วัดราษฎร์อัสดาราม

โรงเรียนบ้านภูไทร

ช่วงที่ทาการ
ตรวจวัด
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
ธ.ค.53
พ.ค.54
ธ.ค.54
มิ.ย.55
ธ.ค.55
มิ.ย.56
ต.ค.56
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
ธ.ค.53
พ.ค.54
ธ.ค.54
มิ.ย.55
ธ.ค.55
มิ.ย.56
ต.ค.56
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
ธ.ค.53
พ.ค.54
ธ.ค.54
มิ.ย.55
ธ.ค.55
มิ.ย.56
ต.ค.56

ค่ามาตรฐาน

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041

TSP
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
50-110
90-110
30-40
100-140
40-60
20-40
40-70
30-120
20-50
50-150
40-80
90-140
40-100
80-130
60-90
40-70
100-180
60-180
60-180
70-200
30-50
70-170
20-70
70-90
40-70
20-40
30-40
30-50
40-100
40-90
3301/

ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
PM10
NO2
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
5.6-41.4
9.4-43.3
20-30
1.9-56.5
50-70
5.6-28.2
30-40
1.9-47.1
10-30
1.9-20.7
20-30
1.9-45.2
20-50
<1.9-28.2
10-40
<.9-161.9
40-80
<1.9-24.5
1.9-67.8
1.9-50.8
30-40
<1.9-24.5
50-90
<1.9-45.2
40-60
1.9-69.6
20-30
3.8-64.0
60-100
<1.9-32.0
40-50
<1.9-50.8
30-80
<1.9-50.8
60-90
22.6-122.4
18.8-62.1
1.9-41.1
10-50
7.5-107.3
30
13.2-32.0
30-50
<1.9-13.2
10-20
56.5-126.1
20-30
1.9-20.7
10-30
<1.9-33.9
20-40
<1.9-16.9
30-60
7.5-54.6
1/
120
7802/

SO2
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
18.2-65.0
2.6-13.0
31.2-52.0
2.6-13.0
18.2-41.6
2.6-36.4
<2.6-7.8
44.2-91.0
2.6-18.2
<2.6-15.6
2.6-10.4
<2.6-10.4
<2.6-2.6
<2.6-20.8
<2.6-15.6
<2.6-7.8
<2.6
<2.6-31.2
<2.6-31.2
2.6-57.2
<2.6-52.0
<2.6-2.6
<2.6-46.8
<2.6-169.0
<2.6-41.6
<2.6-23.4
2.6-13.0
<2.6-7.8
13.0-28.6
<2.6-7.8
3203/
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ตารางที่ 3.2.4-4
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 (ต่อ)
ผลการตรวจวัด (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
TSP
PM10
NO2
SO2
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
วัดพณานิคม
พ.ค.-มิ.ย.53
20-30
10-20
<1.9-79.1
5.2-46.8
ธ.ค.53
50-90
30-80
22.6-79.1
18.2-117.0
พ.ค.54
30-40
20-30
1.9-9.4
13.0-156.0
ธ.ค.54
10-30
<10-20
<1.9-13.2
<2.6-7.8
มิ.ย.55
30-40
20-30
<1.9-50.8
<2.6-15.6
ธ.ค.55
20-30
10-20
1.9-41.4
<2.6-23.4
มิ.ย.56
20-30
10-20
5.6-20.7
140.4-215.8
ต.ค.56
40-70
30-60
1.9-20.7
23.4-31.2
สถานีอนามัยมาบยาพร
พ.ค.-มิ.ย.53
40-120
20-50
<1.9-28.2
<2.6-7.8
(รพ.สต.มาบยางพร)
ธ.ค.53
90-110
50-70
16.9-71.5
2.6-33.8
พ.ค.54
40-80
30-50
3.8-75.3
28.6-72.8
ธ.ค.54
20-50
10-30
<1.9-26.4
31.2-182.0
มิ.ย.55
50
20-30
1.9-16.9
13.0-46.8
ธ.ค.55
60-170
30-90
<1.9-50.8
<2.6-10.4
มิ.ย.56
40-130
30-70
15.1-16.9
<2.6-5.2
ต.ค.56
60-300
50-170
20.7-88.5
2.6-13.0
1/
1/
2/
ค่ามาตรฐาน
330
120
320
7803/
หมายเหตุ : 1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547
2/
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33, 2552
3/
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 21, 2544
ที่มา :
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง), กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
ช่วงที่ทาการ
ตรวจวัด

สถานีตรวจวัด



วัดราษฎร์อัสดาราม
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดราษฎร์อัสดาราม มีค่าความเข้มข้นของ TSP
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 40-200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่
ในช่วง 20-100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของก๊าซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า
1.9-122.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของก๊าซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า
2.6-57.2 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

โรงเรียนบ้านภูไทร
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร มีค่าความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24
ชั่วโมง อยู่ในช่วง 20-170 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 10-60
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของก๊าซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 1.9-107.3 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของก๊าซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 2.6-126.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
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วัดพณานิคม
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดพณานิคม มีค่าความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย
24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 10-90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง
10-80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของก๊าซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 1.9-79.1
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของก๊าซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 2.6-215.8
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

สถานีอนามัยมาบยางพร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร)
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณสถานีอนามัยมาบยางพร (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมาบยางพร) มีค่าความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 40-300 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 10-170 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นของก๊าซ
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 1.9-88.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของก๊าซ
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 2.6-182.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ข) การสารวจภาคสนาม
ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบันบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบรอบโครงการ
ในระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 สถานีละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทาการ จานวน 2
สถานี (รูปที่ 3.2.4-2 และภาพที่ 3.2.4-1) ประกอบด้วย

สถานีตรวจวัด (A1): โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร UTM
(WGS84) 47P 0725738 E, 1434298 N

สถานีตรวจวัด (A2): วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร UTM (WGS84) 47P 0728665 E, 1428863 N
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทั้ง 2 สถานี
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2.4-5 และภาคผนวก 3ข พบว่า คุณภาพอากาศบริเวณทั้ง 2 สถานี มีค่าความเข้มข้น
ของมลสารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป สามารถสรุปได้ดังนี้

สถานีตรวจวัด (A1): โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร มีค่าความเข้มข้นของ TSP
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 43-109 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0-33.0 ของค่ามาตรฐาน
ค่าความเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 30-61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
25.0-50.8 ของค่ามาตรฐาน ความเข้มข้นของก๊าซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 17.9-42.1 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6-13.2 ของค่ามาตรฐาน และความเข้มข้นของก๊าซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ
24 ชั่วโมง เท่ากับ 5.8-9.4 และ 4.2-5.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7-1.2 และ 1.4-1.8 ของ
ค่ามาตรฐาน ตามลาดับ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041
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สถานีตรวจวัด (A1) : โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สถานีตรวจวัด (A2) : วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ภาพที่ 3.2.4-1 : สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทิศทางและความเร็วลมของโครงการ
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ตารางที่ 3.2.4-5
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของโครงการ
ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นมลสาร (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
สถานีตรวจวัด
วันที่ตรวจวัด
TSP
PM10
NO2
SO2
24 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
(A1) : โรงเรียนบ้านภูไทร หมูท่ ี่
23-24 พ.ย. 55
76
43
30.9
6.0
4.7
5 ตาบลเขาไม้แก้ว
24-25 พ.ย. 55
44
30
17.9
6.0
4.5
อาเภอบางละมุง จังหวัด
25-26 พ.ย. 55
44
30
24.7
6.5
5.5
ชลบุรี
26-27 พ.ย. 55
4.5
69
46
31.2
9.4
27-28 พ.ย. 55
4.5
109
61
42.1
5.8
28-29 พ.ย. 55
4.5
43
30
23.7
6.5
29-30 พ.ย. 55
4.2
67
37
36.9
7.3
ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด
43-109
30-61
17.9-42.1
5.8-9.4
4.2-5.5
(A2) : วัดพณานิคม หมู่ที่ 4
23-24 พ.ย. 55
48
27
20.1
5.2
3.7
ตาบลพนานิคม อาเภอ
24-25 พ.ย. 55
34
21
55.7
4.7
4.2
นิคมพัฒนา จังหวัด
25-26 พ.ย. 55
37
20
26.5
4.5
4.5
ระยอง
26-27 พ.ย. 55
49
26
35.8
5.0
4.5
27-28 พ.ย. 55
36
25
24.8
4.7
4.5
28-29 พ.ย. 55
39
24
33.7
5.0
4.7
29-30 พ.ย. 55
38
23
40.6
5.2
4.5
ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด
34-49
20-27
20.1-55.7
4.5-5.2
3.7-4.7
มาตรฐาน
ไม่เกิน 3301/ ไม่เกิน 1201/ ไม่เกิน 3202/ ไม่เกิน 7803/
ไม่เกิน 3001/
1/
หมายเหตุ :
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547
2/
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33,
2552
3/
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 21, 2544
ที่มา :
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด, ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555



สถานีตรวจวัด (A2): วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด

ระยอง
คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดพณานิคม มีค่าความเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย
24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 34-49 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3-14.8 ของค่ามาตรฐาน ค่าความ
เข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 20-27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7-22.5
ของค่ามาตรฐาน ความเข้มข้นของก๊าซ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 20.1-55.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.3-17.4 ของค่ามาตรฐาน และความเข้มข้นของก๊าซ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง เท่ากับ
4.5-5.2 และ 3.7-4.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 และ 1.2-1.6 ของค่ามาตรฐาน ตามลาดับ
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สาหรับผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็ว ลมในปัจจุบัน บริเวณรอบพื้ นที่โครงการ
บริเวณตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานี พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่บริ เวณโรงเรียนบ้านภูไทร พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-1.0 เมตร/วินาที และมีสัดส่วนของลมสงบ (ความเร็ว
ลมน้อยกว่า 0.4 เมตร/วินาที) ร้อยละ 57.4 ส่วนทิศทางลมบริเวณวัดพณานิคม ส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก
(W) โดยมีความเร็วลมอยู่ในช่วง 0.4-1.0 เมตร/วินาที และมีสัดส่วนของลมสงบ ร้อยละ 79.1 ซึ่งรายละเอียดผล
การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมของทั้ง 2 สถานี แสดงดังตารางที่ 3.2.4-6 และรูปที่ 3.2.4-4
ตารางที่ 3.2.4-6
ผลการตรวจวัดทิศทางลมบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของโครงการ
ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ทิศทาง

ร้อยละของทิศทางลม

โรงเรียนบ้านภูไทร
วัดพณานิคม
N
0.6
3.6
NNE
5.4
1.8
NE
7.2
0.0
ENE
1.8
0.0
E
0.0
0.0
ESE
0.6
0.0
SE
1.8
1.2
SSE
4.8
0.0
S
3.0
0.0
SSW
0.6
1.8
SW
5.4
3.6
WSW
3.6
1.2
W
4.8
7.7
WNW
1.2
0.0
NW
0.0
0.0
NNW
1.8
0.0
รวม
42.6
20.9
Calm (<0.4 เมตร/วินาที)
57.4
79.1
ที่มา :
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด, ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2555
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N

N
NNE

NNW

NE

NW

20%

10%

Calm
57.4 %

30%

ESE

WSW

SW

SE

Percent of Wind Direction
Wind Speed (m/s)

S

0

5

10

15

ENE

WNW

E

20

0.4-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0

25

30%

ESE

WSW

SW

SE

Percent of Wind Direction
Wind Speed (m/s)

> 4.1

หน่วย : เมตร/วินาที
ร้อยละของลมสงบ : 57.4
สถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านภูไทร

20%

10%

Calm
79.1 %

W

SSE

SSW

SSE

SSW

NE

NW

ENE

WNW

W

NNE

NNW

หน่วย : เมตร/วินาที
สถานีตรวจวัด : วัดพณานิคม

S

0

5

10

15

20

0.4-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0

25
> 4.1

ร้อยละของลมสงบ : 79.1

วันที่ตรวจวัด : 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
วันที่ตรวจวัด : 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ที่มา :
การสารวจภาคสนามโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด, ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2555

รูปที่ 3.2.4-4 : ผังแสดงทิศทางและความเร็วลมบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของโครงการ
ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

3.2.5

เสียง

(1) บทนา
การศึกษาระดับเสียงในปัจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษาร่วมกับระดับเสียงที่
เกิดจากกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ งกั น แก้ ไ ขและลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 ซึ่งมีการตรวจวัดระดับเสียง
จานวน 3 สถานี (รูปที่ 3.2.4-1) ได้แก่ สถานีอนามัยมาบยางพร โรงเรียนบ้านภูไทร และวัดพณานิคม
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ดาเนินการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 2 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันหยุด
และวันทาการ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสถานีตรวจวัด พิจารณาจากพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive
Receptor) ที่อยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง ความหนาแน่นของชุมชน
และลักษณะของพื้นที่ ดัง นั้นจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ที่ปรึกษาได้กาหนดให้สถานีตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งถือเป็น
ตัวแทนระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ จานวน 2 สถานี ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านภูไทร ตาบลเขาไม้แก้ว
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2) วัดพณานิคม ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวั ดระยอง ดังรูปที่ 3.2.4-2
ซึ่งดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน
(Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 (L5) 10 (L10) 50 (L50) และ 90 (L90) โดยใช้
เครื่องมือ Precision Integrating Sound Level Meter ซึ่งจะตั้งสูงจากพื้นดินประมาณ 1.0-1.5 เมตร และใน
รัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนของเครื่องตรวจวัดต้องไม่มีกาแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการ
สะท้อนเสียงกีดขวางอยู่
(3) ผลการศึกษา
(ก) ข้อมูลทุติยภูมิ
จากการรวบรวมข้อมูลระดับเสียงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง),
กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 ซึ่งดาเนินการตรวจวัดระดับเสียงจานวน 2 สถานี ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ที่กาหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) ดังตารางที่ 3.2.5-1 และ
ภาคผนวก 3ค ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

โรงเรียนบ้านภูไทร
ผลการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 มีค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) อยู่ในช่วง 49.0-63.6 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ค่าระดับเสียง
ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) รายชั่วโมง อยู่ในช่วง 37.1-67.3 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงกลางวัน -กลางคืน
(Ldn) มีค่าอยู่ในช่วง 39.7-66.9 เดซิเบล(เอ)

วัดพณานิคม
ผลการตรวจวัดบริเวณวัดพณานิคม ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) อยู่ในช่วง 49.0-64.2 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ค่าระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์
ที่ 90 (L90) รายชั่วโมง อยู่ในช่วง 36.3-67.3 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) มีค่าอยู่ในช่วง
49.7-66.8 เดซิเบล(เอ)
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ตารางที่ 3.2.5-1
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ.2554-2556
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
Leq 24 ชม.
L90 (รายชั่วโมง)
Ldn
โรงเรียนบ้านภูไทร
12-15 พ.ค. 54
52.4-54.3
44.2-56.2
58.2-59.8
๗
23-26 ก.ย. 54
51.7-55.7
39.0-57.3
53.8-59.6
5-8 มิ.ย.55
60.1-63.6
53.0-67.3
65.5-68.9
7-10 ต.ค.55
50.6-53.7
43.2-62.8
55.3-62.0
28 มิ.ย.-1 ก.ค. 56
49.0-59.9
37.1-54.4
55.4-60.6
12-15 ต.ค. 56
49.8-53.9
46.4-60.9
54.6-58.5
12-15 พ.ค. 54
49.9-64.2
37.5-61.9
55.4-64.6
วัดพณานิคม
23-26 ก.ย. 54
50.4-57.1
36.3-62.5
58.0-59.1
5-8 มิ.ย.55
57.3-59.0
46.7-67.3
61.0-66.8
7-10 ต.ค.55
51.1-52.8
44.2-54.6
56.7-59.2
28 มิ.ย.-1 ก.ค. 56
51.5-56.2
37.3-55.6
55.8-62.4
12-15 ต.ค. 56
42.7-44.9
33.9-43.6
49.7-50.8
1/
มาตรฐาน
70
1/
หมายเหตุ:
อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป
ที่มา:
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง), กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
สถานีตรวจวัด
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(ข) การสารวจภาคสนาม
ในการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของโครงการ โดย
ตรวจวัดสถานีละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งวันหยุดและวันทาการ ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
จานวน 2 สถานี (รูปที่ 3.2.4-2 และภาพที่ 3.2.5-1) ประกอบด้วย

สถานีตรวจวัด (N1): โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร UTM
(WGS84) 47P 0725738 E, 1434367 N

สถานีตรวจวัด (N2): วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง ห่างจากที่ตั้งโครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร UTM (WGS84) 47P 0728575 E, 1428909 N
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในปัจจุบันบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทั้ง 2 สถานี พบว่า
ระดับเสียงของทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ที่กาหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2.5-2 และภาคผนวก 3ค
ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สถานีตรวจวัด (N1) : โรงเรียนบ้านภูไทร
ระดับเสียงบริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร มีค่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.)
อยู่ในช่วง 48.6-52.6 เดซิเบล(เอ) หรือร้อยละ 69.43-75.14 ของค่ามาตรฐาน ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่
ในช่วง 84.9-95.6 เดซิเบล(เอ) หรือร้อยละ 73.83-83.13 ของค่ามาตรฐาน ส่วนค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน กลางคืน (Ldn) มีค่าอยู่ในช่วง 53.0-55.2 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าอยู่ในช่วง
41.8-43.7 เดซิเบล(เอ)

สถานีตรวจวัด (N2) : วัดพณานิคม
ระดับเสียงบริเวณวัดพณานิคม มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) อยู่
ในช่วง 48.0-63.8 เดซิเบล(เอ) หรือร้อยละ 68.57-91.14 ของค่ามาตรฐาน ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง
86.3-104.6 เดซิเบล(เอ) หรือร้อยละ 75.04-90.96 ของค่ามาตรฐาน ส่วนค่าระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
มีค่าอยู่ในช่วง 54.1-65.0 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าอยู่ในช่วง 38.1-46.3 เดซิเบล(เอ)
ซึ่งจากผลการตรวจวัดจะมีค่าสูงในช่วงวันที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมงานวัด
ภายในพื้นที่วัดพณานิคม
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สถานีตรวจวัด (N1) : โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5
ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด (N2) : วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ภาพที่ 3.2.5-1 : สถานีตรวจวัดระดับเสียงของโครงการ
ตารางที่ 3.2.5-2
ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบของโครงการ
ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
Leq 24 ชม.
Lmax
Ldn
L90
1. โรงเรียนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5
23-24 พ.ย. 55
52.6
93.1
55.2
43.5
ตาบลเขาไม้แก้ว
24-25 พ.ย. 55
48.6
95.0
53.0
41.8
อาเภอบางละมุง
25-26 พ.ย. 55
51.4
92.3
56.8
43.7
จังหวัดชลบุรี
26-27 พ.ย. 55
52.5
91.1
54.1
42.6
27-28 พ.ย. 55
51.8
97.6
54.4
43.5
28-29 พ.ย. 55
50.6
84.9
53.4
42.5
29-30 พ.ย. 55
50.7
95.6
54.2
44.1
ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด
48.6-52.6
84.9-95.6
53.0-55.2 41.8-43.7
2. วัดพณานิคม หมู่ที่ 4
23-24 พ.ย. 55
50.7
95.2
54.3
39.7
ตาบลพนานิคม
24-25 พ.ย. 55
59.7
87.3
60.3
46.3
อาเภอนิคมพัฒนา
25-26 พ.ย. 55
63.2
88.1
65.0
43.9
จังหวัดระยอง
26-27 พ.ย. 55
63.8
104.6
64.0
40.4
27-28 พ.ย. 55
48.9
86.3
54.1
38.6
28-29 พ.ย. 55
51.2
93.7
55.2
40.4
29-30 พ.ย. 55
48.0
86.7
53.7
38.1
ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด
48.0-63.8
86.3-104.6 54.1-65.0 38.1-46.3
1/
ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 70.0 ไม่เกิน 115.0
1/
หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540
ที่มา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด, ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
สถานีตรวจวัด
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3.2.6

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อุทกวิทยาน้าผิวดิน

(1) บทนา
ที่ปรึกษาได้พิจารณาให้มีการศึกษาด้านอุทกวิทยาของแหล่งน้าผิวดินในปัจจุบัน เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงข่ายคลอง แม่น้า และแหล่งน้าที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่
ศึกษา ภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติปริมาณน้าฝน และปริมาณน้าท่าของแหล่งน้าในบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ เช่น แม่น้าประแสร์ เป็นต้น จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน และรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5
(ครั้งที่ 1), สิงหาคม 2556 เป็นต้น และจากการสารวจภาคสนามสภาพแหล่งน้าต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการ และ
บริเวณใกล้เคียง
(3) ผลการศึกษา
(ก) อุทกวิทยาน้าผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษา
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาด และลูกคลื่นลอนชัน
ทาให้เกิดมีลาน้าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ห้วยภูไทร ซึ่งมีต้นน้าเกิดจากห้วยและคลองเล็กๆ ในเขตอาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี อาทิ ห้วยภูไทร ห้วยฮังแก้ว ห้วยกระแบกอ่าง ห้วยล้าน ห้วยไข่เน่า และห้วยมาบหวายโสม ไหลมา
รวมกันบริเวณตาบลเขาไม้แก้ว จากนั้นไหลผ่านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ไปบรรจบกับคลองเล็ก และห้วย
วังกระรอก ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้าดอกกราย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ
6.6 กิโลเมตร นอกจากนี้ มีลาคลอง และห้วยต่างๆ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นต้น
กาเนิดของลาน้าสาขาที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล ประกอบด้วย ห้วยชลิต ห้วยเล็ก ในพื้นที่ตาบลมาบยางพร
และคลองหินลอย ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังรูปที่ 3.2.6-1
ห้วยภูไทร มีความกว้างประมาณ 5-13 เมตร และลึกประมาณ 1-3 เมตร โดยมีน้าไหล
ตลอดเฉพาะช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ศึกษาใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ปริมาณน้าไหลที่ห้วยภูไทรลงสู่
อ่างเก็บน้าดอกกรายมีประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยในช่วงฤดูฝน เฉพาะพื้นที่รับน้าของห้วยภูไทร
มีปริมาณน้าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้าดอกกรายประมาณ 26 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
(ข) โครงการชลประทาน
จังหวัดระยองมีการพัฒนาแหล่งน้า เพื่อใช้สาหรับการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค
และการอุตสาหกรรม โดยปี พ.ศ.2549 มีโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง จานวน 5 โครงการ สามารถเก็บน้า
ได้ 540.66 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จานวน 210,700 ไร่ รายละเอียดแสดงในตารางที่
3.2.6-1 โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.2.6-1
โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2549
โครงการ
ปริมาณน้าเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)
1. อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล (ขนาดใหญ่)
163.76
2. อ่างเก็บน้าคลองกระโอก (ขนาดกลาง)
17.50
3. อ่างเก็บน้าคลองใหญ่ (ขนาดกลาง)
40.00
4. อ่างเก็บน้าดอกกราย (ขนาดกลาง)
71.40
5. อ่างเก็บน้าประแสร์ (ขนาดกลาง)
248.00
รวม
540.66
ที่มา:
โครงการชลประทานจังหวัดระยอง (www.thaieasterncluster.com)

พื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์ (ไร่)
36,000
7,500
20,000
1,200
137,000
210,700



โครงการชลประทานเพื่อการอุตสาหกรรม มีจานวน 2 โครงการ คือ โครงการอ่าง
เก็บน้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้าดอกกราย

โครงการชลประทานเพื่ อป้ องกัน น้าเค็ ม และอุ ทกภัย และเก็ บกั กน้ า มีจ านวน 6
โครงการ คือ โครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บ้านค่าย อ่างเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล อ่าง
เก็บน้าคลองกระโอก และโครงการป้องกันน้าเค็มลุ่มแม่น้าประแสร์

โครงการชลประทานเพื่ อ การเกษตรจั ง หวั ด ระยอง มี จ านวน 5 โครงการ คื อ
โครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บ้านค่าย อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล อ่างเก็บน้าคลองกระโอก และโครงการ
ป้องกันน้าเค็มลุ่มแม่น้าประแสร์
(ค) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
จากการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาตาบล ปี พ.ศ.2551-2553 ของ อบต.มาบยางพร อบต.
พนานิคม ทต.มะขามคู่ และอบต.เขาไม้แก้ว สามารถสรุปประเภท และจานวนแหล่งน้าที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ในแต่ละชุมชน ดังตารางที่ 3.2.6-2
ตารางที่ 3.2.6-2
แหล่งน้าที่สร้างขึ้นในพื้นที่ศึกษา
ประเภท
อ่างเก็บน้า
สระน้า
ฝายน้าล้น
บ่อบาดาล
บ่อน้าตื้น
บ่อน้าลึก
ที่มา:

จานวน (แห่ง)
ต.มาบยางพร
ต.พนานิคม
ทต.มะขามคู่
ต.เขาไม้แก้ว
1
11
5
2
33
8
8
7
13
3
6
11
66
41
30
25
15
แผนพัฒนาตาบลปี พ.ศ.2551-2553 ของ อบต.มาบยางพร อบต.พนานิคม ทต.มะขามคู่ และ อบต.เขาไม้แก้ว
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3.2.7

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้าผิวดิน

(1) บทนา
ที่ปรึกษาได้พิจารณาให้มีการศึกษาด้านคุณภาพน้าผิวดินของพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการวางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้าผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, สิงหาคม 2553 และจากรายงานการ
วิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม โครงการโรงไฟฟ้ าเพื่ออุตสาหกรรม (ส่ว นขยาย) ของบริษัท อ มตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
(3) ผลการศึกษา
เนื่องจากการดาเนินการของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและดาเนินการโครงการจะไม่มีการ
ระบายน้าออกสู่แหล่งน้าสาธารณะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ดังนั้นในขั้นตอนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด จึงดาเนินการเพียงการรวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับ คุณ ภาพน้ าผิ ว ดิ นบริเ วณพื้ น ที่ศึ กษาจากรายงานการวิ เ คราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้ อมโครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, สิงหาคม 2553 ที่ได้ตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการดาเนินการของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ในช่ว งเดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือน
มิถุนายน 2548 จานวน 5 สถานี พบว่า คุณภาพน้าผิวดินที่ตรวจวัดได้ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้า
ผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) แสดงดังตารางที่ 3.2.7-1
(ก) ห้วยภูไทร บริเวณบ้านหนองตองเหนือจุดระบายน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) 1 กิโลเมตร (SW1)
บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0-2.8 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่
ในช่วงน้อยกว่า 10-32.80 มิลลิกรัม/ลิตร น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 7.6
มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.53-7.9 ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่ในช่วง
6.8-280 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) ตรวจไม่พบ โครเมียม (Cr) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 0.001
มิลลิกรัม/ลิตร ปรอท (Hg) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.08 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร และสังกะสี (Zn) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 0.08
มิลลิกรัม/ลิตร
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พารามิเตอร์

หน่วย

SW1

SW2

SW3

SW4
2546
<2.0-8.9
ND-2.0
7.4-7.8
4.0-38.0
ND
ND
ND
ND
ND
ND-0.05
ND-0.05

2547
<2.0-3.6
14.14-27.83
<2.0-4.8
6.9-7.8
16.0-48.0
ND
<0.10
<0.10
<0.05
<0.0010
<0.10
<0.02-0.02

2548
<2.0-3.6
11.72-25.60
<2.0-9.3
<0.53-3.12
6.8-7.3
ND
ND
<0.10
<0.10
<0.0010
ND-<0.05
<0.02-<0.10
<0.02-0.07

<2.0
5.0-9.0
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<1.0
<0.002
<0.1
<1.0

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-47

2546
2547
2548
2546
2547
2548
2546
2547
2548
2546
2547
2548
BOD
<2.0
<2.0-2.4
<2.0-2.8
<2.0-3.1
<2.0-2.0
<2.0-4.8
<2.0-2.4
<2.0
<2.0-2.2
<2.0
<2.0
<2.0
COD
mg/l <10.0-19.60 <10.0-22.40 11.72-32.80 <10.0-54.88 <10.0-18.40 10.40-29.60 <10.0-19.60 <10.0-29.82 12.0-34.4 <10.0-29.49 <10.0-15.18 10.4-20.0
Oil & Grease mg/l
ND
<2.0-6.8
2.1-7.6
ND
<2.0-2.8
<2.0-9.8
ND-2.4
<2.0-7.6
2.2-9.2
ND-2.8
<2.0
2.1-4.4
pH
mg/l
6.9-7.9
6.6-7.6
<0.53
6.9-7.7
6.5-7.2
<2.0-1.28
7.0-7.7
6.5-7.6 <0.53-1.14 6.9-7.7
6.5-7.8
<0.53
SS
mg/l
63-280
8.0-210.0
6.8-7.4
50-840
<3.0-30.0
6.5-7.4
54-186.0 <2.0-202.1 6.7-7.2
10.0-32.0 <3.0-61.0
6.8-7.1
Cd
mg/l
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Cr
mg/l
ND
<0.10
ND
ND
<0.10
ND
ND
<0.10
ND
ND
<0.10
ND
Cu
mg/l
ND
<0.10
<0.10
ND
<0.10
<0.10
ND
<0.10
<0.10
ND
<0.10
<0.10
Pb
mg/l
ND
<0.05
<0.10
ND
<0.05
<0.10
ND
<0.05
<0.10
ND
<0.05
<0.10
Mn
mg/l
ND
<0.001-0.001
<0.001-0.0019
<0.0010
<0.0010
Hg
mg/l
ND
<0.001 <0.05-0.08
ND
<0.0010 ND-<0.05
ND
<0.0010 ND-<0.05 ND-0.0007 <0.0010 ND-<0.05
Ni
mg/l
ND
<0.10
<0.01-0.20
ND
<0.10 <0.02-<0.10
ND
<0.10 <0.02-<0.10
ND
<0.10 <0.02-<0.10
Zn
mg/l ND-0.06 <0.02-0.04 <0.02-0.08 ND-0.05 <0.05-0.41 <0.02-0.17 ND-0.02 <0.02-0.07 <0.02-0.05 ND-0.02 <0.02-0.05 <0.02-0.06
หมายเหตุ : SW1 = ห้วยภูไทร เหนือจุดระบายน้าทิ้งของโครงการ 1 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองตอง
= ห้=วยภูห้ไวทรยภูบริไทร
เวณจุเหนื
ดระบายน้
าทิ้งของโครงการ
หมายเหตุ : SW2SW1
อจุดระบายน้
าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณบ้านหนองตอง
SW3
= ห้=วยภูห้ไวทรยภูใต้ไทร
จดุ ระบายน้
าทิ้งดของโครงการ
โลเมตรคมอุ
บริตเวณบ้
านปรุมปราม ตี้ (ระยอง)
SW2
บริเวณจุ
ระบายน้าทิ1้งกิของนิ
สาหกรรมอมตะซิ
SW3
ไทรออ่ใต้
ง้ ของนิค1มอุกิโตลเมตร
สาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณบ้านปรุมปราม
SW4
= ห้=วยภูห้ไวทรยภูเหนื
างเก็จบุดน้ระบายน้
าดอกกรายาทิประมาณ
SW4
ไทร เหนืออ่างเก็บน้าดอกกราย ประมาณ 1 กิโลเมตร
SW5
= อ่=างเก็ห้บวน้ยภู
าดอกกราย
างเก็บน้าดอกกราย
NDSW5
= Not= อ่Detected
< = น้อยกว่า - = ไม่กาหนดค่า
= Not ณDeteced
< =่ 3 น้ตามประกาศคณะกรรมการสิ
อยกว่า
- ่ง=แวดล้
ไม่กอมแห่
าหนดค่
1/ NDมาตรฐานคุ
ภาพน้าผิวดินประเภทที
งชาติา พ.ศ.2537
1/ มาตรฐานคุ
ณภาพน้
าผิวอดิมโครงการนิ
นประเภทที
ตามประกาศคณะกรรมการสิ
ง่ แวดล้
มแห่งชาติ พ.ศ.2537
ที่มา :
รายงานการวิ
เคราะห์ผลกระทบสิ
่งแวดล้
คมอุ่ 3ตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที
่ 5, อ2552
ที่มา : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, สิงหาคม 2553.

มาตรฐาน1/

SW5

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.2.7-1
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินของห้วยภูไทร

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(ข) ห้วยภูไทร บริเวณจุดระบายน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) (SW2)
บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 2.0-4.8 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า
10-54.88 มิลลิกรัม/ลิตร น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 9.8 มิลลิกรัม/ลิตร
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0-7.7 ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 3.084.0 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) ตรวจไม่พบ โครเมียม (Cr) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่ในช่ว งน้อยกว่า 0.001-0.0019
มิลลิกรัม/ลิตร ปรอท (Hg) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร และสังกะสี (Zn) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 0.41
มิลลิกรัม/ลิตร
(ค) ห้ ว ยภู ไ ทร บริ เ วณใต้ จุ ด ระบายน้ าทิ้ ง ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ (ระยอง) 1
กิโลเมตร (SW3)
บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 2.0-2.4 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า
10.-34.4 มิลลิกรัม/ลิตร น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 9.2 มิลลิกรัม/ลิตร
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.53-7.7 ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 2.0202.1 มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) ตรวจไม่พบ โครเมียม (Cr) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/
ลิตร ปรอท (Hg) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจ
ไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร และสังกะสี (Zn) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร
(ง) ห้วยภูไทร เหนืออ่างเก็บน้าดอกกราย ประมาณ 1 กิโลเมตร (SW4)
บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า
10-29.49 มิลลิกรัม/ลิตร น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 4.4 มิลลิกรัม/ลิตร
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.53-7.8 ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 3-61
มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) ตรวจไม่พบ โครเมียม (Cr) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่ พบจนถึงน้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร
ปรอท (Hg) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ
จนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร และสังกะสี (Zn) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(จ) อ่างเก็บน้าดอกกราย (SW5)
บีโอดี (BOD) มีค่าน้อยกว่า 2.0-8.9 มิลลิกรัม/ลิตร ซีโอดี (COD) มีค่าอยู่ในช่วง 11.7227.83 มิลลิกรัม/ลิตร น้ามันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 9.2 มิลลิกรัม/ลิตร
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.53-7.8 ของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 4.0-48
มิลลิกรัม/ลิตร แคดเมียม (Cd) ตรวจไม่พบ โครเมียม (Cr) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1
มิลลิกรัม/ลิตร ทองแดง (Cu) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกั่ว (Pb) มีค่าอยู่
ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร แมงกานีส (Mn) มีคา่ น้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ปรอท
(Hg) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึงน้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร นิกเกิล (Ni) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง
น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร และสังกะสี (Zn) มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบจนถึง 0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้าให้เป็นปัจจุบัน
โดยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ จานวน 3
สถานี ได้แก่ 1) ห้วยภูไทร บริเวณเหนือฝายกันน้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 2) ห้วยภูไทร บริเวณ
ฝายกั้นน้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และ 3) ห้วยภูไทร บริเวณใต้ฝายกันน้าในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งได้ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2555 จากรายงานการ
วิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม โครงการโรงไฟฟ้ าเพื่ออุตสาหกรรม (ส่ว นขยาย) ของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 รายละเอียดดัง ตารางที่ 3.2.7-2 พบว่า คุณภาพน้าผิว
ดินบริเวณห้วยภูไทร ด้านเหนือฝายกั้นน้า และบริเวณฝายกั้นน้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 4 สาหรับบริเวณด้านใต้ฝายกั้นน้าของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในแหล่งน้าผิวดิน ประเภทที่ 5 เนื่องจากมีค่าบีโอดี (BOD) สูงกว่า 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร

3.2.8

อุทกวิทยาน้าใต้ดิน

(1) บทนา
ที่ปรึกษาได้พิจารณาให้มีการศึกษาด้านอุทกวิทยาของแหล่งน้าใต้ดินในปัจจุบัน เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการวางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมข้อ มูลทุติยภูมิจากแผนที่อุทกธรณีวิ ทยา มาตราส่ว น 1:100,000 ซึ่ง
จัดเตรียมโดยสานักสารวจและจัดทาแผนที่น้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล และข้อมูลพื้นฐานบ่อน้าบาดาลของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรน้าบาดาล (http://map.dgr.go.th) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางอุทก
ธรณีวิทยาในบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบที่ตั้งโครงการ
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พารามิเตอร์
ความขุ่น (Turbidity)
การนาไฟฟ้า (Conductivity)
ความเป็นกรดและด่าง (pH)
ออกซิเจนละลาย (DO)
บีโอดี (BOD)
ของแข็งแขวนลอย (TSS)
แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน
ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน
คลอไรด์ (Chloride)
แมงกานีส (Manganese)
ซัลเฟต (Sulfate)
โซเดียม (Sodium)

หมายเหตุ :

NTU
mhos/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l as NH3-N
mg/l as NO2--N
mg/l as Clmg/l as Mn
mg/l as SO42mg/l as Na

W1
13.3
391
7.50
6.00
2.2
6
<0.01
1.54
38
0.55
17.59
33.51

จุดตรวจวัด
W2
29.7
226
7.43
6.85
3.3
18
<0.01
1.43
20
.044
14.82
19.11

W3
15.0
397
7.19
6.55
4.5
24
1.02
3.13
48
0.49
31.17
52.56

ประเภทที่ 1
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

มาตรฐาน1/ จาแนกตามประเภทแหล่งน้า
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
5.0-9.0
5.0-9.0
5.0-9.0
ไม่น้อยกว่า 6.0 mg/l
ไม่น้อยกว่า 4.0 mg/l
ไม่น้อยกว่า 2.0 mg/l
ไม่เกิน 1.5 mg/l
ไม่เกิน 2.0 mg/l
ไม่เกิน 4.0 mg/l
ไม่เกิน 0.5 mg/l
ไม่เกิน 0.5 mg/l
ไม่เกิน 0.5 mg/l
ไม่เกิน 5.0 mg/l
ไม่เกิน 5.0 mg/l
ไม่เกิน 5.0 mg/l
ไม่เกิน 1.0 mg/l
ไม่เกิน 1.0 mg/l
ไม่เกิน 1.0 mg/l
-

สถานที่ 1 (W1) : ห้วยภูไทร บริเวณเหนือฝายกั้นน้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
สถานที่ 2 (W2) : ห้วยภูไทร บริเวณฝายกั้นน้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
สถานที่ 3 (W3) : ห้วยภูไทร บริเวณใต้ฝายกั้นน้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- หมายถึง ไม่กาหนดมาตรฐาน
ธ หมายถึง เป็นไปตามธรรมชาติ
1/ มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม (ส่วนขยาย) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557

ประเภทที่ 5
-
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา :

หน่วย

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.2.7-2
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน ห้วยภูไทร

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3) ผลการศึกษา
จากข้อมูลแผนที่อุทกวิทยา มาตราส่วน 1:100,000 ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล ปี พ.ศ.2547
พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยา บริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย โครงสร้างของชั้นหินอุ้มน้า 2 ชุด ได้แก่
(ก) ชั้นหินอุ้มน้าชนิดตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial Deposits Aquifer)
ชั้นหินอุ้มน้าชุด Colluvial Aquifer จัดอยู่ในยุคควอเทอร์นารี (Quarternary) ประกอบด้วย
เศษหินลาดหินผา เศษหินหน้าผา และเศษหินผุ มีความสามารถในการอุ้มน้าประมาณ 0-5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
(ข) ชั้นหินอุ้มน้าชนิดหินแกรนิต (Granitic Aquifer)
ชั้นหินอุ้มน้าชุด Granitic Aquifer จัดอยู่ในยุคครีเทเซียสถึงพรีแคมเบรียน (Cretaceous–
Precambrian) ประกอบด้วย หินแกรนิต หินแกรโนโดโอไรด์ และหินแกรนิตแทรกสลับกับหินไนซ์ ซึ่งน้าบาดาล
จะอยู่ในรอยแตกหรือรอยเลื่อนของหินแต่มีปริมาณน้า โดยสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ในอัตรา 0-5 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ซึ่งบางแห่งอาจจะมีปริมาณมากกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

3.2.9

คุณภาพน้าใต้ดิน

(1) บทนา
ที่ปรึกษาได้พิจารณาให้มีการศึกษาด้านคุณภาพน้าใต้ดินในปัจจุบัน เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การวางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมข้อ มูลด้านคุณภาพน้าใต้ดิน จากระบบฐานข้อมูลพื้ นฐานบ่อน้าบาดาลของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล (http://map.dgr.go.th/) และจากสานัก
ประเมินศักยภาพ และดุลยภาพแหล่งน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานบ่อบาดาลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้าบาดาล กรม
ทรัพยากรน้าบาดาล (http://map.dgr.go.th/) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 47 บ่อ โดยบ่อน้าบาดาลมีความลึก
อยู่ในช่วง 0-100 เมตร ปริมาณน้าอยู่ในช่วงระหว่าง 0-7.95 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และจากข้อมูลดัชนีคุณภาพน้า
มีคา่ ปริมาณเหล็ก (Fe) อยู่ในช่วง 0.64-55.00 มิลลิกรัม/ลิตร คลอไรด์ (Cl) อยู่ในช่วง 8.00-19.00 มิลลิกรัม/ลิตร
ไนเตรท (NO3-) อยู่ในช่วง 0.00-15.00 มิลลิกรัม/ลิตร และความกระด้าง (Hardness) อยู่ในช่วง 27.00-116.00
มิลลิกรัม/ลิตร สาหรับปริมาณของแข็งละลายน้าทั้งหมด (TDS) มีการตรวจวัดเพียง 1 บ่อ ได้แก่ บริเวณวัด
ราษฎร์ อั ษ ฎาราม ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิ ค มพั ฒ นา จั ง หวั ด ระยอง มี ค่ า เท่ า กั บ 229.00 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก 3ง
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

3.3

ทรัพยากรทางชีวภาพ

3.3.1

นิเวศวิทยาทางบก

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) บทนา
ในการศึกษาครั้ง นี้มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึก ษาสภาพปั จจุบั นของนิ เวศวิ ทยาทางบกในพื้ น ที่
โครงการและใกล้เคียง รวมถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาอันเนื่องจากกิจกรรมโครงการ และ
จัดเตรียมเสนอมาตรการลดผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาบนบกต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางบกบริเวณพื้นที่ศึกษาจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, สิงหาคม 2553 และทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ของพื้นที่โครงการและใกล้เคียง และข้อมูลอื่นๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
(ก) ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ป่ารวมทุกประเภท (ไม่รวมพื้นที่ป่าที่ยังไม่มีผู้ใดได้ตามกฎหมายที่ดิน)
จานวน 677,863 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 30.53 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ดังนี้(ตารางที่ 3.3.1-1)

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 4 แห่ง ได้แก่ ป่าชะแวะตาสิทธิ์-วังไทร ป่าก้นปึก ป่าที่หวงห้ามของกรมป่าไม้ และป่าภูเขาหินตั้ง

ป่าสงวนแห่งชาติ มี 8 แห่ง ได้แก่ ป่าคลองระวิงและป่าเขาสมเส็ด ป่าบ้านนาและป่า
ทุ่งควายกิน ป่ากะเฉด ป่าเพและป่าแกลง ป่าภูเขาหินตั้ง ป่าห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยองและป่าเขาครอก ป่าหนองสนม
ป่าบ้านเพ และป่าเลนประแสและป่าพังราด

อุทยานแห่งชาติ มี 22 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด
และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ป่ารวมทุกประเภท (ไม่รวมพื้นที่ป่าที่ยังไม่มีผู้ใดได้ตามกฎหมาย
ที่ดิน) จานวน 653,891 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 14.98 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ ดังนี้
(ตารางที่ 3.3.1-2)

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 2 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอ่างเก็บน้าบางพระและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

ป่าสงวนแห่งชาติ มี 9 แห่ง ได้แก่ ป่าบางละมุง ป่าเขาเขียว ป่าท่าบุญ -บ่อทอง ป่า
คลองตะเคียน ป่าแดง-ชุมชนกลาง ป่าเขาชมพู่ ป่าเขาพุ ป่าเขาหินดาด-เขาไผ่ และป่าเรือแตก

วนอุทยาน มี 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้าตกเขาเจ้าบ่อทอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ และ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน
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ตารางที่ 3.3.1-1
พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2548
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ที่มา:

ทะเบียนและเขตพื้นที่ป่าไม้แบ่งตามประเภท
พื้นที่ป่าทั้งหมด
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่อนุรักษ์และนันทนาการ
อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
วนอุทยาน
รวม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง, 2548

จานวนพื้นที่ป่า (ไร่)
ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
6,970
513,743
0
124,275
32,875
0
677,863

ตารางที่ 3.3.1-2
พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดชลบุรี
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ที่มา:

ทะเบียนและเขตพื้นที่ป่าไม้แบ่งตามประเภท
จานวนพื้นที่ป่า (ไร่)
พื้นที่ป่าทั้งหมด (หมายถึง พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน)
303,672
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
2,299
ป่าสงวนแห่งชาติ
200,107
พื้นที่อนุรักษ์และนันทนาการ
0
อุทยานแห่งชาติ
0
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
128,813
วนอุทยาน
19,000
รวม
653,891
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (www.thaieasterncluster.com), 2548

พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นเขตพื้นที่เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจายอยู่โดยรอบ จากการศึกษาสารวจไม่พบว่ามีเขต
พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์ที่สาคั ญในบริเวณพื้นที่ศึกษาแต่อย่างใด โดยในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่
เกษตรกรรม และพื้นที่อื่นๆ ไม่มีพื้นที่ป่าสักแต่อย่างใด พบเพียงไม้ยืนต้นที่พบส่วนใหญ่เป็นยางพารา ยูคาลิปตัส
และไม้โตเร็วอื่นๆ เท่านั้น
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(ข) ทรัพยากรสัตว์ป่า
จังหวัดระยองและชลบุรีปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบนิเวศป่าไม้ที่เป็นถิ่นอาศัยของ
สัตว์ป่าไปเป็นระบบนิเวศการเกษตร ไม่พบว่ามีสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธ์แต่อย่างใด ยกเว้นเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้า ซึ่งอาจมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ จากการศึกษาพบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาไม่มีพื้นที่
ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้าแต่อย่างใด

3.3.2

นิเวศวิทยาทางน้า

(1) บทนา
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้าในรูปของความขุ่น ซึ่งอาจส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้า ดังนั้น ในการดาเนินโครงการจึงต้องศึกษาสถานภาพปัจจุบันของแหล่งน้าในพื้นที่ และ
ทรัพยากรชีวภาพในน้าเพื่อนาไปประเมินผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับระบบนิเวศวิ ทยาทางน้าบริเวณพื้ นที่ศึกษาจากรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, กันยายน 2553
(3) ผลการศึกษา
แหล่งน้าที่สาคัญในบริเวณพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นลาห้วยขนาดเล็ก เช่น ห้วยภูไทร คลองเล็ก
และห้วยล้าน เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้าดังกล่าวจะมีปริมาณน้ามากในฤดูฝน และจะมีน้าน้อยในฤดูแล้ง แหล่งน้าส่วนใหญ่
ใช้ประโยชน์เฉพาะทางการเกษตรกรรมและเป็นแหล่งน้าใช้ของชุมชนบางแห่ง แต่ไม่สามารถใช้สาหรับการประมงได้
โดยในแหล่งน้าดังกล่าวจะพบเฉพาะปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อย ปลาหมอไทย ปลาช่อน เป็นต้น

3.4

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

3.4.1

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

(1) บทนา
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด เป็นโครงการ
ที่มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภายในพื้นที่ ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันต่อพื้นที่โดยรอบ สาหรับการศึกษาถึงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนามาใช้สาหรับคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งอาจ
มีผลมาจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งสามารถกาหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ต่อพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างถูกต้องต่อไป
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(2) วิธีการศึกษา
คณะผู้ศึกษาดาเนินการรวบรวมข้อมูล และสารวจภาคสนาม มีขั้นตอนดังนี้

รวบรวมแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันปีล่าสุด แผนผังการใช้ที่ดินในอนาคตและ
ภาพถ่ายทางอากาศปีล่าสุดมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร และจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของ
ผังเมืองรวม จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น

สารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปรับให้เป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปีปัจจุบัน

หลังจากตรวจสอบภาคสนามแล้วจะดาเนินการจัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็น
ปัจจุบัน และจัดทาข้อมูลประเภทและขนาดของพื้นที่ในแต่ละรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา

นาผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ เช่น คุณภาพอากาศและคุณภาพน้า ซึ่งจะสามารถกาหนดพื้นที่ (Zone) การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการโครงการได้อย่างถูกต้อง
(3) ผลการศึกษา
(ก) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
พื้นที่ศึกษาของโครงการตั้งอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยใน
ปัจจุบัน ได้มีการวางผังเมืองรวมในพื้นที่ของจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

จังหวัดระยอง
มีการกาหนดพื้นที่ที่ออกกฎกระทรวงวางผังเมืองรวม ทั้งหมด 14 พื้นที่ แสดงดัง
ตารางที่ 3.4.1-1 โดยมีกฎกระทรวงที่ยังมีอายุบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจานวน 3 พื้นที่ ดังนี้
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ มีพื้นที่ 32.95 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
บางส่วนของอาเภอเมืองระยอง ได้แก่ ตาบลแกลง และตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า มีพื้นที่ 219.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ของตาบลนิคมพัฒนา ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา ตาบลหนองละลอก ตาบลบางบุตร ตาบลชากบก
ตาบลบ้านค่าย ตาบลหนองตะพาน ตาบลตาขัน อาเภอบ้านค่าย และตาบลทับมา ตาบลน้าคอก อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
ผั ง เมื อ งรวมชุ ม ชนทุ่ ง ควายกิ น -กองดิ น มี พื้ น ที่ 65.47 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอาเภอแกลง ได้แก่ ตาบลทุ่งควายกิน ตาบลกองดิน และตาบลคลองปูน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

จังหวัดชลบุรี
ในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการกาหนดพื้นที่ที่ออกกฎกระทรวงวางผังเมืองรวม
ทั้งหมด 12 พื้นที่ แสดงดังตารางที่ 3.4.1-2 โดยมีกฎกระทรวงที่ยังมีอายุประกาศบังคับใช้จานวน 4 พื้นที่ ดังนี้
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ตารางที่ 3.4.1-1
ผังเมืองรวมที่กาหนดไว้ในจังหวัดระยอง ในปัจจุบัน
ประเภทผัง/ชื่อผัง
1.
2.
3.
4.

ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
ผังเมืองรวมเมืองระยอง
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ (ขยายอายุ 5 ปี)
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก และชุมชน
มาบตาพุด
5. ผังเมืองรวมเมืองแกลง
6. ผังเมืองรวมชุมชนตะพง
7. ผังเมืองรวมเมืองปลวกแดง
8.
9.
10.
11.
12.

ผังเมืองรวมชุมชนสานักท้อน
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า
ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน-กองดิน
ผังเมืองรวมชุมชนปากน้าประแสร์
ผังเมืองรวมชุมชนจอมพลเจ้าพระยา

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แรกมีผลบังคับใช้ สิ้นอายุบังคับใช้
ผังพื้นที่ใหม่
อยู่ระหว่างปรับปรุงผัง
07 ต.ค. 54
10 ต.ค. 59
อยู่ระหว่างปรับปรุงผัง
อยู่ระหว่างปรับปรุงผัง
อยู่ระหว่างปรับปรุงผัง
ผังพื้นที่ใหม่
ผังพื้นที่ใหม่
24 ก.ค. 55
23 ก.ค. 60
30 พ.ค. 55
29 พ.ค. 60
ผังพื้นที่ใหม่
ผังพื้นที่ใหม่

13. ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตาบลมะขามคู่
ผังพื้นที่ใหม่
14. ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตาบลแกลง-กะเฉด
ผังพื้นที่ใหม่
ที่มา :
http://www.dpt.go.th/urbanplanning/page5.php, เมษายน 2557

23.
3.
18.
4.

ขั้นตอนกฎหมาย
เสนอกฎกระทรวงให้ รมต.มท.ลงนาม
ประชุมพิจารณาผังร่าง
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

8. จัดทาเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(พิจารณาร่างผังเมืองรวม)
3. ประชุมพิจารณาผังร่าง
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
3. ประชุมพิจารณาผังร่าง
5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง
(พิจารณาร่างผังเมืองรวม)
1. สารวจ กาหนดเขตผัง
1. สารวจ กาหนดเขตผัง

ตารางที่ 3.4.1-2
ผังเมืองรวมที่กาหนดไว้ในจังหวัดชลบุรี ในปัจจุบัน
ประเภทผัง/ชื่อผัง
1. ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี
2. ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
3. ผังเมืองรวมเมืองพัทยา

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แรกมีผลบังคับใช้
สิ้นอายุบังคับใช้
ผังพื้นที่ใหม่
07 พ.ค. 53
06 พ.ค. 58
อยูร่ ะหว่างปรับปรุงผัง

4. ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม และชุมชน
แหลมฉบัง(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
5. ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึง
6. ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคม
7. ผังเมืองรวมชุมชนบ่อทอง

30 พ.ย. 55

8. ผังเมืองรวมชุมชนหนองตาลึง-พานทอง
9. ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ-หนองไผ่แก้ว

02 ธ.ค. 54
04 ต.ค. 56

10. ผังเมืองรวมชุมชนเจ้าพระยาสุรศักดิ์

อยู่ระหว่างปรับปรุงผัง
อยู่ระหว่างปรับปรุงผัง
ผังพื้นที่ใหม่

ผังพื้นที่ใหม่

11. ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตาบลอุดมศักดิ์
ผังพื้นที่ใหม่
12. ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตาบลโป่ง
ผังพื้นที่ใหม่
ที่มา :
http://www.dpt.go.th/urbanplanning/, เมษายน 2557
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29 พ.ย. 60

01 ธ.ค. 59
03 ต.ค. 61

ขั้นตอนกฎหมาย
11. ปิดประกาศพร้อมข้อกาหนด 90 วัน
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
14. กรมฯ จัดทาร่างกฎกระทรวงที่สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
6. ปิดประกาศพร้อมกาหนด 90 วัน
2. วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษาส่วนผังเมือง
และส่วนวิเคราะห์
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (พิจารณา
ร่างผังเมืองรวม)
1. สารวจ กาหนดเขตผัง
1. สารวจ กาหนดเขตผัง
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) มีพื้นที่ 330 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ของตาบลบางนาง ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง ตาบลคลองตาหรุ ตาบลดอนหัวฬ่อ ตาบลหนอง
ไม้แดง ตาบลนาป่า ตาบลบางทราย ตาบลบ้านสวน ตาบลสานักบก ตาบลบ้านโขด ตาบลมะขามหย่ง ตาบลบาง
ปลาสร้อย ตาบลหนองรี ตาบลเสม็ด ตาบลหนองข้างคอก ตาบลอ่างศิลา ตาบลห้วยกะปิ ตาบลแสนสุข ตาบลบ้าน
ปึก ตาบลเหมือง อาเภอเมืองชลบุรี และตาบลบางพระ ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) ใช้
บังคับในท้องที่ตาบลศรีราชา ตาบลสุรศักดิ์ ตาบลหนองขาม ตาบลทุ่งสุขลา ตาบลบึง อาเภอศรีราชา และตาบล
บางละมุง ตาบลตะเคียนเตี้ย ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผังเมือ งรวมชุมชนหนองตาลึง -พานทอง มีพื้ นที่ 133.640 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นทีข่ องตาบลบางนาง ตาบลหน้าประดู่ ตาบลพานทอง ตาบลบ้านเก่า ตาบลมาบโป่ง ตาบลหนองกะขะ
ตาบลหนองตาลึง ตาบลหนองหงษ์ อาเภอพานทอง ตาบลดอนหัวฬ่อ ตาบลนาป่า และตาบลสานักบก อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ-หนองไผ่แก้ว ใช้บังคับ ในท้องที่ตาบลหนองชาก
ตาบลบ้านบึง ตาบลหนองอิรุณ ตาบลคลองกิ่ว และตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในปัจจุบัน
ยังไม่มีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมมากาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด ในขณะที่อาเภอ
ปลวกแดง มี ประกาศราชกิจ จานุเ บกษาเปิ ดพื้ น ที่ผั ง เมือ งใหม่ คื อ ผั ง เมือ งรวมเมื องปลวกแดง ซึ่ ง ยั ง ไม่ไ ด้
ประกาศใช้ในพื้นที่โดยอยู่ในขั้นตอน 5 ประชุมคณะกรรมการผัง เมือง (พิ จารณาร่างผั งเมืองรวม) เท่านั้น
เช่นเดียวกับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ที่อยู่ในขั้นตอน 20 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทาร่างกฎกระทรวง 12 ชุด
(ข) การสารวจภาคสนาม
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิ นได้ดาเนิ นการสารวจในภาคสนามระหว่ างวั นที่ 13-15
พฤศจิกายน 2555 ในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 49,106.25 ไร่ ซึ่งพบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม
และพื้นที่อื่นๆ ดังตารางที่ 3.4.1-3 และรูปที่ 3.4.1-1 รายละเอียดดังนี้
(ข.1) ย่านชุมชนและสิ่งก่อสร้าง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่พบน้อยที่สุดของพื้นที่ศึกษา
โดยมีพื้นที่ประมาณ 7,463 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.199 ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

ย่านธุรกิจร้านค้า มีพื้นที่เพียง 68.125 ไร่ (ร้อยละ 0.139 ของพื้นที่ศึกษา) เนื่องจาก
ในรัศมีพื้นที่ศึกษาเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่กาลังพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ดังนั้น ย่านธุรกิจร้านค้า จึงพบเห็น
ได้น้อยและส่วนที่พบจะเป็นที่รับซื้อสับปะรด และที่รับซื้อของเก่า

พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย มีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ย่านชุมชนและสิ่งก่อสร้าง (ร้อยละ 2.642 ของพื้นที่ศึกษา) โดยพบเห็นได้ทั้ง ชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมพบบริเวณ
ริมสองด้านของเส้นทางคมนาคมที่ตัดผ่านแปลงที่ดินทากิน และชุมชนที่อยู่อาศัยของชุมชนใหม่ที่มีลักษณะเป็น
บ้านจัดสรร โดยจะอยู่บริเวณที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อสะดวกสบาย เช่นกัน
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.4.1-3
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมีพื้นที่ศึกษา
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สัญลักษณ์
ตร.กม.

พื้นที่ศึกษา
ไร่

ร้อยละ

ย่านชุมชนและสิ่งก่อสร้าง
U
U1
ย่านธุรกิจร้านค้า
0.109
68.125
0.139
U2
พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย
2.076
1,297.500
2.642
U3
สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
0.274
171.250
0.349
U4
สถานศึกษา
0.062
38.750
0.079
U5
ศาสนสถาน / โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์
0.322
201.250
0.410
U7
โรงงานอุตสาหกรรม/โกดัง
0.344
215.000
0.438
U8
นิคมอุตสาหกรรม
8.230
5,143.750
10.475
สนามไดร์ฟกอล์ฟ
U9
0.524
327.500
0.667
รวม
11.941
7,463.125
15.199
พื้นที่เกษตรกรรม
A
A2
พืชไร่ (มันสาปะหลัง สับปะรด)
38.324
23,952.500
48.777
A3
ยางพารา
9.638
6,023.750
12.267
A4
สวนไม้ผลผสม
0.683
426.875
0.869
A5
มะพร้าว
1.780
1,112.500
2.265
A6
ไม้ยืนต้น (ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็วอื่นๆ)
1.800
1,125.000
2.291
A7
ปาล์มน้ามัน
0.346
216.250
0.440
A8
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
0.052
32.500
0.066
รวม
52.623
32,889.375
66.975
พื้นที่อื่นๆ
M1
พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
13.260
8,287.500
16.877
บ่อดิน
M3
0.554
346.250
0.705
W1
แหล่งน้า
0.192
120.000
0.244
รวม
14.006
8,753.750
17.826
รวมทั้งหมด
78.570
49,106.250
100.000
ที่มา :
สารวจภาคสนามโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด, พฤศจิกายน 2555 และ
เมษายน 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ศึกษาพบเพียง 171.125 ไร่ (ร้อยละ 0.349 ของ
พื้นที่ศึกษา) ส่วนที่ชัดเจนเป็นพื้นที่ของศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทยา

สถานศึกษา ในพื้นที่ศึกษาพบเพียง ร้อยละ 0.079 ของพื้นที่ศึกษาเท่านั้น ซึ่งเป็น
โรงเรียนในชุมชน โดยพบ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูไทร โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 9

ศาสนสถาน/โบราณสถานและประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ศึกษาพบเพียง ร้อยละ 0.410
ของพื้นที่ศึกษาเท่านั้น ได้แก่ วัดประสิทธาราม วัดพนานิคม และสานักสงฆ์บ้านเขามะพูด

โรงงานอุตสาหกรรม/โกดัง ในพื้นที่ศึกษาพบการใช้ที่ดินประเภทนี้ ร้อยละ 0.438
ของ โดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม / โกดังที่อยู่ริมถนนสายรองที่เชื่อมถนนสายหลัก

นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 10.475 ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มากที่สุด โดยเป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

สนามกอล์ฟ ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 0.667 ของพื้นที่ศึกษา พบเพียง 1 แห่ง คือ
พัทยาคันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท
(ข.2) พื้นที่เกษตรกรรม เป็นประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พบมากที่สุดในพื้นที่ศึกษาโดยมี
พื้นที่ประมาณ 32,889 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.975 ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

พืชไร่ (มันสาปะหลัง สับปะรด) ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 48.777 ของพื้นที่ศึกษา
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มากที่สุดพบได้ทั่วไปในพื้นที่ศึกษา

ยางพารา ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาพบ ร้ อ ยละ 12.267 ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา พบได้ ห ลายแห่ ง
กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ศึกษา

สวนไม้ผลผสม ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 0.869 ของพื้นที่ศึกษา โดยพบได้ตาม
พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยดั่งเดิม

มะพร้าว ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 2.265 ของพื้นที่ศึกษา สวนมากเป็นสวนเก่าที่อยู่
คู่กับชุมชน

ไม้ยืนต้น (ยูคาลิปตัส ไม้โตเร็วอื่นๆ)ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 2.291 ของพื้นที่
ศึกษา พบได้หลายแห่งกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ศึกษา

ปาล์มน้ามัน ในพื้ นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 0.440 ของพื้ นที่ศึกษา พบได้หลายแห่ ง
กระจายอยู่ทางทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่โครง และยังไม่ให้ผลผลิต

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 0.066 ของพื้นที่ศึกษา เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่
ทางทิศเหนือของพื้นที่โครงการ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041

หน้า 3-60

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ข.3) พื้นที่อื่นๆ เป็นพื้นที่ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พบมากเป็นอันดับสองในพื้นที่ศึกษา
โดยมีพื้นที่ประมาณ 8,754 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.826 ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 16.877 ของพื้นที่ศึกษา พบได้
หลายแห่งกระจายอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งส่วนมากจะเป็นที่ที่เปลี่ยนมือเจ้าของรอการพัฒนา

บ่ อ ดิ น ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาพบ ร้ อ ยละ 0.705 ของพื้ น ที่ ศึ ก ษา พบทางด้ า นทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ

แหล่งน้า ในพื้นที่ศึกษาพบ ร้อยละ 0.244 ของพื้นที่ศึกษา ในพื้นที่ศึกษาพบแหล่งน้า
ธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ห้วยภูไทร คลองเล็ก ห้วยหนองไข่เนา คลองมาบหวายโสม และห้วยลาน เป็นต้น

3.4.2

การคมนาคม

(1) บทนา
การดาเนินโครงการโดยเฉพาะในระยะก่อสร้าง จะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือในการ
ก่อสร้าง อุปกรณ์สาหรับก่อสร้างโครงการ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายคนงานเข้ามายังบริเวณพื้นที่โครงการ สิ่งเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องทราบ
ลักษณะการคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน เพื่อนาไปประเมินผลกระทบ และเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไข
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
(2) วิธีการศึกษา
คณะผู้ศึกษาจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลทุติยภูมิสาหรับการขนส่งและการจราจรทางบก บนเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยรวบรวมข้อมูลจากกรมทางหลวง ประกอบด้วย

ความสามารถสูงสุดที่ทางหลวงจะรองรับปริมาณจราจรได้

ปริมาณจราจรบนทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงพื้นที่โครงการ จากกองวิศวกรรม
จราจร กรมทางหลวง

ประเภทยานพาหนะ
(ข) ตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบันทึกประเภท
ของยานพาหนะตามกรมทางหลวงและการสัญจรตามทิศทางในแต่ละชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.01-18.00 น. โดยจะ
ตรวจนับในวันทาการ 1 วัน และวันหยุด 1 วัน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวัน
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(3) ผลการศึกษา
(ก) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

โครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย
ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 331 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 304 บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านจังหวัดชลบุรีไปสิ้นสุดที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นเส้นทางคมนาคม
ทางบกที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
331 (ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) มีความสาคัญต่อโครงการมากที่สุด เนื่องจากเส้นทางเข้าสู่โครงการทุกสายเชื่อมกับ
เส้นทางสายนี้ สภาพผิวการจราจรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรสวนทางกัน ไม่มีเกาะกลาง ตั้งแต่ กม.86+100กม.108+800 ทั้งนี้ ปัจจุบันดาเนินการขยายเป็น 4 ช่องจราจร โดยบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) จนกระทั่งถึงแยกบ่อวิน ได้มีการขยายเส้นทางจราจรเป็น 6 ช่องจราจร และมีเกาะกลางถนน
ทางหลวงชนบท รย.4013 (ถนนสายปลวกแดง-ปากร่วม) เป็นเส้นทางที่เชื่อม
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ไปยังอาเภอปลวกแดง ซึ่งจะผ่านตาบลมาบยางพร หมู่ที่ 3 บ้านมาบยางพร
หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย และหมู่ที่ 7 บ้านชากอ้อย มีลักษณะ
เป็นถนนลาดยางไม่มีเกาะกลางถนน ปัจจุบันถนนช่วงจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ไปถึงหมู่ที่ 1 บ้าน
มาบเตย ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร ช่วงที่เหลือไปถึงอาเภอปลวกแดง มี 2 ช่องจราจร
ทางหลวงชนบท ชบ.3065 และ รย.4015 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
331 บริเวณบ้านเขาไม้แก้ว (กม.ที่ 102.8) ไปสิ้นสุดที่บ้านภูไทรประมาณ 5.47 กิโลเมตร ช่วงเส้นทางที่อยู่ใน
จังหวัดชลบุรี เรียกว่า ทางหลวงชนบท ชบ.3065 เมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดระยอง เรียกว่า ทางหลวงชนบท รย.4015 ซึ่ง
เส้นทางนี้เชื่อมต่อระหว่างแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และหมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพร ระยะทางรวม 18.5
กิโลเมตร มีลักษณะเป็นถนนลาดยางไม่มีเกาะกลางถนน จานวน 2 ช่องจราจร เส้นทางนี้เป็นถนนสายหลักที่เชื่อม
ชุมชนทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ศึกษา โดยผ่านหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสระแก้ว (ห้วยไข่เน่า) และหมู่ที่ 5 บ้านภูไทร ในตาบล
เขาไม้แก้ว หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน ในตาบลมาบยางพร นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับถนนซอย 14 นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนตาหมากรุกแบ่งย่อยเป็นถนนซอย สามารถเดินทางไปยังหมู่ที่ 7 บ้านวังปลา
หมู่ที่ 8 บ้านซอย 13 และหมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด ตาบลพนานิคม

ข้อมูลการใช้เส้นทางคมนาคมของชุมชน
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อาเภอ และ 3 ตาบล
โดยในแต่ละตาบลมีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ในการสัญจรแตกต่างกัน ซึ่งจากการสารวจข้อมูล สรุปได้ดังนี้
ตาบลมาบยางพร เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ประชาชนส่ วนใหญ่ในตาบล
มาบยางพรใช้สัญจร ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ทางหลวงชนบท รย.4013 (ถนนปลวกแดง-ปากร่วม)
ทางหลวงชนบท รย.4015 (วังตาลหม่อน-เนินสวรรค์-มาบเตย) ทางหลวงชนบท รย.4015 (จากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 ไปยังบ้านมาบยางพร) ถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และถนนภายในหมู่บ้าน
ตาบลพนานิคม เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลพนานิคม
ใช้สัญจร ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3375 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และถนนภายในหมู่บ้าน
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ตาบลเขาไม้แก้ว เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ประชาชนส่ว นใหญ่ในตาบล
เขาไม้แก้วใช้สัญจร ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ถนนสายชัยพรวิถี
(ตาบลเขาไม้แก้วเชื่อมกับตาบลโป่ง) ถนนสายเอสอาร์ (ตาบลเขาไม้แก้วเชื่อมกับตาบลตะเคียนเตี้ย) ถนนลาดยาง
10 สาย ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง 11 สาย

ปริมาณจราจร
จากการรวบรวมรายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง ของสานักอานวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556 ซึ่งได้ทาการสารวจปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข
331 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12+300 และบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 103+688 ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่ใกล้เคียงพื้นที่
ศึกษาโครงการมากที่สุด แสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 สรุปได้ดังนี้
บริ เ วณกิ โ ลเมตรที่ 12+300 ปริ ม าณจราจรระหว่ า งปี พ.ศ.2552-2556 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20,608 คัน/วัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8,327 คัน/วัน รองลงมา
เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีค่าเท่ากับ 6,046 คัน/วัน
บริ เ วณกิ โ ลเมตรที่ 103+688 ปริ ม าณจราจรระหว่ า งปี พ.ศ.2552-2556 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10,903 คัน/วัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,798 คัน/วัน รองลงมา
เป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก โดยมีค่าเท่ากับ 2,922 คัน/วัน
(ข) การสารวจภาคสนาม
จากผลการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณถนนทางเข้า-ออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะใช้ในการขนส่งของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 และวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 06.00-18.00 น. (สถานี
ตรวจนับปริมาณจราจร แสดงดังรูป ที่ 3.4.2-1) ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.4.2-2 ภาคผนวก 3ฉ สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้
ปริมาณการจราจรในทิศทางขาเข้านิคมฯ มีปริมาณจราจรรวมในวันจันทร์เท่ากับ
9,375 คันต่อวันสูงกว่าในวันอาทิตย์ที่มีค่าเท่ากับ 4,649 คันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคล รองลงมาเป็น
รถบรรทุก 4 ล้อ โดยมีปริมาณการจราจรรายชั่วโมงสูงสุด ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. เท่ากับ 1,775 คัน ในวัน
จันทร์ และเท่ากับ 721 คัน ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. ของวันอาทิตย์ ตามลาดับ
ปริมาณการจราจรในทิศทางขาออกนิคมฯ มีปริมาณจราจรรวมในวันจันทร์เท่ากับ
8,255 คันต่อวันสูงกว่าในวันอาทิตย์ที่มีค่าเท่ากับ 5,414 คันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคล รองลงมาเป็น
รถบรรทุก 4 ล้อ โดยมีปริมาณการจราจรรายชั่วโมงสูงสุด ในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. เท่ากับ 1,608 คัน ในวันจันทร์
และเท่ากับ 959 คัน ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ของวันอาทิตย์ ตามลาดับ
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ลาดับที่

1

2

ที่มา :

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข

บริเวณที่ทาการตรวจวัดปริมาณการจราจร

331

กิโลเมตรที่ 12+300

กิโลเมตรที่ 103+688

ปี พ.ศ.

2552
2553
2554
2555
2556
ค่าเฉลี่ย
2552
2553
2554
2555
2556
ค่าเฉลี่ย

ปริมาณจราจรจาแนกตามประเภทยานพาหนะ (คัน/วัน)
รถยนต์
นั่งส่วน
บุคคล
5,544
10,401
9,488
8,712
7,490
8,327
3,720
3,459
3,954
5,619
7,236
4,798

รถยนต์
โดยสาร
ขนาดเล็ก
24
85
64
245
178
119
76
59
45
742
239
232

รถยนต์
โดยสาร
ขนาดใหญ่
242
304
137
347
176
241
425
237
299
675
195
366

รถบรรทุก
ขนาดเล็ก
3,882
2,481
3,842
2,151
3,255
3,122
3,035
3,815
4,168
2,725
869
2,922

รถบรรทุก
ขนาด
กลาง
1,759
2,659
2,666
2,126
2,741
2,336
385
341
446
420
331
385

รถบรรทุก
ขนาด
ใหญ่
4,153
7,378
7,215
5,309
6,175
6,046
928
878
1,172
1,331
610
987

รถจักรยาน
2 ล้อและ
3ล้อ
2
173
18
6
11
11
21
23
20
25
16
21

จักรยานยนต์
และสามล้อ
เครื่อง
373
233
468
399
396
396
1,236
1,180
1,125
1,458
979
1,196

รวม
(คัน/วัน)

15,979
23,714
23,898
19,295
20,152
20,608
9,826
9,992
11,229
12,995
10,475
10,903

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.4.2-1
ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556

สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม รายงานปริมาณการจราจรทางบก ปี พ.ศ.2552-2556

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.4.2-2
ผลการตรวจนับปริมาณการจราจรบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2555
วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2555
ขาเข้า
ขาออก
รวม
ขาเข้า
ขาออก
รวม
1
รถจักรยาน
2
2
2
รถจักยานยนต์
995
1,873
2,868
1,077
1,300
2,377
3
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ/รถเก๋ง
1,276
1,326
2,602
3,144
2,483
5,627
4
รถบรรทุก 4 ล้อ/ รถกระบะ
1,602
1,016
2,618
2,455
2,185
4,640
5
รถบรรทุก 6 ล้อ
85
99
184
760
533
1,293
6
รถบรรทุก 10 ล้อ
67
49
116
254
212
466
7
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป)
173
554
727
384
324
708
8
รถโดยสารขนาดเล็ก 4 ล้อ/ รถตู้
303
329
632
1,013
943
1,956
9
รถโดยสารขนาดกลาง (รถ 6 ล้อ)
10
รถโดยสารขนาดใหญ่ (6 ล้อขึ้นไป)
134
156
290
272
262
534
11
รถอื่นๆ (รถไถ)
14
10
24
16
13
29
รวม
4,649
5,414
10,063
9,375
8,255
17,630
หมายเหตุ : ขาเข้า = ขาเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, ขาออก = ขาออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ที่มา :
สารวจภาคสนามโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์, พฤศจิกายน 2555
ลาดับที่

ประเภทยานพาหนะ

(ค) สภาพการจราจรปัจจุบัน
เส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักเข้าสู่พื้นที่โครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
เริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับท่าเรือแหลมฉบังมาตามทางหลวงหมายเลข 331 สายใหม่ (ที่เชื่อมระหว่างทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 7 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331) ประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงบริเวณบ้านมาบเอียง
อาเภอศรีราชา เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (เดิม) ไปทางอาเภอสัตหีบ ใช้ระยะทางประมาณ 10
กิโลเมตร จนถึงสามแยกบริเวณทางเข้า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนภายในนิคม ใช้
ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จนถึงพื้นที่โครงการ โดยปริมาณจราจรบนถนนสายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงดังใน
ตารางที่ 3.4.2-1 และตารางที่ 3.4.2-2 และค่า V/C Ratio ของแต่ละเส้นทาง ดังตารางที่ 3.4.2-3 สรุปได้ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สถานีตรวจนับ กม.12+300 (สายใหม่) พบว่า
ยานพาหนะส่วนใหญ่ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุ คคล รองลงมา ได้แก่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบรรทุกขนาดเล็ก
ตามลาดับ มีปริมาณยานพาหนะรวมสูงสุด ในปี พ.ศ.2554 คือ 1,452 PCU/ชม. มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.18 ซึ่ง
ถือว่าการจราจรมีสภาพคล่องตัวสูงมาก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สถานีตรวจนับ กม.103+688 พบว่า ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รองลงมา ได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตามลาดับ มี
ปริมาณยานพาหนะรวมสูงสุด ในปี พ.ศ.2555 คือ 661 PCU/ชม. มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.06 ซึ่งถือว่า
การจราจรมีสภาพคล่องตัวสูงมาก
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.4.2-3
ความหนาแน่นและความสามารถในการรองรับการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556 และถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ปี พ.ศ.2555
ปริมาณและความหนาแน่นของการจราจร
ปริมาณการจราจร
ความสามารถใน
ทางหลวงหมายเลข
ปี พ.ศ.
สภาพการจราจร
การรองรับของ
V/C
ถนน
Ratio
คัน/วัน
PCU/วัน
PCU/ชม.
(คัน/ชม.)
1/
ทางหลวงหมายเลข 331
2552
15,979
23,389
975
0.12
คล่องตัวสูงมาก
(กม. 12+300)
2553
23,714
34,357
1,432
0.18
คล่องตัวสูงมาก
8,000
2554
23,898
34,859
1,452
0.18
คล่องตัวสูงมาก
2555
19,295
27,410
1,142
0.14
คล่องตัวสูงมาก
2556
20,152
30,227
1,259
0.16
คล่องตัวสูงมาก
2552
9,826
12,159
507
0.04
คล่องตัวสูงมาก
2553
9,992
12,476
520
0.04
คล่องตัวสูงมาก
ทางหลวงหมายเลข 331 1/
2554
11,229
14,360
598
12,000
0.05
คล่องตัวสูงมาก
(กม. 103+688)
2555
12,995
15,867
661
0.06
คล่องตัวสูงมาก
2556
10,475
11,354
473
0.04
คล่องตัวสูงมาก
2/
2555
10,039
10,854
904
0.08
คล่องตัวสูงมาก
ทางเข้า-ออก นิคม
8,000
3/
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้
2555
17,601
21,495
1,791
0.15
คล่องตัวสูงมาก
1/
ที่มา :
รายงานปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวง ปี พ.ศ.2552-2556, สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
2/
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณทางเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2555 สารวจ
ภาคสนามโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์, พฤศจิกายน 2555
3/
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรบริเวณทางเข้า -ออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ในวันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2555 สารวจ
ภาคสนามโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์, พฤศจิกายน 2555


ทางเข้า-ออกนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พบว่า ยานพาหนะส่วนใหญ่ คือ
รถยนต์นั่ ง ส่ว นบุ ค คล รองลงมา ได้แ ก่ รถบรรทุ ก 4 ล้ อ/รถกระบะ และรถจัก ยานยนต์แ ละสามล้ อเครื่ อ ง
ตามลาดับ มีปริมาณยานพาหนะรวมสูงสุด คือ 1,791 PCU/ชม. มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.15 ซึ่งถือว่าการจราจร
มีสภาพคล่องตัวสูงมาก
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

3.4.3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การใช้น้า

(1) บทนา
ในการศึกษาการใช้น้าเป็นปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากน้าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่
เริ่มกระบวนการในระยะก่อสร้างจนถึงระยะดาเนินการ ดังนั้นการศึกษาด้านการใช้น้าจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนา
โครงการ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของลักษณะการใช้น้าเพื่อการอุปโภค
บริ โ ภคของชุ ม ชนโดยรอบพื้ น ที่ โ ครงการ ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะการใช้ น้ า เพื่ อ จุ ด ประสงค์ อื่ น ๆ เช่ น
เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ผลกระทบของการ
พัฒนาโครงการต่อการใช้น้าด้านต่างๆ ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษาพร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
(2) วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1), กันยายน 2556
และดาเนินการสารวจการใช้น้า เช่น แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค น้าเพื่อการเกษตร ความเพียงพอ เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
การใช้น้าบริเวณพื้นที่ศึกษา สามารถแบ่งประเภทการใช้น้าออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน
ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีปัญ หาในเรื่องน้าอุปโภค-บริโภคในระดับต่า ยกเว้น
ตาบลเขาไม้แก้ว ที่ประสบปัญหาน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนในระดับปานกลาง ครัวเรือนส่วนใหญ่ จะ
ซื้อน้าดื่มบรรจุขวด/ถัง สาหรับการอุปโภค-บริโภค สาหรับในพื้นที่ตาบลอื่นๆ จะใช้น้าจากบ่อน้าตื้นและน้าประปา
เป็นแหล่งน้าสาหรับบริโภคในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
(ข) การใช้น้าเพื่อการเกษตร
พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด ยางพารา มันสาปะหลัง มะพร้าว ซึ่งเป็น
พื้นที่ใช้น้าน้อย ส่วนในบางช่วงที่ต้องใช้น้า เกษตรกรจะใช้น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ลาห้วย คลอง หรือลาราง
สาธารณะ บ่อบาดาล และบ่อน้าตื้นส่วนตัว ซึ่งมีน้าเพียงพอที่จะใช้เพาะปลูกพืชดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงาน
ท้องถิ่นได้มีการจัดสร้างฝายในแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อให้มีปริมาณน้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาในด้านความเพียงพอของปริมาณน้า มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
(ค) การใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม
การบริหารจัดการน้าเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ศึกษา สามารถจาแนกได้
เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดหาน้าเอง โดยแนวทางการจัดการที่ใช้โดยส่วนใหญ่
ได้แก่ การขุดบ่อน้าดิบ เพื่อกักเก็บน้าฝนไว้ใช้งานภายในพื้นที่โรงงาน
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การจ่ายหน่วยน้าดิบของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด
(มหาชน) หรือ “East Water” เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการใช้น้าที่มีอยู่ในภาคตะวันออกเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในการจัดจาหน่ายน้าดิบเพียง
หน่วยงานเดียว โดยจัดตั้งเป็นบริษัทจากัดขึ้นในรูปของการดาเนินงานแบบเอกชน เพื่อให้การบริหารงานสะดวก
รวดเร็ว และมีความคล่อ งตัว สูง โดยใช้ชื่อว่ า “บริษัท จัดการและพั ฒนาทรัพ ยากรน้าภาคตะวั นออก จากั ด
(มหาชน)” หรือ “East Water” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการระบบท่อส่งน้าสายหลักในพื้นที่
บริเวณภาคตะวันออก โดยรับโอนสิทธิ์การใช้ระบบท่อน้าเดิมที่มีอยู่แล้วมาดาเนินการ ซึ่ง การบริการของบริษัท
ดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด
(ง) การใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ดาเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการน้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จาก
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครง การนิคม
อุ ต สาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่ว นขยาย) ระยะที่ 5 ครั้ ง ที่ 1 ฉบั บเดือ นกั นยายน 2556 สรุ ปได้ ดัง รูป ที่ 3.4.3-1
รายละเอียดดังนี้

แหล่งน้าดิบ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีความต้องการน้าดิบประมาณ 17.99 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี เพื่อนาไปผลิตน้าประปา โดยแหล่งน้าดิบที่นามาใช้ในการผลิตน้าประปา คือ น้าดิบจากห้วยภูไทร
จานวน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (East Water)
จานวน 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร บ่อหน่วงน้าฝนขนาด 630,000 ลูกบาศก์เมตร (ยังไม่ได้ดาเนินการก่อสร้าง โดยอยู่
ระหว่างการออกแบบและจัดหาบริษัทผู้รับเหมาในการดาเนินการก่อสร้าง) และบริษัท ท็อป วอเตอร์ ซัลพลาย
จากัด จานวน 7 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาณน้าดิบทั้งหมด 16.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

ปริมาณความต้องการใช้น้า
จากการติดตามตรวจสอบข้อมูลจากรายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ของบริษัท อมตะซิตี้
จากัด พบว่ามีโรงงานที่เปิดดาเนินการไปแล้ว 150 โรงงาน โดยมีรายละเอียดปริมาณความต้องการใช้น้า ดังนี้
(ก) การใช้น้ าในพื้ น ที่อุ ต สาหกรรม ประกอบด้ว ย โรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ใ ช้
น้าประปาในการผลิตที่เปิดดาเนินการแล้ว 150 โรงงาน คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3,871.96 ไร่ มีความต้องการใช้
น้า 13,240 ลูกบาศก์เมตร/วัน และพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยังไม่เปิดดาเนินการ ซึ่งมีพื้นที่ 14,179.78 ไร่ คิดเป็น
ปริมาณการใช้น้า 54,025 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้นปริมาณความต้องการน้าใช้ของพื้นที่อุตสาหกรรมของโครงการ
เมื่อเปิดดาเนินการเต็มพื้นที่แล้ว คาดว่าจะมีปริมาณ 67,295 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(ข) พื้นที่พาณิชยกรรม และที่พักอาศัย ประกอบด้วย พื้นที่พาณิชยกรรม และที่
พักอาศัยที่เปิดดาเนินการแล้วมีพื้นที่รวมประมาณ 83.35 ไร่ มีอัตราการใช้น้า 237 ลูกบาศก์เมตร/วัน และพื้นที่
พาณิชยกรรมและที่พักอาศัยที่ยังไม่เปิดดาเนินการ ซึ่งมีพื้นที่ 393.82 ไร่ คิดเป็นปริมาณการใช้น้า 1,500 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ดังนั้น ปริมาณความต้องการน้าใช้ของพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัยของโครงการเมื่อเปิดดาเนินการ
เต็มพื้นที่แล้วคาดว่าจะมีปริมาณ 1,737 ลูกบาศก์เมตร/วัน
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รูปที่ 3.4.3-1 : ผังสมดุลน้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1), กันยายน 2556

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(ค) โรงไฟฟ้า ที่จะก่อสร้างในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จานวน
3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม 2) โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง และ 3) โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมแห่งที่ 3 (390 เมกะวัตต์) จานวน 24,658 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรม
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จากัด
4,658 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- โรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จากัด
3,562 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งที่ 3 (390 เมกะวัตต์)
16,438 ลูกบาศก์เมตร/วัน
รวมความต้องการใช้น้าของโรงไฟฟ้า
24,658 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการใช้น้าของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4
จากัด ที่มีความต้องการใช้น้าต่อโรงเท่ากับ 4,464 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือรวม 8,928 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้อย
กว่าปริมาณน้าที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จัดสรรไว้ สาหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 3 (390
เมกะวัตต์) คือ 16,438 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวที่ระบุอยู่ในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด ที่มีกาลังการผลิตสุทธิ (ที่สภาวะ 100%) โรงละ 132.515 เมกะวัตต์
(ง.3) ระบบผลิตน้าประปา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีแผนการก่อสร้างระบบผลิตน้าประปาตามการ
พัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ทั้งหมด 2 แห่ง และระบบ Water Reclamation Plant ปัจจุบัน
ได้ก่อสร้างและเปิดใช้งานแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ระบบผลิตน้าประปาแห่งที่ 1 มีระบบผลิตน้าประปาเป็นแบบตกตะกอน และทราย
กรองเร็ว (Surface Water Treatment) จานวน 3 ชุด ระบบทรายกรองเร็ว สามารถผลิตน้าประปา 48,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบผลิตน้าประปาแห่งที่ 2 เป็นแบบตะกอนลอย ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
และใช้พื้นที่น้อย กล่าวคือ สามารถผลิตน้าประปาได้สูงสุด คือ 10,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบ Water Reclamation Plant มีกาลังการผลิต 3,120 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด
ทั้ง นี้ นิคมอุ ตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จะดาเนินการติดตั้ง ระบบดังกล่าว จานวน 13 ชุด สามารถผลิต
น้าประปาได้ 40,560 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ดังนั้น ความสามารถในการผลิตน้าประปาของระบบผลิตน้าประปาทั้งหมดเท่ากับ 99,060
ลูกบาศก์เมตร/วัน
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(ง.4) น้าทิ้งภายหลังการบาบัด
น้าทิ้งภายหลังการบาบัดจากระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางทางชีวภาพของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) จะถูกส่งไปเก็บกักไว้ในบ่อพักน้าทิ้งหลังการบาบัด ส่วนหนึ่งจะจาหน่ายให้โรงงานต่างๆ ที่
ต้องการใช้น้าที่มีคุณภาพไม่สูงมากนัก เช่น ใช้เป็นน้าหล่อเย็นในโรงไฟฟ้า ใช้ล้างเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
และอีกส่วนหนึ่งจะส่งไปผลิตเป็นน้าประปาด้วยระบบ Water Reclamation Plant สาหรับน้าทิ้ง (Reject Water)
จากระบบ Water Reclamation Plant จะถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้าทิ้งของระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางทาง
ชีวภาพ แห่งที่ 1 แล้วนาไปใช้รดน้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว โดยใช้ปั๊มสูบน้าเข้าระบบสปริงเกอร์ ซึ่งมีการติดตั้งหัวลง
สปริงเกอร์ไว้ในบริเวณเกาะกลางถนน รวมทั้งตลอดแนวสองข้างทางของถนนภายในนิคมฯ โดยระบบสปริงเกอร์นี้
ควบคุมด้วยระบบปั๊มอัตโนมัติ
จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม
2556 พบว่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีปริมาณน้าใช้และปริมาณน้าเสียอยู่ ในช่วง 22,304-28,171
และ 16,704-21,365 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดดังตารางที่ 3.4.3-1
ตารางที่ 3.4.3-1
ปริมาณการน้าใช้และปริมาณน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2556
เดือน

ปริมาณน้าใช้
ปริมาณน้าเสีย
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
มกราคม
691,421
22,304
522,415
16,852
กุมภาพันธ์
725,770
25,920
545,803
19,493
มีนาคม
725,021
23,388
545,998
17,613
เมษายน
675,649
22,522
501,126
16,704
พฤษภาคม
776,918
25,062
554,794
17,897
มิถุนายน
789,682
26,323
534,974
17,832
กรกฎาคม
732,650
23,634
541,535
17,469
สิงหาคม
743,278
23,977
564,182
18,199
กันยายน
786,632
26,221
589,735
19,658
ตุลาคม
780,524
25,178
585,495
18,887
พฤศจิกายน
845,129
28,171
640,943
21,365
ธันวาคม
759,391
24,496
604,640
19,505
รวม
9,032,065 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
6,731,640 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ที่มา: รายงานการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ และติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
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ส าหรั บ ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ ระหว่ า งปี
พ.ศ.2554-2556 บริเวณบ่อ พักน้าทิ้งภายหลัง การบาบัด พบว่ า ในทุกดัชนีที่ทาการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม โดยดัชนีที่
สาคัญ สรุปได้ดังตารางที่ 3.4.3-2 รายละเอียดดังภาคผนวก 3ฉ
ตารางที่ 3.4.3-2
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งภายหลังการบาบัดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556
ดัชนี
Temperature

หน่วย

C

2554
28-32

ผลการตรวจวิเคราะห์
2555
29-33

ค่ามาตรฐาน1/
2556
28-34

ไม่เกิน 40

pH
6.6-7.7
7.0-7.9
7.2-8.0
5.5-9.0
BOD
mg/l
4.5-14.6
4.3-8.7
3.9-14.7
ไม่เกิน 20
COD
mg/l
<40
<40-71
<40-72
ไม่เกิน 120
Suspended Solid
mg/l
9-15
8-23
17-31
ไม่เกิน 50
Dissolve Solid
mg/l
355-1,994
534-1,327
604-1,632
ไม่เกิน 3,000
TKN
mg/l
9-88
7-16
<5-10
ไม่เกิน 100
หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ที่มา : รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556

3.4.4

การใช้ไฟฟ้า

(1) บทนา
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของลักษณะการใช้ไฟฟ้าของชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ หรือคาดการณ์ผลกระทบของการ
พัฒนาโครงการต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ศึกษา พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบ และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
(2) วิธีการศึกษา
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1),
สิงหาคม 2556 และจากเวบไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (www.pea.co.th)
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041
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(3) ผลการศึกษา
(ก) ความต้องการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ได้รับบริการ
กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองและการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคจังหวัดชลบุรี โดยการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจั งหวัดระยองรับผิ ดชอบในการจ่ ายไฟฟ้าให้ 5 อาเภอ 8 เทศบาล 31 ตาบล 210 หมู่บ้าน รวมพื้ นที่
1,886.963 ตารางกิโลเมตร โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัดรวม 5 แห่ง คือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอเมือง
และอาเภอบ้านค่าย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปลวกแดง รับผิ ดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอ
ปลวกแดง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบ้านฉาง รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอบ้านฉาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอแกลง รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอแกลง
อาเภอวังจันทร์ และกิ่งอาเภอเขาชะเมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอมาบตาพุด รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอ
มาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง และอาเภอนิคมพัฒนา
(ข) ความต้องการใช้ไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ได้กาหนดให้มีการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามข้อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกาหนดปริมาณความต้องการ
ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมฯ เท่ากับ 50 kVA ต่อพื้นที่ 1 ไร่

3.4.5

การระบายน้าและการควบคุมน้าท่วม

(1) บทนา
การศึกษาด้านการระบายน้าและการควบคุมน้าท่วมในพื้นที่ศึกษาปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ รวมทั้ง
การวางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากเอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น รายงานของกรม
ชลประทาน และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะ
ที่ 5 (ครั้งที่ 1), สิงหาคม 2556 เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) ผลการศึกษา
บริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน
ร้อยละ 3.16 ประกอบกับมีลาน้าสาขาของห้วยภูไทร และห้วยไข่เน่าไหลผ่านพื้นที่ศึกษาหลายสาย จึงทาให้ การ
ระบายน้าดีเป็นไปตามความลาดชันของพื้นที่ ดังนั้นเมื่อฝนตก คู คลองตามธรรมชาติที่มีอยู่มากมายโดยรอบพื้นที่
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โครงการ จะระบายน้าส่วนใหญ่ลงสู่แหล่งน้าดังกล่าว และไหลลงสู่อ่างเก็บน้าดอกกราย นอกจากนี้ ด้วยสภาพ
เนื้อดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นดินร่วนปนทราย ทาให้น้าซึมผ่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ช่วยป้องกัน
น้าท่วมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

3.4.6

การจัดการกากของเสีย

(1) บทนา
การศึกษาด้านการจัดการของเสียบริเวณพื้นที่ศึกษาในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การวางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ดาเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ลการจั ดการกากของเสี ย ของโครงการจากเอกสารของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะ
ที่ 5 (ครั้งที่ 1), สิงหาคม 2556 และเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยข้อมูลที่จะดาเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ ประกอบด้วย

แหล่งกาเนิดของกากของเสียที่สาคัญ

ปริมาณกากของเสีย

การรวบรวมและกาจัดกากของเสีย

การจัดการควบคุมการกาจัดกากของเสีย รวบทั้งศักยภาพของการจัดการ
(3) ผลการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ศึกษา ได้แก่
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมตาบลมาบยางพร
ทั้งตาบล มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 3 คัน เป็นรถบรรทุกแบบอัดท้าย จานวน 2 คัน ขนาดความจุ 10 และ
12 ลูกบาศก์เมตร และรถยก จานวน 1 คัน พนักงานเก็บขยะ 8 คน ขยะที่เก็บขนได้ทั้งหมดจะนาไปฝังกลบที่บ่อ
ฝังกลบเอกชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเจ้าพระยา ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (องค์การบริหารส่วน
ตาบลมาบยางพร, 2556)
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมตาบลพนานิคม
ทั้งตาบล มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร พนักงานเก็บ
ขยะ 3 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณ 7 ตันต่อวั น ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ทั้งหมดจะถูกส่งไป
กาจัดด้วยวิธีการฝังกลบที่หลุมฝังกลบบริเวณหมู่ที่ 3 ตาบลพนานิคม ซึ่งมีเนื้อที่ 5 ไร่ สามารถรองรับขยะมูลฝอย
ได้อีกประมาณ 5 ปี (องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม, 2556)
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(ค) เทศบาลตาบลมะขามคู่ มีขอบเขตพื้ นที่รับผิ ดชอบครอบคลุม เทศบาลตาบลมะขามคู่
ทั้งเทศบาล มีพนักงานเก็บขยะ จานวน 4 คน มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ
ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปกาจัดด้วยวิธีการฝังกลบและเผา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหารถบรรทุก
ขยะชนิดคัดท้ายขนาด 10 ล้อ ความจุประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร (เทศบาลตาบลมะขามคู่, 2556)
(ง) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมตาบลเขาไม้แก้ว
ทั้งตาบล มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 1 คัน เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ โดยทาการเก็บขนขยะมูลฝอย 1 เที่ยวต่อวัน
ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปกาจัดด้วยวิธีการฝังกลบที่บ่อฝังกลบเมืองพัทยา ที่ตั้งอยู่ในตาบลเขาไม้แก้ว
(องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว, 2556)
(จ) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ขยะมูลฝอยทั่วไปจากพื้นที่สานักงานและโรงงานต่างๆ เป็นขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุขที่หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต.มาบยางพร อบต.เขาไม้แก้ว รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตรีไซเคิล
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตกาจัดอย่างถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จากัด
(WMS) และ/บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด สามารถเข้ามาดาเนินการเก็บขนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้ ถุงพลาสติก รวมถึงเศษอาหารจาก
การอุปโภคบริโภคของคนงานในโรงงานต่างๆ ที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 75 ของ
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยกาหนดให้โรงงานทุกแห่งจะต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอย/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ให้มีความเหมาะสมกับประเภทและมีขนาความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้ WMS/หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้ามาดาเนินการเก็บขนไปกาจัดได้โดยสะดวก

ขยะมูลฝอยที่คาดว่าสามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง ไม้
และพลาสติก เป็นต้น คาดว่าจะมีปริมาณร้อยละ 20 ของขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งขยะมูล
ฝอยเหล่านี้ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ทาการรีไซเคิลหรือบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด รับผิดชอบนา
กลับไปใช้ใหม่หรือส่ง ขายให้กับหน่ว ยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป ซึ่ง บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิ ส จากัด จะ
จัดเตรียมรถเก็บมูลฝอย ดังนี้
รถเก็บขนแบบเปิดข้าง
จานวน
1 คัน
รถบรรทุก 10 ล้อ
จานวน
3 คัน
รถบรรทุก 6 ล้อ
จานวน
6 คัน
รถบรรทุก 4 ล้อ
จานวน
4 คัน
รถเจ.ซี.บี
จานวน
1 คัน
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ระบบดับเพลิง

(1) บทนา
ที่ปรึกษาได้พิจารณาให้มีการศึกษาด้านระบบดับเพลิง และการป้องกันอัคคีภัยของพื้นที่ศึกษาใน
ปัจจุบัน เพื่อ นามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวางมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป
(2) วิธีการศึกษา
ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลด้านระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยพื้นที่ศึกษา ได้แก่ จานวน
เจ้าหน้าที่ จานวนรถดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1), กันยายน 2556
(3) ผลการศึกษา
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริเวณพื้นที่ศึกษา
ประกอบด้วย
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร มีเจ้าหน้าที่ในงานบรรเทาสาธารณภัย 13 คน และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 190 คน มีรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จานวน 1 คัน
รถกระเช้า จานวน 1 คัน และเครื่องดับเพลิงเคมี ขนาด 10 ปอนด์ จานวน 200 เครื่อง (องค์การบริหารส่วนตาบล
มาบยางพร, 2556)
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม มีเจ้าหน้าที่ในงานบรรเทาสาธารณภั ย 4 คน และมี
รถยนต์บรรทุกน้า ขนาดความจุ 12,000 ลิตร จานวน 1 คัน เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
กรณีที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ สามารถขอความร่วมมือจากเทศบาลตาบลมะขามคู่ องค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
เทศบาลตาบลมาบข่า และเทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา (องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม, 2556)
(ค) เทศบาลตาบลมะขามคู่
เทศบาลตาบลมะขามคู่ มีเจ้าหน้าที่ในงานบรรเทาสาธารณภัย 6 คน และอาสาสมัคร
ป้องกันภัย 195 คน และมีรถยนต์บรรทุกน้า ขนาดความจุ 10,000 ลิตร จานวน 1 คัน เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัย
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที (เทศบาลตาบลมะขามคู,่ 2556)
(ง) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาไม้ แ ก้ ว มี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นงานบรรเทาสาธารณภั ย 2 คน
ประกอบด้วย พนักงานขับรถ 1 คน พนักงานดับเพลิง 4 คน รถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง ขนาดความจุ 8,000 ลิตร
จานวน 1 คัน (องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว, 2556)
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(จ) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ระบบดับเพลิงของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เป็นระบบที่ใช้ร่วมกับระบบจ่าย
น้้าประปา โดยใช้ระบบเพิ่มความดันให้สามารถจ่ายน้้าให้แก่พื้นที่ที่ไกลที่สุดได้อย่างเพียงพอที่ความดันไม่น้อยกว่า
1.5 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ส่วนระบบดับเพลิงภายในโรงงานต้องมีแรงดันของน้้า พอเพียงไม่น้อยกว่า 5.6
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่จุดไกลที่สุดภายในโรงงาน ซึ่งระบบดับเพลิงของนิคมฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐานของ
NFPA ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการใน
นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 และมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) โดยใช้ท่อจ่ายน้้า
ดับเพลิงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 150-160 มิลลิเมตร ส้าหรับแหล่งน้้าส้ารองเพื่อการดับเพลิงจะเป็น
น้้าดิบจากอ่างเก็บน้้าดิบของนิคมฯ น้้าจากถังพักน้้าใส และน้้าจากบ่อหน่วงน้้าฝน รวมปริมาตรประมาณ 5,701,400
ลูกบาศก์เมตร

3.5

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

3.5.1

เศรษฐกิจ-สังคม

(1) บทนา
การด้าเนินการจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จ้ากัด เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้
เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของไฟฟ้า โดยมีพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ -สังคมของชุมชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่ อ ส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ -สัง คม ในปัจจุบันของชุมชนที่คาดว่ า จะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ รวบรวมความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งก้าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่มี
ความสอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
(2) วิธีการศึกษา
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ -สังคม ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อ
การศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวม และข้อมูลปฐมภูมิโดยการส้ารวจภาคสนาม ดังนี้
(2.1) การรวบรวมข้อมูล
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ -สังคมจากเอกสาร และรายงานหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่

ข้อมูลสถิติประชากรและครัวเรือน พ.ศ.2552-2556 ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

แผนพั ฒ นาสามปี รายงานผลการด้า เนินงาน และเอกสารประชาสัมพั นธ์ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษาของโครงการ

ข้อมูลสถิติประชากร และครัวเรือน กชช 2ค.
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(2.2) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(ก) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีด่ า้ เนินการส้ารวจข้อมูลปฐมภูมิ ครอบคลุมชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจาก
ขอบเขตพื้นที่ ที่ตั้งโครงการ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน 2 ต้าบล (ต้าบลมาบยางพร และต้าบลพนานิคม) ของอ้าเภอ
ปลวกแดง และ 1 เทศบาล ต้าบลมะขามคู่ อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และ 3 หมู่บ้าน ของต้าบลเขาไม้แก้ว
อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดัง รูปที่ 3.5.1-1 และตารางที่ 3.5.1-1 โดยในการส้ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
พิจารณา แบ่งเป็น 2 กลุ่มพื้นที่ คือ ชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ ตั้งโครงการ (ระยะ 0-3 กิโลเมตร จากพื้นที่ตั้งโครงการ)
และชุมชนที่อยู่ไกลจากพื้นที่ ตั้งโครงการ (ระยะ 3-5 กิโลเมตร จากพื้นที่ตั้งโครงการ) เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจน
ของข้อมูลความห่วงกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
ตารางที่ 3.5.1-1
ชุมชนในการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

ระยอง

ปลวกแดง

มาบยางพร

นิคมพัฒนา

พนานิคม

ชลบุรี

บางละมุง

ทต. มะขามคู่
เขาไม้แก้ว

2 จังหวัด

3 อาเภอ

4 ตาบล

หมูท่ ี่ 5 บ้านวังตาลหม่อน
หมูท่ ี่ 7 บ้านมาบยางพรใหม่
หมูท่ ี่ 1 บ้านซอย 12
หมูท่ ี่ 4 บ้านเขามะพูด
หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองพลู
หมูท่ ี่ 7 บ้านวังปลา
หมูท่ ี่ 8 บ้านซอย 13
หมูท่ ี่ 2 บ้านชากนอก
หมูท่ ี่ 1 บ้านห้วยลึก
หมูท่ ี่ 4 บ้านห้วยไข่เน่า
หมูท่ ี่ 5 บ้านภูไทร
11 หมู่บ้าน

เขตปกครอง
พื้นที่ในรัศมี
เทศบาล
อบต.
0-3 ก.ม. 3-5 ก.ม.
ตาบล






















10 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 3 หมูบ่ ้าน 8 หมู่บ้าน

(ข) เครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้านเศรษฐกิจ-สังคม ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ้ากัด ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์ โดยจัดเตรียมแบบสอบถามส้าหรับสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ชุด ตามกลุ่มเป้าหมาย คือ
กลุ่มผู้น้าชุมชน ตัวแทนสถานที่ส้าคัญ หน่วยงานราชการระดับต่างๆ กลุ่มโรงงาน และสถานประกอบการในพื้นที่
และกลุ่มครัวเรือน ซึ่งมีโครงสร้างแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม ดังนี้
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แบบสอบถามกลุ่มผู้นาชุมชน ตัวแทนสถานที่สาคัญ และหน่วยงานราชการระดับ

ต่างๆ มีประเด็นหลักดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลชุมชน ได้แก่ ประวัติชุมชน/ความเป็นมา การนับถือศาสนา การประกอบ
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
สภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนในปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การ
บริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ และสาธารณูปโภค ปัญหาการด้าเนินชีวิตในชุมชน ความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาชุมชนในอนาคต
การรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร ทัศนคติต่อโครงการ ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่า
จะได้รับจากการพัฒนาโครงการ และความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
ตัวอย่างแบบสอบถามแสดงดังภาคผนวก 3ช-1

แบบสอบถามกลุ่มโรงงานและสถานประกอบการ มีประเด็นหลักดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้
สัมภาษณ์ การศึกษา ศาสนา ภูมิล้าเนา การตั้งถิ่นฐาน
โครงสร้างของสถานประกอบการ สภาพอาคาร/สถานประกอบการ เช่น จ้านวน
เจ้าหน้าที่ ช่วงเวลาในการท้างาน
สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น บริ เ วณสถานที่ ท้ า งาน/สถานประกอบการ เช่ น
ผลกระทบที่ได้รับ ปัญหาสังคม
การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่คาดว่ า
จะได้รับจากการพัฒนาโครงการในช่วงก่อสร้าง และระยะด้าเนินการ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
- ตัวอย่างแบบสอบถามแสดงดังภาคผนวก 3ช-2

แบบสอบถามกลุ่มครัวเรือน มีประเด็นหลักดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้
สัมภาษณ์ การศึกษา ศาสนา ภูมิล้าเนา การตั้งถิ่นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน เช่น จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน
อาชีพหลัก และอาชีพรองของครัวเรือน รายได้-รายจ่าย ปัญหาการประกอบอาชีพ
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ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตร การเจ็บป่วยของ
คนในครอบครัว การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การใช้สถานบริการพยาบาลในชุมชน ความพึงพอใจ ความเพียงพอต่อการ
รับบริการจากสถานพยาบาล
สุขภาวะและความพึงพอใจต่อสภาพความเป็ นอยู่โดยรวมในปัจจุบัน เช่น การ
รับบริการด้านสาธารณสุข สภาพแหล่งน้้าดื่ม -น้้าใช้ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (การก้าจัดขยะ น้้าเสีย) และปัญหาด้าน
สาธารณูปโภค ปัญหาด้านการขาดสารอาหาร ความพึงพอใจในหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่อาศัย
การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ ความคิดเห็นต่ อผลกระทบที่คาดว่ า
จะได้รับจากการพัฒนาโครงการในช่วงก่อสร้าง และระยะด้าเนินการ และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาโครงการ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
- ตัวอย่างแบบสอบถามแสดงดังภาคผนวก 3ช-3
(ค) การกาหนดขนาดจานวนกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายในการส้ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ -สังคม ได้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(ค1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นาชุมชน
1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยสัมภาษณ์หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ หน่วยงานละ 1
ราย รวม 8 ตัวอย่าง ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พลังงาน
จังหวัดระยอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พลังงานจังหวัดชลบุรี
และหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอปลวกแดง และงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอปลวกแดง ส่วนงานด้านประปา เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่ได้รับน้้าจากการประปา
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่มาใช้จึงท้าให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
2) กลุ่มผู้นาชุมชน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม ผู้ น้ า ระดั บ หมู่ บ้ า นในพื้ น ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ก้ า นั น
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น/ประธานชุ ม ชน ผู้ แ ทนสถานที่ ส้ า คั ญ ในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ สถาบั น การศึ ก ษา ศาสนสถาน หน่ ว ยงาน
สาธารณสุขระดับอ้าเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และหน่วยงานราชการในระดับอ้าเภอ โดยก้าหนดจ้านวน
ตัวอย่างอย่างน้อยหน่วยงานละ/หมู่บ้านละ 1 ราย รวมตัวอย่าง 33 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
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จังหวัด
ระยอง

ชลบุรี

ตาบล
มาบยางพร

นิคมพัฒนา

พนานิคม

บางละมุง

เขาไม้แก้ว

จังหวัด
ระยอง

อาเภอ
ปลวกแดง
นิคมพัฒนา

ชลบุรี

บางละมุง


จังหวัด
ระยอง

ชลบุรี

ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับอ้าเภอ ได้แก่

อาเภอ
ปลวกแดง
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หน่วยงาน
ปลัดอ้าเภอปลวกแดง
สาธารณสุขอ้าเภอปลวกแดง
ปลัดอ้าเภอนิคมพัฒนา
พัฒนาชุมชนอ้าเภอนิคมพัฒนา
สาธารณสุขอ้าเภอนิคมพัฒนา
พัฒนาชุมชนอ้าเภอบางละมุง
สาธารณสุขอ้าเภอบางละมุง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
ตาบล
มาบยางพร
พนานิคม
เทศบาลต้าบลมะขามคู่
เขาไม้แก้ว

หน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมาบยางพร
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลพนานิคม
นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลมะขามคู่
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาไม้แก้ว

ผู้น้าชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้แก่

อาเภอ
ปลวกแดง

ตาบล
มาบยางพร

นิคมพัฒนา

พนานิคม

บางละมุง

ทต.มะขามคู่
เขาไม้แก้ว
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หน่วยงาน
ก้านันต้าบลมาบยางพร หมู่ที่ 5 บ้านวังตาหม่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่
ก้านันต้าบลพนานิคม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านซอย 12
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังปลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านซอย 13
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านชานนอก
ก้านันต้าบลเขาไม้แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไข่เน่า
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จังหวัด
ระยอง

ชลบุรี

ที่มา :

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนสถานที่ส้าคัญในพื้นที่

อาเภอ
ปลวกแดง

ตาบล
มาบยางพร

หน่วยงาน

รพ.สต. มาบยางพร
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
วัดมาบยางพร
นิคมพัฒนา
พนานิคม
รพ.สต.พนานิคม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
วัดเจริญศรีราษฎร์
วัดพณานิคม (เขามะพูด)
บางละมุง
เขาไม้แก้ว
รพ.สต เขาไม้แก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
วัดเขาไม้แก้ว
ส้านักสงฆ์สายสุคนธ์
จากการส้ารวจภาคสนาม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด, 2556

(ค2) กลุ่มโรงงานและสถานประกอบการ
ที่ปรึกษาได้พิจารณาส้ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการโดยรอบโครงการในรัศมี 2
กิโลเมตร ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีโรงงานจ้านวน 11 โรง และสถานประกอบการที่ มีเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
ของโครงการ คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าโครงการจะจ้าหน่ายไฟฟ้าและไอน้้า ซึ่งมีจ้านวนทั้งสิ้น 54 ราย
(ค3) กลุ่มครัวเรือน
กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมพื้นที่จ้านวน
ทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน 4 ต้าบล 3 อ้าเภอ 2 จังหวัด ส้าหรับการก้าหนดขนาด และจ้านวนตัวอย่างของกลุ่มครัวเรือนที่
อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาล (เทศบาล) และกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล (อบต.) ดังนี้

กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
การก้า หนดขนาดกลุ่ม ตั ว อย่ างของกลุ่ มครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ใ นเขตการปกครองของ
องค์การปกครองส่วนต้าบล (อบต.) อยู่ในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย อบต.พนานิคม อบต.มาบยางพร และอบต.
เขาไม้แก้ว โดยพิจารณาจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ.2556 จากองค์การบริหารส่วนต้าบล ดังกล่าว และใช้
สมการของการหาขนาดตัวอย่างอย่างง่าย ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ดังนี้
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n 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

N
( 1  Ne 2 )

โดยที่

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = จ้านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต้าบล (
7,843 ) ครัวเรือน
e = ระดับความเชื่อร้อยละ 95 หรือที่คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
ดังนั้น เมื่อแทนค่าจ้านวนครัวเรือนในเขตพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต้าบล ในสมการ
ของ Taro Yamane จะได้
7,843
n =
1  (7,843  (0.05)2 )
= 380.59
ทั้งนี้ จ้านวนตัวอย่างที่ได้จากการค้านวณในพื้นที่เขตการปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบล มีทั้งหมดเท่ากับ 380.59 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาจ้านวนของแต่ละชุมชนและปรับจุดทศนิยมเป็นจ้านวน
เต็ม จะได้ว่าจ้านวนตัวอย่างที่จะท้าการเก็บในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่น้อยกว่า 386 ตัวอย่าง

กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในเขตปกครองของเทศบาล
เนื่องจากชุมชนในพื้นที่ศึกษาในเขตเทศบาลต้าบลมะขามคู่ มีจ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ใน
รัศมีศึกษาของโครงการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านชานนอก ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้พิจารณาก้าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการส้ารวจกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการทุกครัวเรือน โดยจากการตรวจสอบภาพถ่าย
ทางอากาศของ Google Earth (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2556) พบว่า มีจ้านวนครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
โครงการจ้านวน 35 ครัวเรือน ดังนั้น จึงได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างจ้านวน 35 ตัวอย่าง
ดังนั้น จ้านวนตัวอย่างที่จะต้องด้าเนินการเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 421 ตัวอย่าง
(จ้านวนตัวอย่างที่จะท้าการเก็บในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่น้อยกว่า 386 ตัวอย่าง และจ้านวนตัวอย่างของ
เขตปกครองเทศบาลในพื้นที่โครงการจ้านวน 35 ตัวอย่าง) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ้านวนตัวอย่างที่ได้ด้าเนินการเก็บ
ตัวอย่างระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 และวันที่ 25 เมษายน 2557 พบว่ามีจ้านวนทั้งสิ้น 466 ตัวอย่าง
ประกอบด้วยจ้านวนตัวอย่างที่จะท้าการเก็บในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล 431 ตัวอย่าง และจ้านวนตัวอย่างของ
เขตปกครองเทศบาลในพื้นที่ศึกษาอโครงการจ้านวน 35 ตัวอย่าง แสดงดังรูปที่ 3.5.1-2 และตารางที่ 3.5.1-2
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รูปที่ 3.5.1-2 : การกระจายตัวของการเก็บตัวอย่างในพื้นที่โครงการ
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จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

ระยอง

ปลวกแดง

มาบยางพร

นิคมพัฒนา

พนานิคม

หมู่บ้าน
หมู่ 5 บ้านวังตาลหม่อน
หมู่ 7 บ้านมาบยางพรใหม่























จานวน
ครัวเรือน
537
4,109
570
474
244
181
133
35
1,025
310
260
7,843
35
7,878

จานวนตัวอย่าง
จากการ
จานวนที่
คานวณ
จะเก็บ
26.06
27
199.39
200
27.66
23.00
11.84
8.78
6.45
35
49.74
15.04
12.62
380.59
35
415.59

28
24
12
9
7
35
50
16
13
386
35
421

จานวนที่เก็บ
หรือสารวจ
33
214
35
29
13
11
7
35
57
16
16
431
35
466
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หมู่ 1 บ้านซอย 12
หมู่ 4 บ้านเขามะพูด
หมู่ 5 บ้านคลองพลู
หมู่ 7 บ้านวังปลา
หมู่ 8 บ้านซอย 13
ทต.มะขามคู่ หมู่ 2 บ้านชากนอก
ชลบุรี
บางละมุง
เขาไม้แก้ว
หมู่ 1 บ้านห้วยลึก
หมู่ 4 บ้านห้วยไข่เน่า
หมู่ 5 บ้านภูไทร
รวม อบต
รวม ทต.
รวมจานวนตัวอย่างทั้งหมด
ที่มา : ข้อมูลมะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2556 จากองค์การบริหารส่วนต้าบล

เขตปกครอง
พื้นที่ในรัศมี
อบต. เทศบาล 0-3 ก.ม. 3-5 ก.ม.
ตาบล





โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.5.1-2
จานวนตัวอย่างกลุ่มครัวเรือนในการสารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ง) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามประเภทของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลทุติยภูมิ
ที่รวบรวมได้จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จะน้ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ส้าหรับข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมจากแบบสอบถามของกลุ่มผู้น้า และกลุ่มครัวเรือน
จะถูกน้ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ โดยประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social
Science) เพื่อน้ามาอธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจ–สังคม และความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
ในส่ ว นการแปลผลข้ อมู ลระดับ ความคิด เห็ นด้า นผลกระทบต่อ ชุมชนจากการพั ฒนา
โครงการ ได้ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 3 ระดับ (โดย
ปรับปรุง/ดัดแปลง : จาก รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด การแปรผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตรการส่วน
ประเมินค่า)
ระดับคะแนน
3
2
1

ระดับผลกระทบ
มาก
ปานกลาง
น้อย

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์สมบูรณ์ (Absolute Criteria) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง ได้รับผลกระทบระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ได้รับผลกระทบระดับน้อย
(3) ผลการศึกษา
(3.1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
(ก) ลักษณะภูมิประเทศ และโครงการสร้างประชากร
(ก.1) ระดับจังหวัด

จังหวัดระยอง
ประวัติจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดาร เมื่อปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ส้าหรับประวัติดั้งเดิม สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่ก่อสร้างขึ้นสมัยขอม คือ เมื่อ
ประมาณ พ.ศ.1500 ซึ่งสมัยที่ขอมมีอ้านาจครอบคลุมอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ มีเมืองนครธมเป็นราชธานี เมือง
นครพนมเป็นเมืองหน้าด่านแรก เมืองพิมายเป็นเมืองอุปราช และได้สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป็นเมืองส้าคัญ ส่วน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนครธม เมืองหน้าด่านเมืองแรกที่สร้างคือ เมืองจันท์บูรหรือจันทบุรี โดยนัก
โบราณคดีได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่ค้นพบ คือ ซากหินสลักศิลปะแบบขอมรูปต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ที่บ้านดอน บ้าน
หนองเต่า ต้าบลเชิงเนิน อ้าเภอเมืองระยอง กับมีคูค่ายและซากศิลาแลง ศิลปะแบบขอมที่บ้านคลองย้ายร้า ต้าบล
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บ้านค่าย อ้าเภอบ้านค่าย นอกจากนี้เมืองระยองยังมีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ ครั้งส้าคัญของชาติไทย
กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ.2309 พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาด้วยก้าลังพลมหาศาล ฝ่ายไทยมีก้าลังน้อยและขาด
ความสามัคคี พระยาวชิรปราการหรื อพระยาตาก ซึ่งถูกเกณฑ์ไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาได้น้าไพร่พลเข้าต่อสู้
ป้องกันรักษากรุงศรีอยุธยาไว้อย่างสุดความสามารถ จนกระทั่งเห็นว่าไม่อาจรักษากรุงศรีอยุธยาได้ต่อไปแล้ว จึงได้
รวบรวมก้าลังพลประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงล้อมของข้าศึกออกมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกได้เดิ นผ่านเมืองต่างๆ
โดยมาหยุดพักไพร่พ ลที่เมือ งระยองผู กช้างทรงที่ใต้ต้นสะตือ วั ดลุ่มมหาชัยชุ มพล พระยาตากได้ปราบปราม
คณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อ และได้รวบรวมพลที่เมืองระยอง ข้าราชการและประชาชนผู้จงรักภักดีได้พร้อมใจกัน
ยกย่องสถาปนาพระยาตากขึ้นเป็น “เจ้าตากสิน” เมื่อ พ.ศ.2310 ณ.วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เมืองระยอง นี้เอง ต่ อมา
ได้เดินทัพไปตีเมืองจันทบุรี ยึดเป็นที่มั่นและกอบกู้อิสรภาพจากพม่าได้ในที่สุด
ลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่ประมาณ
3,552.0 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ เป็นที่
ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้้า ระยอง และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็น
ลอนลูกคลื่นสูงต่้าสลับกันไปโดยมีพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมา ทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเล
1,035 เมตร และเป็นทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัด เป็นแนวยาวจากอ้าเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือ
จนสุดเขตจังหวัดมีแม่น้าสายสั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรี และเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้าที่ส้าคัญ
ได้แก่ แม่น้าบางปะกง แม่น้าจันทบุรี แม่น้าระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงราย
เลียบตามชายฝั่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชลบุรี
การปกครอง
จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองเป็น 8 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองระยอง อ้าเภอแกลง
อ้าเภอบ้านค่าย อ้าเภอปลวกแดง อ้าเภอบ้านฉาง อ้าเภอวังจันทร์ อ้าเภอเขาชะเมา อ้าเภอนิคมพัฒนา ประกอบด้วย
54 ต้าบล 439 หมู่บ้าน 181 ชุมชน ด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต้าบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 39 แห่ง
โครงสร้างประชากร
จังหวัดระยอง มีชาวซองเป็นชาวพื้นเมือง ปัจจุบันได้ผ สมกลมกลืนกันหมดแล้ว
ประชากรส่วนใหญ่ ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วไปในชนบท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มี
จ้านวน 378,274 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 661,220 คน เป็นชาย 325,635 คน และหญิง 335,585 คน อัตราความ
หนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด 186.15 คนต่อตารางกิโลเมตร ดังแสดงในตารางที่ 3.5.1-3 ถึงตารางที่
3.5.1-5
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

หน้า 3-89

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

อาเภอ/เทศบาล
ชาย

หญิง

รวม

ชาย

อ้าเภอเมืองระยอง

92,881

96,805

189,686

94,701

อ้าเภอบ้านฉาง

29,095

29,086

58,181

อ้าเภอแกลง

61,714

65,166

อ้าเภอวังจันทร์

12,479

อ้าเภอบ้านค่าย

หญิง

รวม

หญิง

รวม

ชาย

98,788 193,489 95,554

99,951

195,505

96,816

101,591 198,407 98,338 103,175 201,513

30,159

30,131

31,226

31,206

62,432

31,918

31,884

63,802

32,513

32,532

65,045

126,880

61,990

65,600 127,590 62,257

65,947

128,204

62,603

66,337

128,940 62,831

66,763

129,594

12,671

25,150

12,572

12,751

25,323

12,706

12,856

25,562

12,817

12,946

25,763

12,811

13,002

25,813

30,016

31,276

61,292

30,269

31,533

61,802

30,605

31,861

62,466

30,942

32,270

63,212

31,286

32,629

63,915

อ้าเภอปลวกแดง

20,835

20,793

41,628

22,761

22,399

45,160

23,888

23,447

47,335

24,769

24,423

49,192

25,868

25,584

51,452

อ้าเภอเขาชะเมา

11,630

11,663

23,293

11,666

11,658

23,324

11,669

11,675

23,344

11,762

11,734

23,496

11,943

11,832

23,775

อ้าเภอนิคมพัฒนา

17,745

18,055

35,800

18,290

18,702

36,992

18,967

19,342

38,309

19,738

20,134

39,872

20,353

20,783

41,136

60,290

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ตารางที่ 3.5.1-3
แสดงจานวนประชากรของประชากรรายอาเภอ ของจังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 25,593 24,592 50,185 26,606 25,826 52,432 27,520 27,059 54,579 28,504 28,087 56,591 29,692 29,285 58,977
301,988 310,107 612,095 309,014 317,388 626,402 314,392 323,344 637,736 319,869 329,406 649,275 325,635 335,585 661,220
รวมทั้งจังหวัด
ที่มา :

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-90

จานวนประชากร (คน)

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

อาเภอ/เทศบาล
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

อ้าเภอเมืองระยอง

189,686

193,489

195,505

198,407

201,513

2.00

1.04

1.48

1.57

อ้าเภอบ้านฉาง

58,181

60,290

62,432

63,802

65,045

3.62

3.55

2.19

1.95

อ้าเภอแกลง

126,880

127,590

128,204

128,940

129,594

0.56

0.48

0.57

0.51

อ้าเภอวังจันทร์

25,150

25,323

25,562

25,763

25,813

0.69

0.94

0.79

0.19

อ้าเภอบ้านค่าย

61,292

61,802

62,466

63,212

63,915

0.83

1.07

1.19

1.11

อ้าเภอปลวกแดง

41,628

45,160

47,335

49,192

51,452

8.48

4.82

3.92

4.59

อ้าเภอเขาชะเมา

23,293

23,324

23,344

23,496

23,775

0.13

0.09

0.65

1.19

อ้าเภอนิคมพัฒนา

35,800

36,992

38,309

39,872

41,136

3.33

3.56

4.08

3.17

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

50,185

52,432

54,579

56,591

58,977

4.48

4.09

3.69

4.22

รวมทั้งจังหวัด

612,095

626,402

637,736

649,275

661,220

2.34

1.81

1.81

1.84

ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)

172.32

176.35

179.54

182.79

186.15

-

-

-

-

ที่มา :

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ตารางที่ 3.5.1-4
แสดงจานวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากรรายอาเภอ ของจังหวัดระยอง พ.ศ.2552-2556

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-91

จานวนครัวเรือน (หลัง)

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

อาเภอ/เทศบาล
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

อ้าเภอเมืองระยอง

95,520

99,186

103,078

106,758

110,890

3.84

3.92

3.57

3.87

อ้าเภอบ้านฉาง

29,934

31,318

32,606

33,674

35,168

4.62

4.11

3.28

4.44

อ้าเภอแกลง

52,272

53,187

54,509

55,900

57,830

1.75

2.49

2.55

3.45

อ้าเภอวังจันทร์

9,905

10,144

10,408

10,711

11,110

2.41

2.60

2.91

3.73

อ้าเภอบ้านค่าย

24,107

24,860

25,762

26,813

27,783

3.12

3.63

4.08

3.62

อ้าเภอปลวกแดง

32,370

34,609

39,319

44,966

54,802

6.92

13.61

14.36

21.87

อ้าเภอเขาชะเมา

8,795

9,042

9,453

9,765

10,201

2.81

4.55

3.30

4.46

อ้าเภอนิคมพัฒนา

20,520

21,885

23,085

24,370

26,403

6.65

5.48

5.57

8.34

เทศบาลเมืองมาบตาพุด

36,536

38,825

40,675

42,288

44,087

6.27

4.76

3.97

4.25

309,959

323,056

338,895

355,245

378,274

4.23

4.90

4.82

6.48

รวมทั้งจังหวัด
ที่มา :

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ตารางที่ 3.5.1-5
แสดงจานวนครัวเรือน และอัตราการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนรายอาเภอ ของจังหวัดระยอง พ.ศ.2552-2556

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-92

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ระหว่ า งปี พ.ศ.2551-2555 จากส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ พบว่ า ภาวะเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจัง หวั ดระยอง ขึ้นกั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน เป็นส้าคัญ โดยรวมเศรษฐกิจของจังหวัด
ระยอง มีการขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่ารวม 818,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ.2554 ที่มีมูลค่ารวม 730,441 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.1 แบ่งเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม 27,297 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร 791,575 ล้านบาท
รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per capita GPP) เท่ากับ 970,023 บาทต่อคนต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-6
ตารางที่ 3.5.1-6
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีกฯ
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการด้านชุมชนฯ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายได้เฉลี่ยต่อหัว (บาท)
อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)
อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยต่อหัว (%)

2551
22,856
19,360
3,497
596,530
226,633
246,940
43,959
4,681
42,566
1,552
9,393
4,481
5,672
5,884
2,714
1,366
589
102
619,386
820,086
3.1
-1.1

2552
22,376
18,973
3,403
553,420
205,653
231,420
37,452
5,384
41,658
1,544
8,533
4,921
5,509
6,079
2,945
1,580
593
148
575,796
731,451
-7.0
-10.8

ล้านบาท
2553
27,316
23,895
3,421
667,270
229,458
311,187
38,625
6,294
49,848
1,745
8,591
4,682
5,544
5,706
3,180
1,621
640
149
694,586
846,976
20.6
15.8

2554
33,308
29,949
3,359
697,133
251,247
287,108
54,658
5,448
52,425
1,957
8,154
5,197
19,068
5,876
3,193
1,775
825
202
730,441
877,746
5.2
3.6

2555
27,297
23,891
3,406
791,575
317,470
306,359
50,121
4,646
52,691
2,120
6,743
6,198
32,456
6,180
3,360
2,044
945
242
818,872
970,023
12.1
10.5

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2http://www.neS.D.b.go.th/Default.aspx?tabid=96) ปี 2555
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โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดระยอง จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดระยอง มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเครือ จ้านวน 13 แห่ง มีก้าลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 3,000 เมกะวัตต์
โดยข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2558-2561 มีผู้ใช้ไฟฟ้า 312,872 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-7
โดยหน่วยงานในสังกัดจ้านวน 5 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กับอ้าเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด
ระยอง มีดังนี้
1) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคจังหวัดระยอง รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่อ้าเภอ
เมืองระยอง และอ้าเภอบ้านค่าย
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอปลวกแดง รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่อ้าเภอ
ปลวกแดง
3) การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาคอ้าเภอบ้านฉาง รับผิ ดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้ นที่
อ้าเภอบ้านฉาง
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอแกลง รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้น ที่อ้าเภอ
แกลง อ้าเภอวังจันทร์ และอ้าเภอเขาชะเมา
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด รับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ต้าบล
มาบตาพุด อ้าเภอเมืองระยอง และอ้าเภอนิคมพัฒนา
ตารางที่ 3.5.1-7
แสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2555 จาแนกตามประเภทผู้ใช้เป็นรายอาเภอ
อาเภอ

จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่อาศัย

312,872
585.73
เมืองระยอง
154,926
290.66
บ้านฉาง
26,163
62.97
แกลง
49,080
99.94
วังจันทร์
7,941
17.53
บ้านค่าย
23,149
46.11
ปลวกแดง
31,627
55.68
เขาชะเมา
5,768
10.37
นิคมพัฒนา
14,218
2.47
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2558-2561
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การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการและ
อื่น ๆ
อุตสาหกรรม
สาธารณะ
5,363.10
44.66
63.62
657.72
16.53
7.87
124.19
1.79
4.29
501.03
13.86
6.14
14.72
5.42
0.77
712.40
3.38
3.31
3,208.21
3.50
40.87
2.83
0.14
0.21
142.00
0.04
0.16

รวม
6,057.11
972.78
193.24
620.97
38.44
765.20
3,308.26
13.55
144.67

หน้า 3-94

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประปา
จังหวัดระยอง มีการประปาจ้านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค 4
แห่ง และการประปาเทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ การประปาระยอง การประปาปากน้้าประแสร์ การประปาบ้านฉาง การ
ประปานิคมพัฒนา การประปาเทศบาลต้าบลเมืองแกลง และการประปาเทศบาลต้าบลปลวกแดง โดยข้อมูลจาก
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2558-2561 มีจ้านวนผู้ใช้น้าประปารวม 97,532 ราย
การคมนาคมขนส่ง
1) การคมนาคมทางบก เป็นระบบที่ส้าคัญของจังหวัดระยองสามารถเชื่อมต่อได้
ทั้งทางเรือและทางรถไฟ โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรม มีเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้า ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เป็นเส้นทางจากรุงเทพมหานคร
ผ่านอ้าเภอบางปู-บางปะกง-บางแสน ศรีราชา-พัทยา-หาดจอมเทียม-สัตหีบ-บ้านฉาง จนถึงอ้าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 220 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้า วัตถุดิบต่างๆ มายังจังหวัด
ระยอง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) มีจุดเริ่มต้นบริเวณทาง
ด่วนเฉลิมนคร ผ่านบางพลี-บางบ่อ และเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่ กม.70 บริเวณอ้าเภอบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บายพาส) มีจุดเริ่มต้นที่ กม.140 ของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง-แกลง) มีจุด
เริ่มต้นที่อ้าเภอบ้านบึง ผ่านอ้าเภอหนองใหญ่-วังจันทร์ และสิ้นสุดที่อ้าเภอแกลง รวมระยะทางทั้งสิ้น 100 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เริ่มต้นที่ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
ประมาณ 100 กิโลเมตร จะถึงอ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 175 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าของ
โรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3) ทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย์ จ้านวน 1 แห่ง คือ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา ตั้งอยู่พื้นที่ต้าบลพลา อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร และ
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 190 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
และกองการท่าอากาศยานอู่ตะเภา โดยสนามบินมีการให้บริการสรุปได้ ดังนี้
- เป็นสนามบินส้ารองของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เป็นศูนย์การขนถ่ายสินค้าทางอากาศ-ทะเล
- เป็นที่ขึ้น-ลงทางเทคนิค (การซ่อมบ้ารุง)
- ใช้เป็นที่ฝึกบินของนักบินพาณิชย์
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- ส่งเสริมการขยายตัวของเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล้า
- ใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมการบิน ทั้งด้านทหารและพลเรือน
- เป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินทั้งของไทยและต่างประเทศ
- ใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตและขนส่งทางอากาศนานาชาติ เปิดให้บริการ
เที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ อู่ตะเภา–สมุย และอู่ตะเภา–ภูเก็ต
4) ทางน้า มีท่าเรือน้้าลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับการพัฒนา
ด้าน อุตสาหกรรม และการขนส่งที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกจัดเป็นท่าเรือที่ส้าคัญ
ที่เปิด บริการให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
ศิลปะและวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
จังหวัดระยอง เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาเป็น
เวลาหลายพันปี โบราณสถานที่ส้าคัญและกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จ้านวน 11 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านค่าย วัด
บ้านเก่า วัดป่าประดู่ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อุโบสถเก่าวัดโขด (ทิมธาราม) วัดราชบัลลังก์ วัดนาตาขวัญ วัด
สมมติเทพฐาปนาราม วัดอุดมธัญญาวาส วัดตะพงใน และวัดเก๋ง (เป็นเจดีย์เก่า)
ภาษาและวรรณกรรม
จังหวัดระยอง มีเอกลักษณ์ทางเสียงพู ดและความหมายของค้าพูดที่ แตกต่างจาก
จังหวัดอื่นอยู่มาก ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวระยอง ผู้ที่ใช้ภาษาถิ่นส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขต
อ้าเภอบ้านค่าย อ้าเภอแกลงและอ้าเภอเมืองบางส่วน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จังหวัดระยอง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและ
ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีปักเฉลวหรือการบูชาแม่โพสพ การท้าบุญลาน
ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีการจัดเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีที่ถือได้ว่ามีเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทย คือ ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้้าที่ปากน้้าประแสร์ อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น
ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และสามารถแสดงในงานต่างๆ ได้ เช่น
การร้าโทน ล้าตัด ลิเก ของชาวอ้าเภอแกลง การแสดงหนังใหญ่ วัดบ้านดอน และยังมีศิลปะการแสดงประยุกต์ที่มี
แห่งเดียวในประเทศไทย ได้แก่ การแสดงหนังตะลุงคนของชาวอ้าเภอบ้านค่าย
การศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข
- การศึกษา จากข้อมูลในแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2558-2561 จังหวัด
ระยอง มีสถานศึกษา 259 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 218 แห่ง และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน 31 แห่ง
และในการดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-8
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ตารางที่ 3.5.1-8
จานวนโรงเรียนจาแนกตามสังกัดเป็นรายอาเภอ
อาเภอ

รวม
(แห่ง)

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมืองระยอง
73
49
บ้านฉาง
23
15
แกลง
64
60
วังจันทร์
15
15
บ้านค่าย
34
31
ปลวกแดง
23
21
เขาชะเมา
14
14
นิคมพัฒนา
13
13
ทั้งจังหวัด
259
218
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2558-2561

สังกัด (แห่ง)
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
14
8
4
3
2
31

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
9
9

อื่นๆ
1
1

- ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ตามล้าดับ จากข้อมูลในแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
พ.ศ.2558-2561 จังหวัดระยอง มีวัด 268 แห่ง ส้านักสงฆ์ 36 แห่ง โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง มัสยิด 9 แห่ง
รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-9
ตารางที่ 3.5.1-9
จานวนวัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด ของจังหวัดระยอง จาแนกรายอาเภอ
อาเภอ

วัด
เมืองระยอง
58
บ้านฉาง
15
แกลง
75
วังจันทร์
19
บ้านค่าย
42
ปลวกแดง
23
เขาชะเมา
19
นิคมพัฒนา
17
ทั้งจังหวัด
268
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2558-2561
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สานักสงฆ์
4
10
6
2
4
8
2
36

โบสถ์คริสต์
2
2
4

มัสยิด
6
1
1
1
9
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- การสาธารณสุ ข จากข้ อ มู ล ในแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยอง พ.ศ.2558-2561
จังหวัดระยอง มีสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ 9 แห่งโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล 95 แห่ง มีคลินิกแพทย์ 194 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-10
ตารางที่ 3.5.1-10
จานวนสถานพยาบาลจาแนกตามประเภทในจังหวัดระยอง จาแนกรายอาเภอ
อาเภอ

โรงพยาบาล
รัฐบาล (แห่ง)
เมืองระยอง
2
บ้านฉาง
1
แกลง
1
วังจันทร์
1
บ้านค่าย
1
ปลวกแดง
1
เขาชะเมา
1
นิคมพัฒนา
1
ทั้งจังหวัด
9
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2558-2561

โรงพยาบาล
เอกชน(แห่ง)
3
3

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (แห่ง)
20
9
23
7
15
10
6
5
95

คลินิกทุกประเภท
(แห่ง)
116
20
29
1
5
17
6
194



จังหวัดชลบุรี
ประวัติจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออกของอ่าวไทย ตามประวัติเป็นเมืองเก่า อยู่ในราวสมัยทวาราวดี เขตจังหวัดชลบุรีมีเมืองที่เกิดขึ้นในสมัย
นัน้ 3 เมืองด้วยกัน คือ เมืองพญาเร่ ในเขตอ้าเภอบ่อทอง เมืองพระรถ ในเขตอ้าเภอพนัสนิคม และเมืองศรีพะโล
ในเขตอ้าเภอเมืองชลบุรี โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คือ เมืองพญาเร่ติดต่อกับเมืองพระรถ โดยคลองหลวง
และเมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรีพะโล โดยทางถนน จากการสันนิษฐานโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณสถานและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ประกอบกัน เมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิดขึ้น ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเมืองพญาเร่
เกิดขึ้นก่อน จากนั้นเป็น เมืองพระรถ และเมืองศรีพะโล ตามล้าดับ ซึ่งอาณาเขตของเมืองโบราณทั้งสามรวมกัน
เป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มี ขนาดพื้นที่ประมาณ 4,363
ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวั นออกประมาณ 81 กิโลเมตร เป็นจังหวั ดที่มีชายฝั่ งทะเล
ที่เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เป็นหน้าผาหิน หาดทราย ป่าชายเลน และป่าชายหาด รวมความยาวประมาณ 160
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดมีความหลากหลาย ตั้งแต่ที่ราบลูก คลื่นและเนินเขาทางด้านตะวันออก ที่
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ราบชายฝั่งทะเลตั้งแต่ปากแม่น้าบางปะกงไปจนถึงอ้าเภอสัตหีบ ที่ราบลุ่มแม่น้าบางปะกงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยดิน
ตะกอน เหมาะส้าหรับการท้าการเกษตร และพื้นที่สูงชันและภูเขาทางตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด ไป
จนถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
การปกครอง
จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ้าเภอ 92 ต้าบล 687 หมู่บ้าน โดยมีอ้าเภอ
ต่ างๆ ได้ แก่ อ้ าเภอเมื อ งชลบุ รี บ้ านบึ ง บางละมุ ง พานทอง พนั สนิ คม ศรี ราชา สั ตหี บ หนองใหญ่ บ่ อทอง
เกาะสีชัง และเกาะจันทร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1
แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลต้าบล 33 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 53 แห่ง และมีรูปแบบการปกครอง
พิเศษ 1 แห่ง ได้แก่ เมืองพัทยา
โครงสร้างประชากร
จังหวัดชลบุรี มีการอพยพโยกย้ายเข้ามาท้างานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง แต่ประชากรส่วนใหญ่ ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การประมง เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ
เหมืองแร่ เป็นต้น จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ้านวน 810,915 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 1,390,354
คน เป็นชาย 681,399 คน และหญิง 708,955 คน อัตราความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด 401.49
คนต่อตารางกิโลเมตร ดังแสดงในตารางที่ 3.5.1-11 ถึงตารางที่ 3.5.1-13
เศรษฐกิจ
ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมจั ง หวั ด ระหว่ า งปี พ.ศ.2551-2555 จากส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติ พบว่ า ภาวะเศรษฐกิ จที่ ส้า คัญ ของจั ง หวั ด ชลบุรี ขึ้ นกั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการขายส่ง การขายปลีกเป็นส้าคัญ โดยรวมเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี มี
การขยายตัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่ารวม 663,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ.2554 ที่มีมีมูลค่ารวม 634,164 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.6 แบ่งเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรกรรม 16,891 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร 646,261 ล้านบาท รายได้
เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per capita GPP) เท่ากับ 416,583 บาทต่อคนต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-14
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไฟฟ้า
จากข้อมูลของส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) จังหวัด
ชลบุรีมีผู้ใช้ไฟฟ้า 581,341 ราย รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-15 โดยจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ส้านักงานการไฟฟ้า 15 ส้านักงาน และสถานีไฟฟ้า 30 สถานี
นอกจากนี้ ยังมีโรงจักรดีเซลบนเกาะสีชัง และเกาะล้าน เป็นแหล่งเสริมในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า
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พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

อาเภอ/เทศบาล
ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

141,619 151,077

292,696

141,595 152,911

294,506

143,541 154,843

298,384

146,861 157,140

304,001

149,243 159,387

308,630

อ้าเภอบ้านบึง

47,672

49,357

97,029

48,025

49,920

97,945

48,444

50,320

98,764

48,977

51,040

100,017

49,421

51,495

100,916

อ้าเภอหนองใหญ่

11,548

10,972

22,520

11,586

11,103

22,689

11,649

11,282

22,931

11,682

11,360

23,042

11,705

11,404

23,109

อ้าเภอบางละมุง

61,786

70,874

132,660

63,760

73,361

137,121

65,957

76,084

142,041

68,121

78,706

146,827

71,170

81,801

152,971

อ้าเภอพานทอง

25,622

26,748

52,370

26,091

27,163

53,254

26,847

27,945

54,792

27,718

28,838

56,556

28,512

29,645

58,157

อ้าเภอพนัสนิคม

57,560

61,376

118,936

57,900

61,761

119,661

58,379

62,304

120,683

58,726

62,711

121,437

58,967

62,957

121,924

อ้าเภอศรีราชา

82,100

86,291

168,391

84,410

89,210

173,620

87,114

92,146

179,260

90,085

95,234

185,319

93,400

98,605

192,005

อ้าเภอเกาะสีชัง

2,511

2,547

5,058

2,483

2,529

5,012

2,420

2,498

4,918

2,377

2,452

4,829

2,362

2,413

4,775

อ้าเภอสัตหีบ

75,741

64,766

140,507

82,835

66,607

149,442

83,254

67,755

151,009

83,526

69,059

152,585

84,083

70,364

154,447

อ้าเภอบ่อทอง

23,836

23,521

47,357

23,939

23,711

47,650

24,053

23,806

47,859

24,223

23,965

48,188

24,447

24,252

48,699

อ้าเภอเกาะจันทร์

18,932

17,429

36,361

19,062

17,617

36,679

19,091

17,657

36,748

19,224

17,742

36,966

19,194

17,717

36,911

ทน.แหลมฉบัง

33,840

35,651

69,491

34,396

36,374

70,770

35,237

36,993

72,230

36,008

37,512

73,520

37,119

38,467

75,586

เมืองพัทยา

49,589

56,625

106,214

50,184

57,760

107,944

50,551

58,486

109,037

51,216

59,499

110,715

51,776

60,448

112,224

รวมทั้งจังหวัด

632,356 657,234 1,289,590 646,266 670,027 1,316,293 656,537 682,119 1,338,656 668,744 695,258 1,364,002 681,399 708,955 1,390,354

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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อ้าเภอเมืองชลบุรี

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.5.1-11
แสดงจานวนประชากรรายอาเภอ ของจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556

จานวนประชากร (คน)

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

อาเภอ/เทศบาล
พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

อ้าเภอเมืองชลบุรี

292,696

294,506

298,384

304,001

308,630

0.62

1.32

1.88

1.52

อ้าเภอบ้านบึง

97,029

97,945

98,764

100,017

100,916

0.94

0.84

1.27

0.90

อ้าเภอหนองใหญ่

22,520

22,689

22,931

23,042

23,109

0.75

1.07

0.48

0.29

อ้าเภอบางละมุง

132,660

137,121

142,041

146,827

152,971

3.36

3.59

3.37

4.18

อ้าเภอพานทอง

52,370

53,254

54,792

56,556

58,157

1.69

2.89

3.22

2.83

อ้าเภอพนัสนิคม

118,936

119,661

120,683

121,437

121,924

0.61

0.85

0.62

0.40

อ้าเภอศรีราชา

168,391

173,620

179,260

185,319

192,005

3.11

3.25

3.38

3.61

อ้าเภอเกาะสีชัง

5,058

5,012

4,918

4,829

4,775

-0.91

-1.88

-1.81

-1.12

อ้าเภอสัตหีบ

140,507

149,442

151,009

152,585

154,447

6.36

1.05

1.04

1.22

อ้าเภอบ่อทอง

47,357

47,650

47,859

48,188

48,699

0.62

0.44

0.69

1.06

อ้าเภอเกาะจันทร์

36,361

36,679

36,748

36,966

36,911

0.87

0.19

0.59

-0.15

เทศบาลนครแหลมฉบัง

69,491

70,770

72,230

73,520

75,586

1.84

2.06

1.79

2.81

เมืองพัทยา

106,214

107,944

109,037

110,715

112,224

1.63

1.01

1.54

1.36

1,289,590

1,316,293

1,338,656

1,364,002

1,390,354

2.07

1.70

1.89

1.93

380.10

386.56

393.88

401.49

-

-

-

-

รวมทั้งจังหวัดชลบุรี
ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)

372.39
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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พ.ศ.2552

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.5.12
แสดงจานวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากรรายอาเภอ ของจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2552-2556

จานวนประชากร (คน)

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

อาเภอ/เทศบาล
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

อ้าเภอเมืองชลบุรี

162,182

166,136

172,477

179,451

192,368

2.44

3.82

4.04

7.20

อ้าเภอบ้านบึง

40,515

41,719

42,993

44,368

46,508

2.97

3.05

3.20

4.82

อ้าเภอหนองใหญ่

6,735

6,995

7,314

7,642

7,978

3.86

4.56

4.48

4.40

อ้าเภอบางละมุง

67,106

71,892

75,511

79,590

84,041

7.13

5.03

5.40

5.59

อ้าเภอพานทอง

28,487

30,115

32,294

34,573

37,252

5.71

7.24

7.06

7.75

อ้าเภอพนัสนิคม

34,530

35,246

36,087

36,804

37,992

2.07

2.39

1.99

3.23

อ้าเภอศรีราชา

90,956

94,422

99,225

104,458

112,811

3.81

5.09

5.27

8.00

อ้าเภอเกาะสีชัง

1,778

1,851

1,887

1,903

1,918

4.11

1.94

0.85

0.79

อ้าเภอสัตหีบ

66,442

70,336

72,412

74,635

78,223

5.86

2.95

3.07

4.81

อ้าเภอบ่อทอง

13,599

13,982

14,420

14,818

15,498

2.82

3.13

2.76

4.59

อ้าเภอเกาะจันทร์

11,155

11,414

11,625

11,867

12,194

2.32

1.85

2.08

2.76

เทศบาลนครแหลมฉบัง

51,518

53,157

55,280

57,620

60,840

3.18

3.99

4.23

5.59

เมืองพัทยา

103,505

109,012

111,506

114,854

123,292

5.32

2.29

3.00

7.35

678,508
706,277
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

733,031

762,583

810,915

4.09

3.79

4.03

6.34

รวมทั้งจังหวัดชลบุรี

หน้า 3-102

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2552

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ตารางที่ 3.5.1-13
แสดงจานวนครัวเรือน และอัตราการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนรายอาเภอ ของจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2552-2556

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.1-14
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
อุตสาหกรรม
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีกฯ
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ
การศึกษา
การบริการด้านสุขภาพและสังคม
การให้บริการด้านชุมชนฯ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายได้เฉลี่ยต่อหัว(บาท)
อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)
อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยต่อหัว (%)

2551
14,545
13,604
941
600,550
1,480
368,828
35,067
14,916
58,652
17,949
37,488
11,097
21,055
21,160
5,373
5,380
1,668
438
615,095
425,431
5.6
1.8

2552
14,424
13,476
948
558,445
2,023
334,656
35,410
12,103
55,041
16,169
37,184
11,731
19,531
21,759
5,653
5,033
1,831
320
572,869
382,095
-6.9
-10.2

ล้านบาท
2553
17,500
16,524
977
599,095
2,127
352,736
34,512
14,053
65,004
18,125
40,644
11,600
22,167
23,956
5,639
6,128
2,001
404
616,595
396,784
7.6
3.8

2554
20,710
19,726
984
613,455
2,174
354,694
35,842
15,010
66,772
20,691
37,566
13,038
27,338
24,929
6,345
6,619
2,176
261
634,164
403,186
2.8
1.6

2555
16,891
15,896
995
646,261
2,333
359,961
40,638
14,670
72,103
22,852
43,424
15,323
28,248
28,936
7,477
7,532
2,465
300
663,152
416,583
4.6
3.3

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (http://www.neS.D.b.go.th/Default.aspx?tabid=96) ปี 2556
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.1-15
แสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี พ.ศ.2555 จาแนกตามประเภทผู้ใช้เป็นรายอาเภอ
การจาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง)
ที่อยู่อาศัย
สถานธุรกิจและ สถานที่ราชการและ
อื่นๆ
อาเภอ
อุตสาหกรรม
สาธารณะ
581,341
1,585.44
9,276.50
112.61
126.52
เมืองชลบุรี
148,689
415.39
1,913.59
44.85
19.88
พนัสนิคม
30,794
66.59
130.25
4.11
3.49
บ้านบึง
34,298
74.09
866.94
4.56
5.10
ศรีราชา
120,447
307.71
2,724.16
16.91
41.64
บางละมุง
151,046
523.89
1,351.56
20.52
36.27
พานทอง
23,299
5.59
709.76
3.21
10.49
สัตหีบ
41,857
129.18
1,218.87
12.07
7.04
หนองใหญ่
5,597
12.69
166.32
1.29
0.46
บ่อทอง
10,439
21.44
80.65
1.58
0.69
เกาะสีชัง
1,448
3.49
2.98
0.58
0.14
เกาะจันทร์
13,427
25.39
111.43
2.92
1.31
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) ปี 2556
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)

รวม
7,272.97
2,393.71
204.43
950.68
309.04
1,932.24
779.32
270.17
180.76
104.37
7.20
141.05

การประปา
จังหวัดชลบุรี มีการประปาจ้านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) สาขาบ้านบึง สาขาพนัสนิคม สาขาศรีราชา สาขาแหลมฉบัง และสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
โดยข้อมูลจากเว็ปไซด์การประปาส่วนภูมิภาค(http://www.pwa.co.th/) มีจ้านวนผู้ใช้น้าประปารวม 305,966 ราย
การคมนาคมขนส่ง
1) การคมนาคมทางบก เป็นระบบที่ส้าคัญของจังหวัดชลบุรี สามารถเชื่อมต่อได้
ทั้งทางเรือและทางรถไฟ โดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรม มีเส้นทางหลักที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้า ดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เป็นเส้นทางจากรุงเทพมหานคร
ผ่านอ้าเภอบางปู-บางปะกง-บางแสน ศรีราชา-พัทยา-หาดจอมเทียม-สัตหีบ-บ้านฉาง จนถึงอ้าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรีทั้งสิ้น 105 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางด่วน
เฉลิมนคร ผ่านบางพลี-บางบ่อ และเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่ กม.70 บริเวณอ้าเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บายพาส) มีจุดเริ่มต้นที่ กม.140 ของ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเส้นทางแยกจากเส้นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 ที่อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อ้าเภอเมืองระยอง ใช้
เชื่อมโยงระหว่างบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด และ
เมืองระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรีทั้งสิ้น 52 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (สุขประยูร) เริ่มต้นที่อ้าเภอเมืองชลบุรี
ผ่านอ้าเภอพนัสนิคม และไปสิ้นสุดที่อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวในเขตจังหวัดชลบุรี
ประมาณ 22 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร์) ผ่านจังหวัดชลบุรีใน
เขตอ้าเภอพนัสนิคม-อ้าเภอบ่อทอง-อ้าเภอบ้านบึง –อ้าเภอศรีราชา-อ้าเภอบางละมุง มาสิ้นสุดอ้าเภอสัตหีบ รวม
ระยะทาง 125 กิโลเมตร
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
ที่บริเวณอ้าเภอสัตหีบ ไปตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ใน
อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ มีความยาวทั้งสิ้น 13 กิโลเมตร
- ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง-แกลง) มีจุด
เริ่มต้นที่อ้าเภอบ้านบึง ผ่านอ้าเภอหนองใหญ่-วังจันทร์ และสิ้นสุดที่อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 100 กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวอร์) เริ่มต้นที่ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี มีระยะทางทั้งสิ้น 75 กิโลเมตร
2) ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าของ
โรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3) ทางอากาศ มีสนามบินจ้านวน 2 แห่ง คือ สนามฝึกบินบางพระ และสนามบิน
อู่ตะเภาระยอง-พัทยา โดยสนามฝึกบินบางพระตั้งอยู่เขตอ้าเภอศรีราชา เป็นสนามฝึกซ้อมส้าหรับเครื่องบินล้าเล็ก
ซึ่งไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป ส้าหรับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัดคือเขตอ้าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี และอ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากเมือง
พัทยาประมาณ 45 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 190 กิโลเมตร โดยสนามบินมีการ
ให้บริการสรุปได้ ดังนี้
- เป็นสนามบินส้ารองของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เป็นศูนย์การขนถ่ายสินค้าทางอากาศ-ทะเล
- เป็นที่ขึ้น-ลงทางเทคนิค (การซ่อมบ้ารุง)
- ใช้เป็นที่ฝึกบินของนักบินพาณิชย์
- ส่งเสริมการขยายตัวของเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล้า
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมการบิน ทั้งด้านทหารและพลเรือน
- เป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินทั้งของไทยและต่างประเทศ
- ใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตและขนส่งทางอากาศนานาชาติ เปิดให้บริการ
เที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ อู่ตะเภา-สมุย และอู่ตะเภา–ภูเก็ต
4) ทางน้า มีท่าเรือน้้าลึกที่ส้าคัญในเขตอ้าเภอศรีราชา เป็นท่าเรือของเอกชน
ได้แก่ ท่าเรือขนส่งน้้ามันของบริษัทโรงกลั่นน้้ามันไทยออยส์ บริษัท เอสโซ่ และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือขนน้้ามันดิบและท่าเทียบเรื อน้้ามันกลั่นแล้ว ท่าเรือขนส่ง มันส้าปะหลัง นอกจากนี้ยังมี
ท่าเทียบเรือผาแดงของ บริษัท ศรีราชา-ฮาเบอร์ เพื่อท้าการขนส่งเหล็กเป็นหลัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
จังหวัดชลบุรี มีโบราณสถานที่ส้าคัญและกรมศิลปกรได้ รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
จ้านวน 19 แห่ง ได้แก่ ตึกมหาราช ตึกราชินี พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี (โบราณวัตถุ) วัดบางเป้ง วัดอ่างศิลา
วัดตาลล้อม ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเก่า วัดต้นสน วัดใหญ่อินทราราม วัดหนองปรือ วัดหนองเกตุใหญ่ สระน้้า
(สระสี่เหลี่ยม) เมืองพระรถ เนินดินโคกพนมดี วัดใต้ต้นลาน วัดโบสถ์ วัดบางพระวรวิหาร พระจุฑาธุชราชฐาน
และเมืองพญาเร่
ภาษาและวรรณกรรม
จังหวั ดชลบุรี ไม่มี เอกลักษณ์ทางภาษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ค้าที่ใช้แตกต่างจาก
ภาษากลางน้อยมาก ส่วนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ การออกเสียงพูด ส่วนใหญ่จะไม่ออกเสียงควบกล้้า และ
บางส่วนจะออกเสียงควบกล้้าในค้าที่ไม่ใช่ค้าควบกล้้า ส้าหรับด้านวรรณกรรมพื้นบ้านมีนิทาน และต้านานพื้นบ้าน
หลายเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันในจังหวัด เช่น ต้านานเขาสามมุขและหาดบางแสน ต้านานพื้นบ้านศรีพะโลต้านานหนอง
แช่แว่น ต้านานต้าบลมาบไผ่ และต้านานเจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นต้น(http://heritage.mod.go.th/)
ขนบธรรมเนียมประเพณี
จังหวัดชลบุรี มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ คล้ายกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางและ
ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ เช่น ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีแห่พญายม ประเพณีตักบาตรข้าวต้มหาง
ประเพณีมวยตับจาก ประเพณีกองข้าวบวงสรวง ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีท้าบุญก่อพระทรายน้้าไหล และ
ประเพณีบุญกลางบ้าน เป็นต้น
การศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข
- การศึกษา จากข้อมูลในแผนพั ฒนาจังหวั ดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 และ
ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) จังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษา 450 แห่ง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 278 แห่ง และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน 138 แห่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 แห่ง และ
อื่นๆ 3 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-16
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ตารางที่ 3.5.1-16
จานวนโรงเรียนจาแนกตามสังกัดเป็นรายอาเภอ
สังกัด (แห่ง)
อาเภอ
รวม
สนง.คณะกรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเอกชน
เมืองชลบุรี
93
37
44
บ้านบึง
43
33
8
หนองใหญ่
14
12
1
บางละมุง
82
31
39
พานทอง
25
23
2
พนัสนิคม
51
48
3
ศรีราชา
67
36
24
เกาะสีชัง
1
1
สัตหีบ
28
15
13
บ่อทอง
28
26
2
เกาะจันทร์
18
16
2
ทั้งจังหวัด
450
278
138
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) ปี 2556

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
9
2
1
12
7
31

อื่นๆ
3
3

- ศาสนา จากข้อมูลในแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2558-2561 และส้านักงาน
สถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 97.5 นับถือศาสนาพุทธ
รองลงมาคือศาสนาอิสลามร้อยละ 1.2 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.2 และอื่นๆ ร้อยละ 0.1 ตามล้าดับ มีวัด 380
แห่ง ส้านักสงฆ์ 38 แห่ง โบสถ์คริสต์ 15 แห่ง มัสยิด 30 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-17
- การสาธารณสุข จากข้อมูลของส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี(http://chonburi.nso.go.th/)
มีสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ 9 แห่งโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 95
แห่ง มีคลินิกแพทย์ 1514 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-18
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ตารางที่ 3.5.1-17
จานวนวัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด ของจังหวัดชลบุรี จาแนกรายอาเภอ
อาเภอ

วัด
สานักสงฆ์
เมืองชลบุรี
59
4
บ้านบึง
35
หนองใหญ่
12
7
บางละมุง
48
พานทอง
24
พนัสนิคม
76
ศรีราชา
64
17
เกาะสีชัง
2
สัตหีบ
18
5
บ่อทอง
31
5
เกาะจันทร์
11
ทั้งจังหวัด
380
38
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) ปี 2556

โบสถ์คริสต์
3
1
4
1
1
3
2
15

มัสยิด
1
9
1
8
4
1
4
2
30

ตารางที่ 3.5.1-18
จานวนสถานพยาบาลจาแนกตามประเภทในจังหวัดชลบุรี จาแนกรายอาเภอ
อาเภอ

โรงพยาบาล
เอกชน
เมืองชลบุรี
5
3
บ้านบึง
1
หนองใหญ่
1
บางละมุง
2
3
พานทอง
1
พนัสนิคม
1
ศรีราชา
2
4
เกาะสีชัง
1
สัตหีบ
3
บ่อทอง
1
เกาะจันทร์
1
เมืองชลบุรี
19
10
ทั้งจังหวัด
9
3
ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี (http://chonburi.nso.go.th/) ปี 2556
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โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
17
14
9
14
10
21
12
6
13
4
120
95

คลินิกทุกประเภท
(แห่ง)
247
30
0
242
16
28
156
0
30
4
4
757
1514
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(ก.2) ระดับอาเภอ

อาเภอปลวกแดง
อ้าเภอปลวกแดง เป็นอ้าเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง มีพื้นที่ประมาณ 238 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ้า เภอบ้านค่าย และมีการแยกออกมาเป็นกิ่ง
อ้าเภอ เมื่อปี พ.ศ.2513 และยกฐานะเป็นอ้าเภอ ในปี พ.ศ.2522 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 6 ต้าบล 34
หมู่บ้าน ได้แก่ ต้าบลปลวกแดง ต้าบลตาสิทธิ์ ต้าบลแม่น้าคู้ ต้าบลมาบยางพร ต้าบลละหาร และต้าบลหนองไร่
และได้แบ่งออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 8 แห่ง และจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 มี
จ้านวนประชากร 51,452 คน แบ่งเป็นชาย 25,868 คน และหญิง 25,584 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.5.1-3 ถึง
ตารางที่ 3.5.1-5 ดังนั้น อัตราความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยต่อพื้นที่จะเท่ากับ 216.18 คนต่อตารางกิโลเมตร

อาเภอนิคมพัฒนา
อ้าเภอนิคมพัฒนา เป็นอ้าเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง มีพื้นที่ ประมาณ 237.5 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ้าเภอบ้านค่าย และได้แยกออกมาเป็นกิ่งอ้าเภอ
นิคมพัฒนา ในปี พ.ศ.2539 ยกฐานะเป็นอ้าเภอนิคมพัฒนา ในปี พ.ศ.2550 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4
ต้าบล 30 หมู่บ้าน ได้แก่ ต้า บลนิคมพัฒนา ต้าบลมาบข่า ต้าบลพนานิคม และต้าบลมะขามคู่ แบ่งการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 6 แห่งและจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีจ้านวนประชากร 41,136 คน แบ่งเป็นชาย
20,353 คน และหญิง 20,783 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.5.1-3 ถึงตารางที่ 3.5.1-5 ดังนั้น อัตราความหนาแน่น
ของประชาชนเฉลี่ยต่อพื้นที่จะเท่ากับ 173.20 คนต่อตารางกิโลเมตร

อาเภอบางละมุง
อ้ าเภอบางละมุ ง เป็นอ้าเภอหนึ่ง ของจัง หวั ด ชลบุรี มีพื้ นที่ ประมาณ 727 ตาราง
กิ โ ลเมตร ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องจั ง หวั ด แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น 8 ต้ า บล 61 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วย ต้าบลบางละมุง ต้าบลหนองปรือ ต้าบลหนองปลาไหล ต้าบลโป่ง ต้าบลเขาไม้แก้ว ต้าบลห้วยใหญ่
ต้าบลตะเคียนเตี้ย และต้าบลนาเกลือ แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง และจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2556 มีจ้านวนประชากร 152,971 คน แบ่งเป็นชาย 71,170 คน และหญิง 81,801 คน ดังแสดงในตารางที่
3.5.1-11 ถึงตารางที่ 3.5.1-13 ดังนั้น อัตราความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยต่อพื้นที่จะเท่ากับ 210.41 คนต่อตาราง
กิโลเมตร
(ก.3) พื้นที่ศึกษาโครงการ

ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
การแบ่งเขตการปกครอง
ต้าบลมาบยางพร เป็นต้าบลที่แยกออกจากต้าบลปลวกแดง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
89.51 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านมาบเตย หมู่ที่ 2 บ้านเนินสวรรค์ หมู่ที่ 3 บ้าน
มาบยางพร (สะพานสี่) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 5 บ้านวังตาลหม่อน หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่ และหมู่ที่ 7
บ้านชากอ้อย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครอง ดังนี้
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ทิศเหนือ
ติดต่อกับต้าบลปลวกแดง อ้าเภอปลวกแดง
ทิศใต้
ติดต่อกับต้าบลพนานิคม อ้าเภอพนานิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลแม่น้าคู้ อ้าเภอปลวกแดง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลบ่อวิน อ้าเภอศรีราชา
ข้อมูลประชากร
จากข้อมูลประชากรรายต้าบลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปี
พ.ศ.2552-2556 ต้าบลมาบยางพรมีจ้านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2552 มีจ้านวนประชากรรวม
7,708 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 11,629 คน ในปี พ.ศ.2556 โดยแบ่งเป็นชาย 6,004 คน และหญิง 5,625 คน อัตรา
ความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด 129.92 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่
3.5.1-19
ตารางที่ 3.5.1-19
แสดงจานวนประชากรของตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556
ประเภทข้อมูล
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
จ้านวนประชากร (คน)
เพศชาย
3,974
5,233
เพศหญิง
3,734
4,686
รวม
7,708
9,919
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
28.68
ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)
86.11
110.81
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

5,299
4,753
10,052
1.34
112.30

5,519
5,077
10,596
5.41
118.38

6,004
5,625
11,629
9.75
129.92

เศรษฐกิจ
- ด้านการเกษตร ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจทั่วไปของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นต้าบลมาบยางพร ส่วนใหญ่มีพื้นฐานด้านการเกษตร เนื่องจากเป็นอาชีพพื้นฐานดั้งเดิมในชุมชน
โดยพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้แก่ สับปะรด มันส้าปะหลัง ยางพารา และขนุน เป็นต้น
- ภาคอุตสาหกรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลมาบยางพร มีนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น
อินดัสเทรียล ปาร์ค มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 104 แห่ง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- การศึกษา ต้าบลมาบยางพร มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียน
บ้านมาบเตย โรงเรียนบ้านสะพานสี่ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ และโรงเรียนบ้านมาบยางพร
- ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนา ได้แก่ วัดมาบเตย วัดราษฎร์อัสดาราม และวัดมาบยางพร
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญและยึดถือ
ปฏิบัติต่อกันมา คือ ประเพณีสงกรานต์
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
- การคมนาคม เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ต้าบลมาบยางพร ประกอบด้วย ถนน
แอลฟัลท์ จ้านวน 15 สาย ถนนคอนกรีต จ้านวน 23 สาย และถนนลูกรัง จ้านวน 23 สาย
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้า 7 หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้คดิ เป็นร้อยละ 99.6 ของครัวเรือน
- แหล่งน้า แหล่งน้้าในพื้นที่ต้าบลมาบยางพร มีทั้งแหล่งน้้าธรรมชาติ จ้านวน 10
สายประกอบด้วย ล้าห้วย จ้านวน 4 สาย และล้าคลอง จ้านวน 6 สาย นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ดังนี้
 น้า้ ประปา จ้านวน 1 แห่ง
 บ่อน้้าตื้น จ้านวน 66 แห่ง
 บ่อน้้าลึก จ้านวน 15 แห่ง
 ฝายน้้าล้น จ้านวน 3 แห่ง
 บ่อบาดาล จ้านวน 13 แห่ง
 สระน้้า จ้านวน 11 แห่ง
 ถังเก็บน้้าฝน จ้านวน 12 แห่ง
- การโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในต้าบล จ้านวน 15 แห่ง

ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
การแบ่งเขตการปกครอง
ต้าบลพนานิค ม เป็น ต้าบลที่แยกออกมาจากต้ าบลมาบข่า ในอดีต ขึ้นกับ อ้าเภอ
บ้านค่าย มีเนื้อที่ประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านซอย 12 หมู่ที่ 2 บ้าน
ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตาทัย หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด หมู่ที่ 5 บ้านคลองพลู หมู่ที่ 6 บ้านหนองระก้า หมู่ที่ 7
บ้านวังปลา หมู่ที่ 8 บ้านซอย 13 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับต้าบลมาบยางพร
ทิศใต้
ติดต่อกับต้าบลมะขามคู่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านซอย 14 ต้าบลเขาไม้แก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลนิคมพัฒนา
ข้อมูลประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ของต้าบลพนานิคม อพยพมาจากต่างจังหวัด จากข้อมูลประชากร
รายต้าบลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปี พ.ศ.2552-2556 ต้าบลพนานิคม มีจ้านวน
ประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2552 มีจ้านวนประชากรรวม 6,484 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 7,081 คน ในปี
พ.ศ.2556 โดยแบ่งเป็นชาย 3,487 คน และหญิง 3,594 คน อัตราความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยของพื้นที่
ทั้งหมด 133.60 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5.1-20
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ตารางที่ 3.5.1-20
แสดงจานวนประชากรของตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556
ประเภทข้อมูล
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
จ้านวนประชากร (คน)
เพศชาย
3,150
3,182
3,256
เพศหญิง
3,334
3,382
3,440
รวม
6,484
6,564
6,696
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.23
2.01
ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)
122.34
123.85
126.34
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

3,340
3,525
6,865
2.52
129.53

3,487
3,594
7,081
3.15
133.60

เศรษฐกิจ
- ด้านการเกษตร ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจทั่วไปของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นต้าบลพนานิคม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ สับปะรด ยางพารา มัน
ส้าปะหลัง ประมงน้้าจืด และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
- ภาคอุ ต สาหกรรม ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้ า บลพนานิ ค ม มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมจ้านวน 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านซอย 13 และริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3375
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- การศึกษา ต้าบลมาบยางพร มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 โรงเรียนบ้านหนองระก้า โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
- ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนา ได้แก่ วัดเจริญศรีราษฎร์ วัดคลองตาทัย วัดพณานิคม (เขามะพูด) วัดหนองระก้า และวัดประสิทธาราม
(หลักร้อย)
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญและยึดถือ
ปฏิบัติต่อกันมา คือ ประเพณีรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา ประเพณีลอย
กระทง และประเพณีท้าบุญในวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
- การคมนาคม เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ต้าบลพนานิคม ประกอบด้ว ย ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3375 หรือถนน 13 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- แหล่งน้า แหล่งน้้าในพื้นที่ต้าบลพนานิคม เป็นแหล่งน้้า ที่สร้างขึ้น ได้แก่
น้า้ ประปา จ้านวน 7 แห่ง
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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เทศบาลตาบลมะขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
การแบ่งเขตการปกครอง
เทศบาลต้าบลมะขามคู่ เป็นต้าบลที่แยกจากต้าบลพนานิคม อ้าเภอนิคมพั ฒนา
จังหวัดระยอง มีพื้นที่ทั้งหมด 105 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2
บ้านชากนอก หมู่ที่ 3 บ้านมะขามคู่ หมู่ที่ 4 บ้านขน้าไร่ หมู่ที่ 5 บ้านชากเจ้าเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านชากอ้อย และหมู่ที่ 7
บ้านเขาจอมแห มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับพื้นที่ต้าบลพนานิคม
ทิศใต้
ติดต่อกับพื้นที่ต้าบลห้วยโป่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่ต้าบลนิคมพัฒนา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่บ้านห้วยไข่เน่า ต้าบลเขาไม้แก้ว อ้าเภอบางละมุง
ข้อมูลประชากร
จากข้อมูลประชากรรายต้าบลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปี
พ.ศ.2552-2556 เทศบาลต้าบลมะขามคู่ มีจ้านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2552 มีจ้านวนประชากร
รวม 9,429 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 10,771 คน ในปีพ.ศ.2556 โดยแบ่งเป็นชาย 5,286 คน และหญิง 5,485 คน
อัตราความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด 102.58 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.5.1-21
ตารางที่ 3.5.1-21
แสดงจานวนประชากรของเทศบาลตาบลมะขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2552-2556
ประเภทข้อมูล
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
จ้านวนประชากร (คน)
เพศชาย
4,657
4,798
เพศหญิง
4,772
4,935
รวม
9,429
9,733
การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
3.22
ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)
89.80
92.70
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

4,957
5,139
10,096
3.73
96.15

5,124
5,318
10,442
3.43
99.45

5,286
5,485
10,771
3.15
102.58

เศรษฐกิจ
- ด้านการเกษตร ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาล
ต้า บลมะขามคู่ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็น หลั ก และบางส่ ว นรั บ จ้ างในภาคอุ ต สาหกรรมและ
เกษตรกรรม โดยพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้แก่ สับปะรด ยางพารา และมันส้าปะหลัง เป็นต้น
- ภาคอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลต้าบลมะขามคู่ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
57 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 32 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 25 แห่ง
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การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- การศึกษา ต้าบลมะขามคู่ มีสถานศึกษาแบ่งออกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง 7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
- ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนา ได้แก่ วัดเขาแกแล วัดอัษฏาราม วัดมะขามเดี่ยว วัดหนองหว้า และวัดนพเก้าพนาราม
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญและยึดถือ
ปฏิบัติต่อกันมา คือ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจ้าพรรษา ประเพณีท้าบุญกลางแจ้ง
วันขึ้นปีใหม่ วันส้าคัญทางศาสนา และประเพณีงานบวช งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
- การคมนาคม มีเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านจ้านวน 15 เส้นทาง และ
ทางหลวงแผ่นดินจ้านวน 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3376 และ 36
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- แหล่งน้า แหล่งน้้าในพื้นที่เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ ล้าห้วย จ้านวน 7 สาย
หนอง/บึง จ้านวน 8 แห่ง และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ ฝาย จ้านวน 3 แห่ง บ่อน้้าตื้น จ้านวน 33 แห่ง บ่อบาดาล
จ้านวน 2 แห่ง และสระน้้า จ้านวน 8 แห่ง
- การโทรคมนาคม ได้แก่ สถานีโทรคมนาคม จ้านวน 10 แห่ง และร้าน
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 4 แห่ง

ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การแบ่งเขตการปกครอง
ต้าบลเขาไม้แก้ว มี ขนาดพื้น ประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร แบ่ง เขตการปกครอง
ออกเป็น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านมาบเจริญบ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วย
ไข่เน่า หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับต้าบลบ่อวิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลมาบยางพร
ทิศใต้
ติดต่อกับต้าบลตะเตียนเตี้ยและต้าบลโป่ง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้าบลโป่ง
ข้อมูลประชากร
จากข้อมูลประชากรรายต้าบลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปี
พ.ศ.2552-2556 ต้าบลเขาไม้แก้ว มีจ้านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2552 มีจ้านวนประชากรรวม
5,714 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 6,008 คน ในปี พ.ศ.2556 โดยแบ่งเป็นชาย 3,007 คน และหญิง 3,001 คน อัตรา
ความหนาแน่นของประชาชนเฉลี่ยของพื้นที่ทั้งหมด 61.31 คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางที่
3.5.1-22
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ตารางที่ 3.5.1-22
แสดงจานวนประชากรของตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างปีพ.ศ.2552-2556
ประเภทข้อมูล
จ้านวนประชากร(คน)
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
ความหนาแน่นประชากร (คน/ตร.กม.)

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

2,851
2,863
5,714
58.31

2,875
2,883
5,758
0.77
58.76

2,925
2,945
5,870
1.95
59.90

2,963
2,978
5,941
1.21
60.62

3,007
3,001
6,008
1.13
61.31

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เศรษฐกิจ
- ด้านการเกษตร ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลมะขามคูส่ ่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และบางส่วนรับจ้าง เป็นหลัก โดยพืชที่ปลูกส่วนใหญ่
ในปัจจุบัน ได้แก่ มันส้าปะหลัง และสับปะรด เป็นต้น
- ภาคอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลต้าบลมะขามคู่ มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
17 แห่ง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- การศึกษา ต้าบลมะขามคู่ มีสถานศึกษาแบ่งออกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า โรงเรียนบ้านภูไทร โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ศูนย์การเรียนรู้
ตามอัธยาศัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลเขาไม้แก้ว
- ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนา ได้แก่ วัดเขาไม้แก้ว และส้านักสงฆ์สายสุคนธ์
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส้าคัญและยึดถือ
ปฏิบัติต่อกันมา คือ คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตักบาตรวันออกพรรษา และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
- การคมนาคม มี เ ส้ น ทางการคมนาคมภายในหมู่ บ้ า นจ้ านวน 49 สาย
ประกอบด้วย ถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต 30 สาย ถนนลูกรัง 19 สาย และทางหลวงแผ่นดินจ้านวน 3 สาย
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 331 และ 3240
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- แหล่งน้า แหล่งน้้าในพื้นที่เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติ ได้แก่ ล้าห้วย จ้านวน 4 สาย
และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้้า จ้านวน 2 แห่ง สระน้้า 4 แห่ง ฝายน้้าล้น จ้านวน 18 แห่ง บ่อน้้าตื้น
จ้านวน 40 แห่ง บ่อบาดาล จ้านวน 32 แห่ง ถังเก็บน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 3 แห่ง และอื่นๆ จ้านวน 12 แห่ง
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การโทรคมนาคม พื้นที่ต้าบลเขาไม้แก้วมีโทรศัพท์ หมู่ที่ 1 เต็มพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3,

4 มีบางพื้นที่ และหมู่ที่ 5 ไม่มี
(3.2) ผลการสารวจภาคสนาม
จากการส้ารวจภาคสนาม ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 และวันที่ 25 เมษายน 2557 และ
วันที่ 15-19 กันยายน 2557 สามารถด้าเนินงานส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ ความคิดเห็นต่อโครงการได้ทั้งสิ้น 539 ราย
ท้าการส้ารวจเป็น 4 ระดับ คือ
1) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 8 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3.5.1-23)
2) กลุ่มผู้น้าชุมชนและตัวแทนสถานที่ส้าคัญในชุมชน จ้านวน 33 ตัวอย่าง (ตารางที่ 3.5.1-23)
3) กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ จ้านวน 466 ตัวอย่าง (แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มครัวเรือนที่อยู่อาศัยในระยะ 0-3 กิโลเมตร จ้านวน 61 ตัวอย่าง และกลุ่มครัวเรือนที่อยู่อาศัยในระยะ
3-5 กิโลเมตร จ้านวน 405 ตัวอย่าง) รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-2
4) กลุ่มสถานประกอบที่ในพื้นที่รัศมีศึกษา 5 กิโลเมตร จ้านวน 34 ตัวอย่าง จากจ้านวน
สถานประกอบการทั้งหมด 54 แห่ง
ส้าหรับการอธิบายผลการส้ารวจฯ กลุ่มหน่วยงานราชการ อธิบายเฉพาะประเด็นข้อวิตกกังวล
ข้อเสนอแนะ และค้าชี้แจง โดยน้าประเด็นดังกล่าวมาก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส้าหรับกลุ่มผู้น้าชุมชนและตัวแทนสถานที่ส้าคัญในชุมชนท้าการอธิบายในภาพรวม ส่วนกลุ่มครัวเรือนท้าการ
อธิบายแยกตามเขตการปกครองและรัศมีศึกษาจากพื้นที่ตั้งโครงการ สรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี้
(ก) ผลการสารวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มหน่วยงานราชการ
จากการเข้ า สั ม ภาษณ์ ห น่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พลังงานจังหวัดระยอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พลังงานจังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้า เภอปลวกแดง และงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าเภอปลวกแดง รวมทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง สรุปประเด็นส้าคัญดังนี้
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ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้อ้านวยการส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง
ผู้อ้านวยการส้านักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม
รักษาการผู้อ้านวยการอุตสาหกรรม
นักวิชาการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอปลวกแดง
ปลัดอ้าเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปลัดอาวุโสอ้าเภอปลวกแดง
พัฒนาการอ้าเภอปลวกแดง
ปลัดอ้าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
พัฒนาการอ้าเภอนิคมพัฒนา
พัฒนาการอ้าเภอบางละมุง
สาธารณสุขอ้าเภอบางละมุง
สาธารณสุขอ้าเภอปลวกแดง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายองค์การบริหารส่วนต้าบลพนานิคม
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาไม้แก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลมาบยางพร
นายกเทศมนตรีเทศบาล ต้าบลมะขามคู่

ชื่อหน่วยงาน
ส้านักงานพลังงานจังหวัดระยอง
ส้านักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่ว่าการอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่ว่าการอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่ว่าการอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ที่ว่าการอ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่ว่าการอ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่ว่าการอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาธารณสุขอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาธารณสุขอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สาธารณสุขชุมชน อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
อบต.พนานิคม
อบต.เขาไม้แก้ว
อบต.มาบยางพร
ทต.มะขามคู่

ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง (ปี)
6 ปี
4 ปี
1 ปี 6 เดือน
7 ปี
2 ปี
9 ปี
2 ปี
3 ปี
2 ปี
5 ปี
4 ปี
21ปี
12 ปี
2 ปี
12 ปี
6 เดือน
2
2
2
1

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-117

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ตารางที่ 3.5.1-23
ตาแหน่งและระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้นาชุมชนและสถานที่สาคัญ ที่โครงการดาเนินการสารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม
และความคิดเห็นต่อโครงการ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556

ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า
ครูโรงเรียนมาบยางพร
ผู้อ้านวยการรพ.สต.มาบยางพร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าอาวาสวัดเจริญศรีราฎษร์
เจ้าอาวาสวัดพนานิคม
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว
เจ้าอาวาสวัดสายสุคนธ์
เจ้าอาวาสวัดมาบยางพร
ก้านันต้าบลเขาไม้แก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ก้านันต้าบลพนานิคม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

ชื่อหน่วยงาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ต.พนานิคม
โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ต.เขาไม้แก้ว
โรงเรียนมาบยางพร ต.มาบยางพร
รพ.สต.มาบยางพร
รพ.สต.พนานิคม
รพ.สต.เขาไม้แก้ว
วัดเจริญศรีราฎษร์ ต.พนานิคม
วัดพนานิคม ต.พนานิคม
วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว
วัดสายสุคนธ์ ต.เขาไม้แก้ว
วัดมาบยางพร ต.มาบยางพร
ต.เขาไม้แก้ว
ต.เขาไม้แก้ว
ต.เขาไม้แก้ว
ต.พนานิคม
ต.พนานิคม
ต.พนานิคม
พนานิคม
ต.พนานิคม
ต.มาบยางพร
ต.มะขามคู่

ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง (ปี)
12
1
25
18
20
35
7
3
3
13
7
8
4
23
2
2
24
5
16
25
2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3-118

ลาดับ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ตารางที่ 3.5.1-23
ตาแหน่งและระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้นาชุมชนและสถานที่สาคัญ ที่โครงการดาเนินการสารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม
และความคิดเห็นต่อโครงการ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 (ต่อ)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

หน่วยงาน

ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ

หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวั ด ด้านการประชาสัมพันธ์
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ระยอง
- แจ้งข้อมูลข่าวสารการด้าเนินงาน
ของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการในการ
ตาแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวก
โครงการให้ ห น่ ว ยงานราชการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 2 ปี
และผลกระทบทางลบ มาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อม
ท้ อ ง ถิ่ น รั บ ท ร า บ พ ร้ อ มทั้ ง
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้
ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ใ นวงกว้ า งทั้ ง ต่ อ ผู้ น้ า ชุ ม ชนและ
ประชาชนได้รับรู้เป็นระยะ โดยใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย และเพิ่มความถี่
ประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ
ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัย
การให้ข้อ มูล จนประชาชนมีการ
ของโครงการ และเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รับรู้ข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง
พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ร าชการใน
ท้องถิ่นและคนในชุมชน
- เข้าพบผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไข
- แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
ด้านการประชาสัมพันธ์
- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
- จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ
โครงการกั บชุม ชน เพื่ อติด ตาม
ประชาชน
ตรวจสอบการท้างานของโครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวั ด ด้านการประชาสัมพันธ์
- จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ชลบุรี
- ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ
ตาแหน่ง :นักวิชาการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบ
โครงการข่ า วสารให้ ป ระชาชน
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 9 ปี
ทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้ า น
รั บ ทราบถึ ง ผลดี -ผลเสี ย ของ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย และการ
โครงการให้ ชั ด เจน และ จั ด
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อ สร้าง
ความใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น
ผู้ น้ า ชุ ม ชนและประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบ
ความปลอดภั ย ของโครงการ และเชื่ อ มั่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชนอยู่เสมอ
- ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชนเพื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น
 การส่ง เสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่ น
มอบทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

หน้า 3-119

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

หน่วยงาน
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมจังหวั ด
ชลบุรี (ต่อ)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะ






หน่วยงานพลังงานจังหวัด
พลังงานจังหวัดระยอง
ตาแหน่ง :ผู้อ้านวยการส้านักงานพลังงาน
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 6 ปี

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรม
ภายในท้องถิ่น
การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุน
หรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ

ด้านการประชาสัมพันธ์
- จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ
- ควรชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบ
โคร ง ก า ร กั บ โร ง เ รี ย น / เ ด็ ก
ทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้ า น
นักเรียน/ผู้ปกครอง และส่งเสริม
สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย และการ
กิจกรรมการศึกษา
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อ
ผู้ น้ า ชุ ม ชนและประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบ
ความปลอดภั ย ของโครงการ และเชื่ อ มั่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชนอยู่เสมอ
- ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น
 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการศึ ก ษาและการกี ฬ า
เช่ น มอบทุ น การศึ ก ษา บริ จ าคอุ ป กรณ์ ก าร
กีฬา เป็นต้น
 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน
 การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วกั บ
พิธีกรรมภายในท้องถิ่น
 การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุน
หรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ
ด้านการประชาสัมพันธ์
- จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า ตาม
ระเบียบคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน
- จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อสนับสนุน
กิ จ กรรมและเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และตอบข้อสงสัยของ
ผลกระทบ
ประชาชน
- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
ด้านรายละเอียดโครงการ
- จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
- น้าเสนอข้อมูลประเด็นข้อดี ข้อเสีย
ข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบ
ผลกระทบแก่ป ระชาชนผู้มีส่ว น
ทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้ า น
ได้ ส่ ว นเสี ย ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง

หน้า 3-120

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

หน่วยงาน
พลังงานจังหวัดระยอง (ต่อ)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ และ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก้าหนด
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

พลังงานจังหวัดชลบุรี
ตาแหน่ง: ผู้อ้านวยการส้านักงานพลังงาน
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 4 ปี

ด้านรายละเอียดโครงการ
- มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ
-

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย และการ
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อ
ผู้ น้ า ชุ ม ชนและประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบ
ความปลอดภั ย ของโครงการ และเชื่ อ มั่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชนอยู่เสมอ
ปฏิบัติตามแผนระงับ อุบัติภัย เนื่องจากก๊าซรั่วหรือ
สารเคมีรั่วที่จัดท้าไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้
แสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ดัง กล่ า ว โดยโครงการจะปฏิบั ติต ามขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ
ประชาชน
ก้าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ด้านการประชาสัมพันธ์
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตาแหน่ง:หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม
- แจ้งข้อมูลข่าวสารการด้าเนิน งาน
ของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการในการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 1 ปี 6 เดือน
ผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวก
โครงการให้ ห น่ ว ยงานราชการ
และผลกระทบทางลบ มาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อม
ท้องถิ่นรับทราบ
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ใ นวงกว้ า งทั้ ง ต่ อ ผู้ น้ า ชุ ม ชนและ
ประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ
ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัย
ของโครงการ และเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ร าชการใน
ท้องถิ่น และคนในชุมชน
- เข้าพบผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไข
ด้านสังคม
- มีนโยบายจัดจ้า งแรงงานในท้อ งถิ่นทีมีคุณสมบั ติ
เหมาะสมกับความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก
- รั บ คนงานและพนั ก งานภายใน
พื้นที่เข้าท้างานกับโครงการ
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หน้า 3-121

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

หน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะ

อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
ด้านการประชาสัมพันธ์
ตาแหน่ง: รักษาการผู้อ้านวยการอุตสาหกรรม - ควรมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารของโครงการและมีเบอร์
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 7 ปี
โทรศัพ ท์ใ ห้ป ระชาชนติ ดต่ อกั บ
ทางโครงการได้อย่างทั่วถึง

-

-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้าเภอปลวกแดง
ตาแหน่ง: ผู้จัดการ
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 2 ปี

ด้านการประชาสัมพันธ์
- ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนหน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น
รับทราบ
ด้านรายละเอียดโครงการ
- มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ

-
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มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบ
ทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย และการ
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อ
ผู้ น้ า ชุ ม ชนและประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบ
ความปลอดภั ย ของโครงการ และเชื่ อ มั่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชนอยู่เสมอ
แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้าพบผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับผลกระทบ และแนวทางป้องกันแก้ไข
จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ
ประชาชน
จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ าไปศึ กษาดู งานเมื่อ เปิ ด
ด้าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
บอกต่อไปยังสมาชิก/ประชาชนได้
จั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบ
ทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ มู ล ด้ า นความปลอดภั ย และการ
ป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อ
ผู้ น้ า ชุ ม ชนและประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบ
ความปลอดภั ย ของโครงการ และเชื่ อ มั่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชนอยู่เสมอ
แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสาร
ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้าพบผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับผลกระทบ และแนวทางป้องกันแก้ไข

หน้า 3-122

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

หน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะ
-

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้าเภอปลวกแดง
ตาแหน่ง : ปลัดอ้าเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง : 3 ปี

ด้านการประชาสัมพันธ์
- ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานใกล้เคียง เมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุ
ด้านรายละเอียดโครงการ
- ควรมีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
ติดตามตรวจสอบการท้างานของ
โรงไฟฟ้า

-

-

มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ
ประชาชน
จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ าไปศึ กษาดู งานเมื่อ เปิ ด
ด้าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
บอกต่อไปยังสมาชิก/ประชาชนได้
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
จัด ให้ มีศู น ย์ รับ เรื่ องร้ อ งเรี ย น และตรวจสอบข้ อ
สงสัยของประชาชน
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโครงการเกี่ยวกับรูปแบบ/กระบวนการในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวก
และผลกระทบทางลบ มาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อม
ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ ใ นวงกว้ า งทั้ ง ต่ อ ผู้ น้ า ชุ ม ชนและ
ประชาชนที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบพื้ น ที่ โ ครงการ เพื่ อ
ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัย
ของโครงการ และเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
ปฏิบัติตามแผนระงับ อุบัติภัย เนื่องจากก๊าซรั่วหรือ
สารเคมีรั่วที่จัดท้าไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้
แสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ดัง กล่ า ว โดยโครงการจะปฏิบั ติต ามขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า

(ข) ผลการสารวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจสังคมกลุ่มผู้นาชุมชนตัวแทนสถานที่สาคัญ
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้น้าระดับหมู่บ้านในพื้ นที่
ศึกษา ได้แก่ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน ผู้แทนสถานที่ส้าคัญในพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน
หน่วยงานสาธารณสุขระดับอ้าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล และหน่วยงานราชการในระดับอ้าเภอ จ้านวน
ตัวอย่าง 33 ตัวอย่าง ด้าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ตัวอย่างการส้ารวจ ดัง ภาพที่
3.5.1-1 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ ดังนี้
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หน้า 3-123

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา

พัฒนาการอาเภอบางละมุง

เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาไม้แก้ว

กานันตาบลพนานิคม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลพนานิคม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตาบลพนานิคม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตาบลพนานิคม

ภาพที่ 3.5.1-1 : ภาพตัวอย่างการสารวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจสังคม กลุ่มผู้นา
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หน้า 3-124

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้นาในพื้นที่ปกครองพื้นที่ศึกษา (ระยะ 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้น้าส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 100) อายุเฉลี่ยประมาณ 48.3 ปี ทั้ง หมดนับถือ
ศาสนาพุทธ ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 66.7) และระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่งเฉลี่ย
ประมาณ 8 ปี
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
ข้อมูลชุมชน ชุมชนมีการก่อตั้ง หมู่บ้าน/ชุมชน เฉลี่ย 38.6 ปี พื้นฐานของผู้ที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้าน/ชุมชนส่วนใหญ่ เป็น คนดั้งเดิม (ร้อยละ 66.7) ลักษณะการตั้งบ้านเรือน/ชุมชนส่วนใหญ่ เป็นบ้านเรือน
ดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ (ร้อยละ 66.7) การนับถือศาสนาของชุมชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 99.0) การ
ประกอบอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม (ร้อยละ 100.0) ธุรกิจส่วนตัว
ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ฐานะปานกลาง (ร้อยละ 51.5) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับที่ร่วมท้ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่้าเสมอ (ร้อยละ 66.7)
สภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนปัจจุบัน
ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาการจราจรที่เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นจากจ้านวนรถ ท้าให้จราจรติดขัด (ร้อยละ 45.5) ปัญหาเสียงรบกวน เกิดจากการระเบิดหิน การจราจร
(ร้อยละ 39.4) รองลงมา ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง/เขม่า/ควันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และด้านการจราจร
(ร้อยละ 45.5)
ปัญหาการดาเนินชีวิตในชุมชนโดยรวม โดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 57.6) รองลงมา ได้แก่ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 30.3) และปัญหาอุบัติเหตุ (ร้อยละ 33.3)
ปัญหาด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้าตก/ดับ
สาเหตุเนื่องจากปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอและการจ่ายไฟไม่ทั่วถึง รองลงมา ได้แก่ ปัญหาน้้าประปาสาเหตุเนื่องจาก
น้้าแหล่งน้้าไม่เพียงพอ การจ่ายน้้าไม่ทั่วถึง และปัญหาถนนสาเหตุเนื่องจากจ้านวนรถเพิ่มมากขึ้นท้าให้ถนนช้ารุด
(ร้อยละ 66.7 เท่ากัน) ตามล้าดับ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต พบว่า ผู้น้าชุมชนเห็นว่าชุมชนควรได้รับการ
พัฒนา เช่น การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ร้อยละ 66.7) เนื่องจากต้องการให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
มีถนนที่มีคุณภาพ และมีป ระปาใช้อย่างทั่วถึง เป็นต้น รองลงมา เน้นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ/ส่งเสริม
การมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 33.3)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
การรับรู้ข้อมูลโครงการฯ ของผู้น้าชุมชน พบว่า ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7) เคย
ทราบข้อมูลโครงการมาก่อน โดยทราบจากเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด/อ้าเภอ ตามล้าดับ และ
เพิ่งทราบข้อมูลโครงการฯ เป็นครั้งแรก (ร้อยละ 33.3)
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คาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่คาดว่าจะได้รับจากการการก่อสร้างโครงการ
กลุ่มผู้น้าชุมชนให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7) คาดว่าในระยะก่อสร้าง โครงการ
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และคาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
(ร้อยละ 33.3) ในประเด็นที่รวบรวมได้มีหลากหลายทั้งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและ
การบริการด้านสังคม การด้าเนินชีวิตในชุมชน และด้านเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นที่มี ความวิตกด้านสภาพแวดล้อม
ได้แก่ คุณภาพอากาศ (ร้อยละ 100) แหล่งที่มาจากฝุ่นละอองโดยเห็นว่าเป็นผลกระทบระดับปานกลาง
คาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
กลุ่มผู้น้าชุมชนให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.7) คาดว่าในระยะด้าเนินการโครงการ
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และคาดว่าในระยะด้าเนินการโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ชุมชน (ร้อยละ 33.3) ในประเด็นที่รวบรวมได้มีหลากหลายทั้งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสธารณูปโภค
และการบริการด้านสังคม การด้าเนินชีวิตในชุมชน และด้านเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นที่มีความวิตกด้านอุบัติเหตุ
จากการด้าเนินงานโครงการ (ร้อยละ 100) แหล่งที่มาจากการที่จ้านวนรถเพิ่มมากขึ้น โดยเห็นว่าเป็นผลกระทบ
ระดับต่้า
ข้อวิตกกังวลต่อการดาเนินโครงการ
ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวล (ร้อยละ 33.3) และยังมีความวิตกกังวล (ร้อยละ 66.7)
โดยประเด็นที่วิตกกังวล คือ จ้านวนรถที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุ และจ้านวนขยะเพิ่มมากขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการฯ การเกิดปัญหาอาชญากรรมจากแรงงานต่างด้าว การเกิดปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 13.3) ใน
ระดับเท่ากัน ตามล้าดับ
ข้อเสนอแนะเพื่อลดความวิตกกังวล
ผู้น้าชุมชนเสนอให้หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าว มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มี
ระบบแจ้งเตือนเพื่อรองรับความปลอดภัย มีมาตรการการปล่อยควันออกสู่สิ่งแวดล้อม ควรจัดตั้งกลุ่มประชาชน
เพื่อท้าการประสานงาน และท้าการส้ารวจ EIA, EHIA อย่างโปร่งใส
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อนการก่อสร้าง ผู้ น้าชุมชน (ร้ อยละ 33.4) ยิ นดี รับฟั งข่าวสารโครงการอย่างเดียว
รองลงมา (ร้อยละ 33.3) ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เท่ากัน ตามล้าดับ
ระยะก่อสร้าง ผู้น้าชุมชน ยินดีร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
ต่อคนในชุมชน รับฟังข่าวสารโครงการอย่างเดียว ช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 25.0 เท่ากัน)
ระยะด้าเนินการ ผู้น้าชุมชน ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อ
คนในชุมชน รับฟังข่าวสารโครงการอย่างเดียว ช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะ
ด้าเนินการ (ร้อยละ 20.0 เท่ากัน)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) เห็นว่าควรท้าจดหมาย/เอกสารแจ้งประชาชนโดยตรง
รองลงมา เสนอให้จัดประชุมชี้แจงแก่ราษฎร และเสนอให้จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 25.0 เท่ากัน)
ข้อมูลที่ต้องการทราบหรือข้อมูลที่เห็นว่าควรมีการชี้แจง
ผู้น้าชุมชนส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 33.3)เห็นควรให้ชี้แจง มลภาวะที่ส่ง ผลต่อสิ่ง แวดล้อม
รายละเอียดโครงการทั้งหมด รองลงมา (ร้อยละ 16.7) ให้เสนอมาตรการการแก้ไขลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เชื่อ
เพลิงที่ใช้ในผลิต เป็นต้น
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้น้าชุมชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ ในหลายประเด็น
ดังนั้น โครงการฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้มีทั่วถึงและมีความเป็นจริงผ่านทางผู้น้าชุมชน มีการให้
ความรู้แก่เ ยาวชน จั ด ท้าเอกสารประกอบการประชาสั มพั นธ์ แจกแผ่ นพั บ ติด ประกาศ จั ดท้าสื่ อวิ ทยุ ควร
สนับสนุนการจ้างงานคนในชุมชน เป็นต้น
กลุ่มผู้นาในพื้นที่ปกครองพื้นที่ศึกษา (ระยะ 3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ น้า ส่ว นใหญ่ เป็นเพศชาย มากกว่ าเพศหญิง (ร้ อยละ 76.9 และ 23.1) อายุเ ฉลี่ ย
ประมาณ 49.1 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 46.2) รองลงมา
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 30.8) มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 53.8) รองลงมา การเกษตร (ร้อยละ
30.8) มีต้าแหน่งในชุมชน เป็นผู้ใหญ่ (ร้อยละ 46.2) และระยะเวลาในการด้ารงต้าแหน่งเฉลี่ยประมาณ 9.5 ปี
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
ชุมชนมีระยะเวลา การก่อตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน เฉลี่ย 45.8 ปี พื้นฐานของผู้ที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้าน/ชุมชนส่วนใหญ่ ย้ายมาศัยในพื้นที่ (ร้อยละ 53.8) โดยลักษณะการตั้งบ้านเรือน/ชุมชนส่วนใหญ่ เป็น
บ้านเรือนจัดสรรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ (ร้อยละ 53.8) การนับถือศาสนาของชุมชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ
99.5) การประกอบอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ หลากหลาย เช่น เกษตรกรรม (ร้อยละ 100.0)
รองลงมา รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 41.7)ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ฐานะปานกลาง (ร้อยละ 53.8)
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ร่ว มท้ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอย่างสม่้าเสมอ (ร้อยละ
69.2)
สภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชนปัจจุบัน
ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ เสียงรบกวน เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 53.8) รองลงมา ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็น (ร้อยละ 46.2) และปัญหาฝุ่นละออง/เขม่า/ควัน
(ร้อยละ 38.5)
ปัญหาการดาเนินชีวิตในชุมชนโดยรวม โดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 57.6) รองลงมา ได้แก่ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 30.3) และปัญหาอุบัติเหตุ (ร้อยละ 33.3)
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ปัญหาด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาน้้าประปาไม่
เพียงพอ (ร้อยละ 53.8) รองลงมา ถนนช้ารุด (ร้อยละ 38.5) เกิดจาก จ้านวนรถเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ถนนแคบลง และ
ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ร้อยละ 23.1) เนื่องจาก จ้านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต พบว่า ผู้น้าชุมชนเห็นว่าชุมชนควรได้รับการ
พัฒนา เช่น การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ร้อยละ 66.7) เนื่องจากต้องการให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
มีถนนที่มีคุณภาพ และมีป ระปาใช้อย่างทั่วถึง เป็นต้น รองลงมา เน้นการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ/ส่งเสริม
การมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 33.3)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
การรับรู้ข้อมูลโครงการฯ ของผู้น้าชุมชน พบว่า ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.6) เคย
ทราบข้อมูลโครงการมาก่อน โดยทราบจากเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด/อ้าเภอ ตามล้าดับ และ
เพิ่งทราบข้อมูลโครงการฯ เป็นครั้งแรก (ร้อยละ 15.4)
คาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่คาดว่าจะได้รับจากการก่อสร้างโครงการ
กลุ่มผู้น้าชุมชนให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.6) คาดว่าในระยะก่อสร้าง โครงการ
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และคาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
(ร้อยละ 15.4) ในประเด็นที่รวบรวมได้มีหลากหลายทั้งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคและ
การบริการด้านสังคม การด้าเนินชีวิ ตในชุมชน และด้านเศรษฐกิจ โดยประเด็นที่มีความวิตกด้านสภาพแวดล้อม
ได้แก่ คุณภาพอากาศ แหล่งที่มาจากฝุ่นละออง โดยเห็นว่าเป็นผลกระทบ ระดับปานกลาง และด้านคมนาคม
จ้านวนการเพิ่มของจ้านวนรถ โดยเห็นว่าเป็นผลกระทบระดับต่้า
คาดการณ์ผลกระทบต่อชุมชนที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ
กลุ่มผู้น้าชุมชนให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.6) คาดว่าในระยะด้าเนินการ โครงการ
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และคาดว่าในระยะด้าเนินการโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
(ร้อยละ 23.1) ในประเด็นที่รวบรวมได้มีหลากหลายทั้งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสธารณูปโภคและการ
บริการด้านสังคม การด้าเนินชีวิตในชุมชน และด้านเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นที่มีความวิตกด้านคุณภาพอากาศ
ข้อวิตกกังวลต่อการดาเนินโครงการ
ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ไม่วิตกกังวล (ร้อยละ 53.8) และวิตกกังวล (ร้อยละ 46.2) โดย
ประเด็นที่วิตกกังวล คือ จ้านวนรถที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุ และจ้านวนขยะเพิ่มมากขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการฯ การเกิดปัญหาอาชญากรรมจากแรงงานต่างด้าว การเกิดปัญหายาเสพติด ระดับเท่ากัน
ข้อเสนอแนะเพื่อลดความวิตกกังวล
ผู้น้าชุมชนเสนอให้หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานต่างด้าว มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น มีระบบแจ้งเตือนเพื่อรองรับความปลอดภัย มีมาตรการการปล่อยควันออกสู่
สิ่งแวดล้อม ควรจัดตั้งกลุ่มประชาชนเพื่อท้าการประสานงาน และท้าการส้ารวจ EIA, EHIA อย่างโปร่งใส
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การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อนการก่อสร้าง ผู้น้าชุมชน (ร้อยละ 40.0) ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รองลงมา
ยินดีรับฟังข่าวสารโครงการอย่างเดียว (ร้อยละ 33.2) และ ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน (ร้อยละ 28.0)
ระยะก่อสร้าง ผู้น้าชุมชน (ร้อยละ 29.0) ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รองลง(ร้อยละ
25.8) ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน และ (ร้อยละ 22.6)รับฟังข่าวสารโครงการอย่างเดียว ช่วย
ติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง
ระยะด้าเนินการ ผู้น้าชุมชน (ร้อยละ 25.0) ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รองลงมา (
ร้อยละ 22.2) ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน ช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบใน
ระยะด้าเนินการ และ (ร้อยละ 19.4) รับฟังข่าวสารโครงการอย่างเดียว
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.5) เห็นว่าควรท้าจดหมาย/เอกสารแจ้งประชาชนโดยตรง
จัดประชุมชี้แจงราษฎร รองลงมา ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 18.8) และแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรือกรรมการหมู่บ้าน (ร้อยละ 6.2)
ข้อมูลที่ต้องการทราบหรือข้อมูลที่เห็นว่าควรมีการชี้แจง
ผู้น้าชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.3) ต้องการให้ชึ้แจงมาตรการการแก้ไขผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น รองลงมา รายละเอียดโครงการทั้งหมด (ร้อยละ 23.3) และข้อดี-ข้อเสียในการพัฒนาโครงการ (ร้อยละ
16.7) เป็นต้น
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้น้าชุมชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการฯ ในหลายประเด็น
โครงการฯ ควรประชาสัมพันธ์ในข้อมูลที่เป็นความจริง ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ควรให้ความรู้แก่
เยาวชน ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เป็นต้น
ในส่วนการหาแปลผลข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านผลกระทบชุมชนจากพัฒนาโครงการ
ในกลุ่มผู้นา ระยะ 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร ไม่สามารถแปลผลการให้คะแนน ในค่าเฉลี่ย และค่าความแตกต่าง
ของระดับผลกระทบ S.D.ได้เนื่องจากจานวน ผู้ตอบผลกระทบมีจานวนน้อยกว่า 7 ราย ดังนั้น จึงนาเสนอความ
คิดเห็นรูปแบบการวิเคราะห์ร้อยละ
(ค) ผลการสารวจกลุ่มครัวเรือน
ผู้ศึกษาท้าการส้ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรจาก
ที่ตั้งโครงการ โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาระยะใกล้ (ระยะ 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้ง
โครงการ) และกลุ่มครัวเรือนในพื้ นที่ศึกษาระยะไกล (ระยะ 3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ) โดยด้าเนินการ
สัมภาษณ์ช่วงวันที่ 22-26 เดือนเมษายน 2556 และวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งผลการส้ารวจมีดังนี้
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กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ปกครองพื้นที่ศึกษา (ระยะ 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ)
ผู้ ศึ ก ษาท้ า การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ครั ว เรื อ นที่ ห มู่ บ้ า นอยู่ ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษามี ร ะยะ 0-3
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ จ้านวน 2 อ้าเภอ 2 ต้าบล โดยกลุ่มครัวเรือนมีหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วน
ต้าบลพนานิคมจ้านวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านเขามะพูด และองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาไม้แก้ว 2 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 5 บ้านภูไทร รวม 61 ตัวอย่าง สรุปผลได้ดังนี้ (ภาพที่ 3.5.1-2 และ
ภาคผนวก 3ซ-2)

ชุมชนบ้านเขามะพูด หมู่ที่ 4 ตาบลพนานิคม
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ชุมชนบ้านห้วยไข่เน่า หมู่ที่ 4 ตาบลเขาไม้แก้ว
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชุมชนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชุมชนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 3.5.1-2 : บรรยากาศการสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนในรัศมี 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ระยะ 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ
ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่ าเพศชาย (ร้อยละ 60.7 และ 39.3
ตามล้าดับ) มีอายุเฉลี่ย 47.0 ปี ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 57.4) รองลงมาเป็นบุตร/บุตร
เขย/สะใภ้ และบิ ด า-มารดาของหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น (ร้ อ ยละ 24.6 และ 9.8 ตามล้ า ดั บ ) จบการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา รองลงมาเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น และไม่เคยเข้ารับการศึกษา ตามล้าดับ(ร้อยละ 55.7 11.5 และ
9.8 ตามล้าดับ) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0)
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ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 52.5) โดยย้ายมาจาก
จังหวัดอื่นในภาคกลาง รองลงมาเป็น ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 46.9 34.4 และ 9.4
ตามล้าดับ) ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉลี่ยเป็นเวลานานประมาณ 20 ปี เมื่อสอบถามถึงความประสงค์จะย้ายที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่น (ร้อยละ 98.4) เนื่องจากเป็นบ้านเกิด มีครอบครัวที่นี่ และมีอาชีพ/
ที่ท้ามาหากินที่นี่ (ร้อยละ 41.7 35.0 และ 23.3 ตามล้าดับ) ส้าหรับส่วนที่ ต้องการย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่น
(ร้อยละ 1.6) เนื่องจากต้องการกลับบ้านเกิด
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ประจ้าเฉลี่ยประมาณ 8.8 คน เป็นเพศชายและ
หญิงเท่ากัน ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในวัยท้างาน รองลงมาเป็นวัยเรียน และคนชรา
ครัวเรือนส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 90.2) โดยประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมา รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 32.8 31.1 และ
13.1 ตามล้าดับ) นอกจากนี้ ครัวเรือนบางส่วนมีอาชีพรอง (ร้อยละ 31.1) ได้แก่ ค้าขาย ท้าเกษตรกรรมและประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น (ร้อยละ 47.3 และ 21.1) ส้าหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 9.8) มี
สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ต้นทุนในการเกษตร แมลงศัตรูพืช การลักขโมย เป็นต้น
รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 27,250 บาทต่อครัวเรือน รายจ่ายรวมของ
ครัวเรือนโดยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 21,750 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสัดส่วนรายได้กับรายจ่ายประจ้าวันของครัวเรือนมี
ความเพียงพอ (ร้อยละ 90.2) ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 9.8) แนวทางการแก้ปัญหารายได้ของครัวเรือนคือ กู้ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ กู้ยืมญาติหรือเพื่อนบ้าน และกู้กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น (ร้อยละ 50.0 33.3 และ 16.7
ตามล้าดับ)
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรวม ได้แก่
ปัญหากลิ่นเหม็น มีมากที่สุด (ร้อยละ 42.6) โดยมีสาเหตุ จากขยะ บ่อขยะ
เมืองพัทยา โรงงานอุตสาหกรรม ปุ๋ยขี้ไก่ รองลงมา ได้แก่ ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 27.9) สาเหตุจากการจราจร
การเผาขยะ โรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาเสียงรบกวน (ร้อยละ 23.0) สาเหตุจากการจราจร การระเบิดของท่อส่งก๊าซ
โรงงานอุตสาหกรรม ส้าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา คือ การร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริการสาธารณูปโภคและการบริการสังคมโดยรวม
ปัญหาการบริการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
ปัญหาไฟฟ้าตก/ดับ มีมากที่สุด (ร้อยละ 60.7) เนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย การ
แก้ปัญหาที่ผ่านมา คือ แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาแก้ไข รองลงมาเป็นปัญหาน้้าประปา (ร้อยละ 34.4) เนื่องจากน้้าไม่
ค่อยไหล และไม่มีน้า ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับ การแก้ไข และปัญหาถนนช้ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ (ร้อยละ 21.3)
เนื่องจากถนนแคบ ช้ารุด เป็นลูกรัง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไข
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ปัญหาชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีปัญหาชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ
73.8) ซึ่งเป็นปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ ยาเสพติด การลักขโมย/ปล้นจี้ แรงงานอพยพเข้ามา การมั่วสุมของวัยรุ่น การ
ทะเลาะวิวาท และการว่างงานของคนในชุมชน เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 26.2 ที่ไม่มีปัญหาชุมชนด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
แหล่งน้าและคุณภาพของน้าใช้ในครัวเรือน
ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่มีน้าใช้อย่างพอเพียง (ร้อยละ 75.4) โดยแหล่งน้้าที่ใช้โดย
ส่ว นใหญ่จ ะเป็นน้้าบ่อ และน้้าบาดาล ซึ่ ง โดยส่ว นใหญ่มีคุณภาพดี มีเพี ยงบางส่ ว นที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็ น
น้้ากร่อย และขุ่นตะกอน
แหล่งน้า และคุณภาพของน้าบริโภคในครัวเรือน
ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่มนี ้าบริโภคอย่างเพียงพอ (ร้อยละ 95.1) โดยแหล่งน้้าส้าหรับ
การบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นน้้าดื่มบรรจุขวด/ถัง และน้้าบ่อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มคี ุณภาพดี
ความพึงพอใจในชุมชน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 65.6) โดยเห็นว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี
สะดวกสบาย อยู่กันแบบพี่ น้อง มีความสุข ชุมชนมีความสามัคคี รองลงมา มีความพึง พอใจระดับปานกลาง
(ร้อยละ 31.1) โดยเห็นว่ามีความสุขสงบ สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมดี และไม่มีความพึงพอใจ (ร้อยละ 3.3)
เพราะสภาพแวดล้อมของชุมชนไม่ดี
การรับรู้และความคิดเห็นต่อโครงการ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ เพิ่งเคยทราบข้อมูลโครงการจากการเข้ามาสัมภาษณ์ (ร้อยละ
65.6) ส้าหรับผู้ที่เคยรับรู้ข้อมูลของโครงการ (ร้อยละ 34.4) ส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีโครงการจากเพื่อนบ้าน/เพื่อน
ร่วมงาน ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของโครงการ สื่อต่างๆ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด/อ้าเภอ/เจ้าหน้าที่ อบต.
เทศบาล (ร้อยละ 44.0 24.0 20.0 8.0 และ 4.0 ตามล้าดับ)
ความวิตกกังวลต่อโครงการ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ ไม่มีความวิตกกังวลต่อโครงการ (ร้อยละ 70.5) ส้าหรับผู้ที่มี
ความวิตกกังวลต่อโครงการ (ร้อยละ 29.5) มีความวิตกกังวลในประเด็นมลพิษที่จะเกิดขึ้น (อากาศ น้้า เสียง) การ
เปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง และปัญหาน้้าในการเกษตรไม่เพียงพอ (ร้อยละ 33.3 20.8 และ 12.5
ตามล้าดับ) ส้าหรับข้อเสนอแนะเพื่อลดความวิตกกังวล ได้แก่ การก้าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์คาดการณ์ระดับผลกระทบที่จะได้รับในช่วงการก่อสร้าง และ
ช่วงด้าเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้
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คาดการณ์ ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม ครัว เรื อ น รั ศมี 0-3 กิ โ ลเมตร ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ ระยะก่อสร้าง
กลุ่ มครั ว เรือ นผู้ ใ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ (ร้อ ยละ 67.2) คาดว่ า ในระยะก่อ สร้ า ง
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และร้อยละ 32.8 คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้างของโครงการ 3 ล้าดับแรก (ตารางที่
3.5.1-24) ประกอบด้วย คุณภาพอากาศเป็นผลกระทบจากฝุ่นละออง มลพิษจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับต่้า ( X = 1.57 และ S.D = 0.7500 ด้านขยะมูลฝอย เป็นผลกระทบจากขยะมลพิษตกค้าง ซึ่ง
คาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่้า ( X = 1.50 และ S.D= 1.0000) สารเคมี เป็นผลกระทบจากการรั่วไหลหรือ
ตกค้างของสารเคมี ชึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่้า ( X = 1.50 และ S.D = 1.0000)
คาดการณ์ ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม ครัว เรื อ น รั ศมี 0-3 กิ โ ลเมตร ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ ระยะดาเนินการ
กลุ่มครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 39.3) คาดว่าในระยะด้าเนินการ โครงการจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และคาดว่าในระยะด้าเนินการโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชน
(ร้อยละ 60.7) โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะด้าเนินโครงการของโครงการ 3 ล้าดับแรก (ตารางที่ 3.5.1-25)
ประกอบด้วย คุณภาพอากาศ เป็นผลกระทบในด้าน มลพิษจากการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบ
ในระดับต่้า ( X = 2.00 และ S.D = 1.190 ด้านสารเคมี เป็นผลกระทบท้าให้สารพิษตกค้าง ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับต่้า X = 1.16 และ S.D = 0.408 ผลกระทบด้านสุขภาพการเจ็บป่วยเนื่องจากการด้าเนิน
โครงการ ชึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่้า X = 1.17 และ S.D = 0.408
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ระยะก่อนการก่อสร้าง ครัวเรือน (ร้อยละ 41.9) ยินดีรับฟังข้อมูลข่าวสารโครงการ
รองลงมา ยินดีร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ และยินดีช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน
(ร้อยละ 31.1 และ 27.0 ตามล้าดับ)
ระยะก่อสร้าง ครัวเรือน (ร้อยละ 47.7) ยินดีรับฟังข้อมูลข่าวสารโครงการ รองลงมา
ยินดีร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ (ร้อยละ 19.3) ยินดีช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน
(ร้อยละ 17.4) และช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง (ร้อยละ 15.6)
ระยะดาเนินการ ครัว เรือน (ร้อยละ 41.9) ยินดีรับฟังข้อมูลข่ าวสารโครงการ
รองลงมา ยินดีช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อคนในชุมชน (ร้อยละ 16.2) ยินดีร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
โครงการ (ร้อยละ 15.3) ช่วยติดตามดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในระยะด้าเนินการ (ร้อยละ 13.7)
และช่วยติดตามดูแลกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายของโรงไฟฟ้า (ร้อยละ 12.9)
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ตารางที่ 3.5.1-24
ผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรัศมี 0-3 กิโลเมตร คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบระยะก่อสร้าง
สภาพแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้้า
3. เสียงรบกวน
4. ขยะมูลฝอย
5. สารเคมี
สาธารณูปโภค
1. น้้าใช้
2. ไฟฟ้า
3. เครือข่ายคมนาคม
4. การให้บริการสาธารณะ
สุขภาพ
1. การเจ็บป่วย
2. ความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการจราจร
4. ผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่
5. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานโครงการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ผลกระทบทางการเกษตร
2. การประกอบอาชีพ (เช่น การเปลี่ยนอาชีพ)
3. อาชญากรรม
4.ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5. การจ้างงาน
ด้านการดาเนินชีวิต
1. อาหาร/น้้าดื่ม
2. การเดินทาง
3. วัฒนธรรม
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ผู้ที่คาดว่าได้ระดับผลกระทบ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

จานวนตัวอย่าง เท่ากับ 20 ราย
ระดับ
ค่าความแตกต่างของ
ระดับผลกระทบ S.D.

70.0
15.0
20.0
20.0
20.0

1.57
1.66
1.50
1.50
1.25

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

0.7500
0.5700
1.000
1.000
0.500

15.0
15.0
15.0

1.00
1.50
1.00
ไม่มีผู้ตอบ

ต่้า
ต่้า
ต่้า

0.000
0.570
0.000

10.0
10.0
25.0

1.50
2.00
1.25

ต่้า
ปานกลาง
ต่้า

0.700
0.000
0.500

5.0

3.00

สูง

0.000

15.0

1.66

ต่้า

0.570

25.0

1.20
ไม่มีผู้ตอบ
1.25
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ

ต่้า

0.440

ต่้า

0.500

ปานกลาง
ต่้า

0.000
0.500

15.0

10.0
10.0

2.00
1.33
ไม่มีผู้ตอบ

หน้า 3-134

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.1-25
ผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรัศมี 0-3 กิโลเมตร คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะดาเนินการ
ผลกระทบระยะดาเนินการ
สภาพแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้้า
3. เสียงรบกวน
4. ขยะมูลฝอย
5. สารเคมี
สาธารณูปโภค
1. น้้าใช้
2. ไฟฟ้า
3. เครือข่ายคมนาคม
4. การให้บริการสาธารณะ
สุขภาพ
1. การเจ็บป่วย
2. ความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการจราจร
4. ผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่
5. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานโครงการ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ผลกระทบทางการเกษตร
2. การประกอบอาชีพ (เช่น การเปลี่ยนอาชีพ)
3. อาชญากรรม
4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5. การจ้างงาน
ด้านการดาเนินชีวิต
1. อาหาร/น้้าดื่ม
2. การเดินทาง
3. วัฒนธรรม
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ผู้ที่คาดว่าได้ระดับผลกระทบ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

จานวนตัวอย่าง เท่ากับ 37 ราย
ระดับ
ค่าความแตกต่างของ
ระดับผลกระทบ S.D.

56.8
13.5
5.4
8.1
16.2

2.00
2.00
1.00
1.33
1.16

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า
ต่้า

1.190
1.200
0.000
0.577
0.408

8.1
5.4
8.1
8.1

1.67
2.00
1.00
1.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า

1.154
2.000
0.000
0.000

16.2
5.4
13.5

1.17
1.00
1.20

ต่้า
ต่้า
ต่้า

0.408
0.000
0.447

2.7

1.00

ต่้า

0.000

8.1

1.00

ต่้า

0.000

16.2

1.33

ต่้า

0.816

16.2

1.17
ไม่มีผู้ตอบ
1.00

ต่้า

0.408

ปานกลาง

1.000

ต่้า
ต่้า

0.577
1.000

2.7
8.1
5.4

1.33
1.00
ไม่มีผู้ตอบ
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ
รูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมส้าหรับการประชาสัมพันธ์ พบว่า ครัวเรือน (ร้อยละ
28.3) เห็นว่าควรแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางผู้น้าชุมชน (ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการชุมชน) (ร้อยละ 23.2)
เสนอให้จัดประชุมชี้แจงราษฎร (ร้อยละ 22.2) เสนอให้ท้าจดหมาย/เอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง และท้าป้าย
ประชาสัมพั นธ์/หอกระจายเสียงประจ้าหมู่บ้านในระดับเท่ากัน และร้อยละ 4.1 เสนอให้กระจายข่าวสารผ่ าน
หน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลที่ต้องการทราบหรือข้อมูลที่เห็นว่าควรมีการชี้แจง
ครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการ
ทั้งด้านบวกและลบ (ร้อยละ 36.5) ต้องการมาตรการทราบในการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการ (ร้อยละ 23.5) ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการ (ร้อยละ 20.0) ต้องการทราบ
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ (ร้อยละ 9.4) ต้องการทราบขั้นตอน ระยะเวลาในการด้าเนิน
โครงการ (ร้อยละ 4.7) ต้องการทราบสถานที่ในการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ร้อยละ 3.5) และ
ต้องการทราบข้อมูลสถานที่ตั้งโครงการที่แน่นอน ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ในระดับเท่ากัน (ร้อยละ 1.2)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ
ครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติมต่อโครงการ ดังนี้
ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพราะเป็นการเพิ่มมลพิษกับชุมชน
ให้เจ้าหน้าที่โครงการเข้ามาชี้แจงข้อมูลรายละเอี ยดของโครงการกับชาวบ้าน
โดยตรง
แจกเอกสาร ใบปลิว ประชาสัมพันธ์โครงการ มีรถกระจายเสียงประชาสัมพันธ์
จัดเวทีชุมชน ท้าประชาคมเกี่ยวกับโครงการในแต่ละหมู่บ้าน โดยน้าเสนอ
ข้อมูลความเป็นจริงกับชาวบ้าน
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น ให้ทุนการศึกษาเด็ก
การพัฒนาสาธารณูปโภคของชุมชน
มีมาตรการในป้องกัน ดูแล ตรวจสอบผลกระทบให้กับชุมชน
มีการส้ารวจความคิดเห็นและน้าเสนอข้อมูลชาวบ้านเป็นระยะๆ

กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ศึกษา (ระยะ
3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ)
ผู้ ศึ ก ษาท้ า การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ครัว เรื อ นที่ ห มู่ บ้ านอยู่ ใ นพื้ น ที่ ศึ กษาในระยะ 3-5
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ จ้านวนตัวอย่าง 370 ตัวอย่าง สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 56.2 และ 43.8
ตามล้าดับ) มีอายุเฉลี่ย 41.0 ปี มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 51.6) รองลงมาเป็นคู่สมรส และบุตร/
บุตรเขย/สะใภ้ (ร้อยละ 30.8 และ 9.2 ตามล้าดับ) ส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 31.4) รองลงมา
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เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 23.0 และ 18.6 ตามล้าดับ) ผู้ให้
สัมภาษณ์เกือบทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 99.6) และส่วนใหญ่ย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชน (ร้อยละ
72.4) โดยย้ายมาจากจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก และภาคกลาง (ร้อยละ 55.2 และ 26.9 ตามล้าดับ) สาเหตุที่ย้าย
มาอยู่ในพื้นที่มาท้างาน (ร้อยละ 81.7) ซึ่งมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เฉลี่ยเป็นเวลานานประมาณ 16 ปี เมื่อสอบถามถึง
ความประสงค์จะย้ายที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ไม่คิดจะย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่น (ร้อยละ 91.9) เนื่องจากมีอาชีพ/ที่ท้า
มาหากินที่นี่ เป็นบ้านเกิด และมีครอบครัว ที่นี่ (ร้อยละ 49.4 28.2 และ 22.4 ตามล้าดับ) ส้าหรับส่วนที่ต้องการ
ย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อื่น (ร้อยละ 8.1) เนื่องจากต้องการกลับบ้านเกิด
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ประจ้าประมาณ 4.5 คน เป็นชายและหญิงใน
สัดส่วน 2.4:2.2 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท้างาน และวัยเรียน
ครัว เรือ นส่ว นใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 53.1)
รองลงมา ค้าขาย และประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 15.9 และ 15.1 ตามล้าดับ) นอกจากประกอบอาชีพหลักแล้ว
ครัวเรือนบางส่วน (ร้อยละ 24.3) มีอาชีพรอง เช่น ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และท้าการเกษตร(ร้อยละ 37.8
21.1 และ 15.6) เนื่องจากต้นทุนสูง รายได้ไม่แน่นอน และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 34,583.3 บาทต่อครัวเรือน รายจ่ายรวมของ
ครัวเรือนโดยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 32,500 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสัดส่วนรายได้กับรายจ่ายประจ้าวันของครัวเรือน
มีความเพียงพอ (ร้อยละ 94.9) ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 5.1) แนวทางการแก้ปัญหารายได้ของครัวเรือน คือ กู้ยืม
(ร้อยละ 47.4)
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาสภาพแวดล้ อมในชุ มชนโดยรวม 3 อัน ดับแรก ได้แก่ ปั ญหาฝุ่ น ละออง
(ร้อยละ 45.9) มีสาเหตุเกิดจากการจราจร รองลงมา ปัญหาด้านการจราจร (ร้อยละ 45.4) สาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ
และปัญหากลิ่นเหม็น (ร้อยละ 31.4) สาเหตุเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
การบริการสาธารณูปโภคและการบริการสังคมโดยรวม
ปัญหาการบริการโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้าตก/ดับ
(ร้อยละ 34.6) สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าดับบ่อย รองลงมา ปัญหาน้้าประปา (ร้อยละ 43.0) สาเหตุเกิดจากน้้าประปา
ขุ่น/มีตะกอน และน้้าไม่ไหล และปัญหาถนน (ร้อยละ 30.5) สาเหตุเกิดจากถนนช้ารุด และมีถนนแคบในการ
สัญจร ตามล้าดับ
ด้านปัญหาชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ (ร้ อ ยละ 68.4) มี ปั ญ หาชุ ม ชนด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหาลักขโมย/ปล้นจี้ (ร้อยละ 29.4) ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 24.6) ปัญหา
แรงงานอพยพเข้ามา (ร้อยละ 23.1) ตามล้าดับ
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ด้านความพอเพียงของน้าใช้
ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 74.3) ครัวเรือนมีความเพียงพอของน้้าใช้ (ร้อยละ 25.7) ไม่
เพียงพอ โดยน้้าที่ใช้ในครัวเรือน 3 ล้าดับแรก ได้แก่ น้้าประปา (ร้อยละ 60.5) น้้าบ่อ (ร้อยละ 31.6) น้้าบาดาล
(ร้อยละ 14.9) ตามล้าดับ ส่วนน้้าบริโภคเช่นเดียวกั นผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด เห็นว่าน้้าบริโภคมีความเพียงพอน้้า
ที่ครัวเรือนบริโภคเกือบทั้งหมดทุกครัวเรือนบริโภคน้้าขวด (ร้อยละ 91.1)
ด้านความพึงพอใจในชุมชน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 49.5) โดยให้เหตุผล 3 อันดับแรก
คือ ชุมชนมีความสามัคคี (ร้อยละ 45.4) อยู่กันแบบเครือญาติ (ร้อยละ 19.7) มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบาย
(ร้อยละ 18.6)
การรับรูข้ ่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เพิ่งเคยทราบข้อมูลโครงการจากการเข้ามาสัมภาษณ์ (ร้อยละ
80.0) ส้าหรับผู้ที่เคยรับทราบข้อมูลโครงการ (ร้อยละ 20.0) ส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีโครงการจากเพื่อนบ้าน/เพื่อน
ร่วมงาน ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้า หน้าที่ของโครงการ สื่อต่างๆ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัด/อ้าเภอ/เจ้าหน้าที่
อบต.เทศบาล (ร้อยละ 57.0 29.1 และ 6.3 ตามล้าดับ)
ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ (ร้อยละ 71.9)
ส่วนที่เหลือมีความวิตกกังวลในปัญหามลพิษต่อคุณภาพอากาศ และเสียงมากที่สุด (ร้อยละ 61.4) รองลงมา เป็น
สารพิษ/สารเคมี (ร้อ ยละ 12.6) และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 10.2) โดยได้เสนอแนะให้มี
มาตรการป้องกันลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อลดความวิตกกังวล
คาดการณ์ ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม ครัว เรื อ น รั ศมี 3-5 กิ โ ลเมตร ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ ระยะก่อสร้าง
กลุ่ มครั ว เรือ นผู้ ใ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ (ร้อ ยละ 72.2) คาดว่ า ในระยะก่อ สร้ า ง
โครงการจะไม่ก่อ ให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และร้อยละ 27.8) คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้างของโครงการ 3 ล้าดับแรก (ตารางที่
3.5.1-26) ดังนี้ คุณภาพอากาศ เป็นผลกระทบจากฝุ่นละออง มลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับต่้า ( X = 1.46 และ S.D = 0.579 ด้านเสียงรบกวนจากเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับปานกลาง X = 1.74 และ S.D = 0.715 ปัญหาด้านสุขภาพ จากการเจ็บป่วย ชึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับต่้า X = 1.54 และ S.D = 0.722
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.1-26
ผลกระทบที่กลุ่มผู้ครัวเรือนคาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบระยะก่อสร้าง
สภาพแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้้า
3. เสียงรบกวน
4. ขยะมูลฝอย
5. สารเคมี
สาธารณูปโภค
1. น้้าใช้
2. ไฟฟ้า
3. เครือข่ายคมนาคม
4. การให้บริการสาธารณะ
สุขภาพ
1. การเจ็บป่วย
2. ความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการจราจร
4. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานโครงการ
4. ผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ผลกระทบทางการเกษตร
2. การประกอบอาชีพ (เช่น การเปลี่ยนอาชีพ)
3. การจ้างงาน
4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5. อาชญากรรม
วิธีการดาเนินชีวิต
1. อาหาร/น้้าดื่ม
2. การเดินทาง
3. วัฒนธรรม
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ผู้ที่คาดว่าได้ระดับผลกระทบ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

จานวนตัวอย่าง 103 ราย
ความแตกต่างของ
ระดับผลกระทบ
ระดับผลกระทบ(S.D.)

92.2
20.4
37.9
17.5
28.2

1.46
1.47
1.74
1.38
1.34

ต่้า
ต่้า
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า

0.579
0.601
0.715
0.607
0.613

18.4
14.6
13.6
9.7

1.57
1.73
1.64
1.80

ต่้า
ปานกลาง
ต่้า
ปานกลาง

0.768
0.798
0.841
0.918

30.1
16.5
29.1
12.6
6.8

1.54
1.52
1.37
1.38
1.28

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
สูง

0.722
0.717
0.556
0.650
0.487

14.6
4.9
1.0
3.9
16.5

1.60
1.60
2.00
1.75
1.58

ต่้า
ต่้า
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่้า

0.736
0.547
0.000
0.957
0.712

2.9
3.9
2.9

2.33
2.25
2.66

สูง
ปานกลาง
สูง

0.577
0.500
0.577
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คาดการณ์ ผ ลกระทบต่ อ กลุ่ ม ครัว เรื อ น รั ศมี 3-5 กิ โ ลเมตร ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ ระยะดาเนินการ
กลุ่มครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 52.2) คาดว่าในระยะด้าเนินการโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และร้อยละ 47.8 คาดว่าในด้าเนินการโครงการจะก่ อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่า จะได้รับในระยะก่อสร้างของโครงการ 3 ล้าดับแรก (ตารางที่ 3.5.1-27) ได้แก่
คุณภาพอากาศเป็นผลกระทบในด้านฝุ่นละออง มลพิษจากการเผาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับ
ต่้า ( X = 1.35 และ S.D = 0.510) ด้าน สารเคมีเป็นผลกระทบจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบใน
ระดับต่้า X = 1.23 และ S.D = 0.489 ผลกระทบด้านสุขภาพการเจ็บป่วย เนื่องจากการด้าเนินการโครงการ
ซึง่ คาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่้า X = 1.35 และ S.D = 0.485
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมในแต่ละระยะ 3 อันดับแรก ดังนี้
ระยะก่อนการก่อสร้าง ครัวเรือนส่วนใหญ่ยินดีรับฟังข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 70.0)
รองลงมา ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 15.2) และช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้ชุมชน (ร้อยละ 14.8)
ระยะก่อสร้าง ครัวเรือนส่วนใหญ่รับฟังข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 60.0) รองลงมา
ช่วยเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อชุมชน (ร้อยละ 15.0) และร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 12.8)
ระยะดาเนินการ ครัวเรือนส่วนใหญ่รับฟังข่าวสารโครงการ (ร้อยละ 54.0) รองลงมา
ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการต่อคนในชุมชน (ร้อยละ 12.2) และร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 11.8)
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม 3 ล้าดั บ
แรกควรจั ดท้า ในรูปแบบป้ายประชาสัมพั นธ์ /หอกระจายข่าวเสี ยงประจ้าหมู่บ้าน (ร้อยละ 36.2 ) รองลงมา
ท้าจดหมาย/เอกสารแจ้งต่อประชาชนโดยตรง (ร้อยละ 24.0) และจัดประชุมชี้แจง (ร้อยละ 17.5) โดยข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการให้เข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม 3 ล้าดับแรก ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบ (ร้อยละ 45.2) รองลงมา มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด้าเนิน
โครงการ (ร้อยละ 15.6) และข้อมูลรายละเอียดโครงการ (ร้อยละ 12.4)
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้เสนอประเด็นในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ให้มีมาตรการป้องกัน
ดูแลตรวจสอบผลกระทบให้กับชุมชน โครงการควรเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น การ
ให้ทุนการศึกษา และสนับสนุนสาธารณูปโภคของชุมชน
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ตารางที่ 3.5.1-27
ผลกระทบที่กลุ่มครัวเรือนคาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะดาเนินการ
ผลกระทบระยะดาเนินการ
สภาพแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้้า
3. เสียงรบกวน
4. ขยะมูลฝอย
5. สารเคมี
สาธารณูปโภค
1. น้้าใช้
2. ไฟฟ้า
3. เครือข่ายคมนาคม
4. การให้บริการสาธารณะ
สุขภาพ
1. การเจ็บป่วย
2. ความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการจราจร
4. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานโครงการ
5. ผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ผลกระทบทางการเกษตร
2. การประกอบอาชีพ (เช่น การเปลี่ยน
อาชีพ)
3. การจ้างงาน
4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5. อาชญากรรม
วิธีการดาเนินชีวิต
1. อาหาร/น้้าดื่ม
2. การเดินทาง
3. วัฒนธรรม
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ผู้ที่คาดว่าได้ระดับผลกระทบ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

3.4
3.4
2.3

ระดับผลกระทบ

จานวนตัวอย่าง 177 ราย
ความแตกต่างของ
ระดับผลกระทบ(S.D.)

80.2
16.4
13.0
12.4
21.5

1.35
1.31
1.21
1.04
1.23

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

0.510
0.541
0.421
0.213
0.489

13.0
9.6
7.3
6.2

1.26
1.88
1.38
1.45

ต่้า
ปานกลาง
ต่้า
ต่้า

0.540
0.485
0.650
0.687

22.0
9.6
15.3
9.0

1.35
1.41
1.37
1.43

ต่้า
ต่้า
ต่้า
ต่้า

4.0

1.28

ต่้า

0.485
0.618
0.564
0.564
0.487

10.7

1.21

ต่้า

4.5

1.62

ต่้า

1.1
2.8
6.8

1.50
1.20
1.50

ต่้า
ต่้า
ต่้า

0.707
0.447
0.674

1.00
1.33
1.25

ต่้า
ต่้า
ต่้า

0.000
0.816
0.500

0.418
0.517
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลุ่ ม ครั ว เรื อ นในพื้ น ที่ ป กครองของเทศบาลต าบลในพื้ น ที่ ศึ ก ษา (ระยะ 3-5

กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ)
ผู้ ศึ ก ษาท้ า การสัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ครัว เรื อ นที่ ห มู่ บ้ านอยู่ ใ นพื้ น ที่ ศึ กษาในระยะ 3-5
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ จ้านวนตัวอย่าง 35 ตัวอย่าง สามารถสรุปประเด็นส้าคัญได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 68.6 และ 31.4
ตามล้าดับ) มีอายุเฉลี่ย 45.7 ปี มีสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 45.7) รองลงมาเป็นคู่สมรส และบุตร/
บุตรเขย/สะใภ้ (ร้อยละ 37.1 และ 11.4 ตามล้าดับ ) ส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 51.4) รองลงมา
เป็นอนุปริญญา/ปวส. ล้าดับ (ร้อยละ 17.1 และ 14.3 ตามล้าดับ) ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ
ส่วนใหญ่ ย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 57.1) และย้ายมาจากจังหวัดอื่นในภาคกลาง และภาคตะวันออก
(ร้อยละ 50.0 และ 35.0 ตามล้าดับ) สาเหตุที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ คือ มาท้างานที่นี่ (ร้อยละ 60.0) ซึ่งมาอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เฉลี่ยเป็นเวลานานประมาณ 23 ปี ส่วนใหญ่ไม่คิดย้ายไปอาศัยอยู่ที่อื่น (ร้อยละ 94.3) เนื่องจากมีอาชีพ/ท้ามา
หากินอยูใ่ นพื้นที่ เป็นบ้านเกิด และอยู่กับครอบครัว (ร้อยละ 42.4 30.3 และ 27.3 ตามล้าดับ)
สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน
จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ประจ้าประมาณ 5.1 คน เป็นชายและหญิงใน
สัดส่วน 2.7:2.6 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยท้างาน และคนชรา ตามล้าดับ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย (ร้อยละ 37.1) ประกอบธุรกิจส่วนตัวและ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 17.1) นอกจากนี้ ครัวเรือนบางส่วนมีอาชีพรอง (ร้อยละ 20.0) เช่น ค้าขาย
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ท้าเกษตรกรรม (ร้อยละ 57.1 28.6 และ14.3 ตามล้าดับ) โดยทั้งหมดไม่มีปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ
รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 44,974 บาทต่อครัวเรือน รายจ่ายรวมของ
ครัวเรือนโดยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 34,286 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสัดส่วนรายได้กับรายจ่ายประจ้าวันของครัวเรือนมี
ความเพียงพอ (ร้อยละ 85.7) และไม่เพียงพอ (ร้อยละ 14.3) แนวทางการแก้ปัญหารายได้ของครัวเรือนที่ไม่
เพียงพอ คือ ประหยัด และกู้เงิน (ร้อยละ 80.0 และ20.0 ตามล้าดับ)
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรวม โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านฝุ่นละออง (ร้อยละ
42.9) มีสาเหตุเกิดจากการจราจร รองลงมา เป็น ปัญหาด้านกลิ่น (ร้อยละ 31.4) สาเหตุเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และปัญหาเสียงรบกวน (ร้อยละ 28.6) สาเหตุเกิดจากการจราจร
การบริการสาธารณูปโภคและการบริการสังคมโดยรวม
ปัญหาการบริการโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมได้แก่ ปัญหาน้้าประปามากที่สุด (ร้อยละ
68.6) สาเหตุเกิดจากขุ่น/มีตะกอน รองลงมาเป็นปัญหาไฟฟ้า (ร้อยละ 42.9) สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าดับบ่อย และ
ปัญหาถนน (ร้อยละ 68.6) สาเหตุเกิดจากถนนช้ารุด และมีถนนแคบในการสัญจร ตามล้าดับ
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ด้านปัญหาชุมชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผู้ ให้สัมภาษณ์ ส่ว นใหญ่ มีปัญหาชุมชนด้ านความปลอดภัยในชีวิ ตและทรัพ ย์สิ น
(ร้อยละ 65.7) ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ลักขโมย/ปล้นจี้ (ร้อยละ 11.3 เท่ากัน) และแรงงานอพยพเข้ามาในพื้นที่
(ร้อยละ 10.3) ตามล้าดับ
ด้านความพอเพียงของน้าใช้
ครัวเรือนมีน้าใช้อย่างเพียงพอ(ร้อยละ 82.9) โดยใช้น้าประปาทุกครัวเรือน ส่วนน้้า
บริโภคมีความเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นน้้าบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 71.1)
ด้านความพึงพอใจในชุมชน
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชุมชนในระดับมาก (ร้อยละ 71.4) โดยให้
เหตุผลว่าชุมชนเป็นบ้านเกิดมีความสุขดี (ร้อยละ 32.0) เศรษฐกิจในชุมชน ค้าขายดี (ร้อยละ 20.0) และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีสะดวกสบาย (ร้อยละ 16.0)
การรับรูข้ ่าวสารและความคิดเห็นต่อโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เพิ่งเคยทราบข้อมูลโครงการจากการเข้ามาสัมภาษณ์ (ร้อยละ
74.3) ส้าหรับผู้ที่เคยรับทราบข้อมูลโครงการ (ร้อยละ 25.7) ส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีโครงการจากเจ้า หน้าที่ของ
โครงการ ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้าน/เพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 44.4 33.3 และ 22.2 ตามล้าดับ)
ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ (ร้อยละ 82.9)
ส่วนที่เหลือมีความวิตกกังวลในปัญหาสารพิษ/สารเคมี (ร้อยละ 50.0) มลพิษต่อคุณภาพอากาศ และเสียง (ร้อยละ
33.3) การระเบิด (ร้อยละ 16.7) โดยได้เสนอแนะให้มีมาตรการป้องกันลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อลดความวิตก
กังวล
คาดการณ์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาล รัศมี 3-5 กิโลเมตร ที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากโครงการ ระยะก่อสร้าง
กลุ่ มครั ว เรือ นผู้ ใ ห้สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ (ร้อ ยละ 77.1) คาดว่ า ในระยะก่อ สร้ า ง
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และร้อยละ 22.9 คาดว่าในระยะก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้ างของโครงการ 3 ล้าดับแรก (ตารางที่
3.5.1-28) ได้แก่ คุณภาพอากาศ เป็นผลกระทบในด้านฝุ่นละออง มลพิษ จากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบในระดับต่้า ( X = 1.50 และ S.D = 0.547 ด้านอุบัตเหตุการจราจร ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับ
ปานกลาง X = 20.0 และ S.D = 1.414
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ตารางที่ 3.5.1-28
ผลกระทบที่กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาล ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะก่อสร้าง
ผลกระทบระยะดาเนินการ
สภาพแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้้า
3. เสียงรบกวน
4. ขยะมูลฝอย
5. สารเคมี
สาธารณูปโภค
1. น้้าใช้
2. ไฟฟ้า
3. เครือข่ายคมนาคม
4. การให้บริการสาธารณะ
สุขภาพ
1. การเจ็บป่วย
2. ความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการจราจร
4. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานโครงการ
4. ผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ผลกระทบทางการเกษตร
2. การประกอบอาชีพ (เช่น การเปลี่ยนอาชีพ)
3. การจ้างงาน
4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5. อาชญากรรม
วิธีการดาเนินชีวิต
1. อาหาร/น้้าดื่ม
2. การเดินทาง
3. วัฒนธรรม
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ผู้ที่คาดว่าได้ระดับผลกระทบ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

ระดับผลกระทบ

ต่้า
ไม่มีผู้ตอบ
สูง

จานวนตัวอย่าง 8 ราย
ความแตกต่างของระดับ
ผลกระทบ (S.D.)

75.0

1.50

12.5

3.00

12.5

2.00

25.0
12.5

1.00
2.50

ต่้า
สูง
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ

0.000
0.707

25.0
12.5
25.0
25.0

2.00
2.00
2.00
3.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ไม่มีผู้ตอบ

0.000
0.000
1.414
0.000

12.5

1.00

ต่้า
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ

0.000

12.5

2.00

ปานกลาง
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ

0.000

ปานกลาง

0.547
0.000
0.000
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คาดการณ์ผลกระทบต่อกลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาล รัศมี 3-5 กิโลเมตร ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ ระยะดาเนินการ
กลุ่มครัวเรือนผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.1) คาดว่าในระยะด้าเนินการ
โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน และร้อยละ 22.9 คาดว่าในระยะด้าเนินการโครงการจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อชุมชน โดยผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้างของโครงการ 3 ล้าดับแรก (ตารางที่
3.5.1-29) ได้แก่ ผลกระทบทางการเกษตร ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับต่้า ( X = 1.00 และ S.D = 0.000
ด้านเครือข่ายคมนาคม ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบในระดับสูง X = 3.00 และ S.D = 0.000
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมในแต่ละระยะ 3 อันดับแรก ดังนี้
ระยะก่อนการก่อสร้าง ครัวเรือนยินดีรับฟังข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 42.9) รองลงมา
ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 36.7) และช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้ชุมชน (ร้อยละ 20.4)
ระยะก่อสร้าง ครัวเรือนยินดีรับฟังข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 40.8) รองลงมาร่วมให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 34.7) และเผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อชุมชน (ร้อยละ 20.4)
ระยะดาเนินการ ครัวเรือนยินดีรับฟังข่าวสารโครงการ (ร้อยละ 34.0) รองลงมา
ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 38.0) ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการต่อคนในชุมชน (ร้อยละ 22.0)
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการเพิ่มเติม 3 ล้าดับ
แรก ในรูปแบบท้าจดหมาย/เอกสารโดยตรง (ร้อยละ 27.9) รองลงมา จัดประชุมชี้แจง (ร้อยละ 23.57) และแจ้งผ่าน
ผู้น้าชุมชน/หน่วยงานราชการ (ร้อยละ 20.6) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้เข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม 3 ล้าดับ แรก ได้แก่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ (ร้อยละ 31.4) รองลงมา ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ (ร้อยละ 17.1) และมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากการด้าเนินโครงการ (ร้อยละ 14.3)
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้เสนอประเด็นในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ให้มีมาตรการป้องกัน
ดูแลตรวจสอบผลกระทบให้กับชุมชน โครงการควรเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น การ
ให้ทุนการศึกษา และสนับสนุนสาธารณูปโภคของชุมชน
(ง) ผลการสารวจกลุ่มสถานประกอบการโรงงาน
(ง.1) สถานประกอบการในรัศมี 2 กิโลเมตร
จากการตรวจสอบจ้านวนสถานประกอบการที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตร พบว่ามี
โรงงานจ้านวน 11 โรง ดังนั้น จึงด้าเนินการส้ารวจความคิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยการใช้
แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มสถานประการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงงาน ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือในการให้สัมภาษณ์จ้านวน 4 โรง ดังตารางที่ 3.5.1-30
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ตารางที่ 3.5.1-29
ผลกระทบที่กลุ่มครัวเรือนในเขตเทศบาล ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะดาเนินการ
ผลกระทบระยะดาเนินการ
สภาพแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้้า
3. เสียงรบกวน
4. ขยะมูลฝอย
5. สารเคมี
สาธารณูปโภค
1. น้้าใช้
2. ไฟฟ้า
3. เครือข่ายคมนาคม
4. การให้บริการสาธารณะ
สุขภาพ
1. การเจ็บป่วย
2. ความเครียด
3. อุบัติเหตุจากการจราจร
4. อุบัติเหตุจากการด้าเนินงานโครงการ
4. ผลกระทบต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. ผลกระทบทางการเกษตร
2. การประกอบอาชีพ (เช่น การเปลี่ยนอาชีพ)
3. การจ้างงาน
4. ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
5. อาชญากรรม
วิธีการดาเนินชีวิต
1. อาหาร/น้้าดื่ม
2. การเดินทาง
3. วัฒนธรรม

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ผู้ที่คาดว่าได้ระดับผลกระทบ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

จานวนตัวอย่าง 11 ราย
ความแตกต่างของระดับ
ระดับผลกระทบ
ผลกระทบ (S.D.)

10
10

1.00
1.00

ต่้า
ต่้า
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
ต่้า

10

1.00

10
10
10

1.00
2.00
3.00

ต่้า
ปานกลาง
สูง

0.000
0.000
0.000

10

3.00

0.000

10.0

2.00

ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
สูง
ไม่มีผู้ตอบ
ปานกลาง

20.0

1.00

10.0

1.00

ต่้า
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
ต่้า

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
ไม่มีผู้ตอบ
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.1-30
รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าโครงการจะจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า
รายชื่อโรงานนิคมอุตสาหกรรม

การดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์

1.

2.

โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ

บริษัท ยูเอซีเจ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

MILBON ( Thailand) Co.,Ltd

บริษัท ไฟน์พลาส (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด

บริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง ( ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ด ( ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท นากาโตะ ฮิท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท โอะทิค ( ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท เอช เอ็กซ์ เอฟ ( ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ฉางหง บ๊อบบิ๊น ( ประเทศไทย) จ้ากัด
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าโครงการจะจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า

บริษัท ออโตโมทีฟ โมลด์ เทคโนโลยี จ้ากัด

บริษัท ดีเอชพี (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท อีลาสโตเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท แด ชิน แคม จ้ากัด

บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอสเซส (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด

บริษัท คินคิ โยฮิน (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท แพทเทอเรอร์ เทคนิคอล พาร์ท จ้ากัด

บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท เอส เค เอ็ม จ้ากัด

บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จ้ากัด

บริษัท โวลเคโน เทค จ้ากัด

บริษัท ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จ้ากัด

บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท จิ้นโซ๋ง คอปเพอร์ (ประเทศไทย)จ้ากัด

บริษัท นิกไทย วีล แมนูแฟคเจอริ่ง จ้ากัด

บริษัท เพรสชาลิส (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัทเอสอีดับบลิวเอส–คอมโพเนนท์(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท เทินมายไทยแลนด์ จ้ากัด

บริษัท ไทย มอเตอร์เชน จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.1-30
รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าโครงการจะจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า (ต่อ)
รายชื่อโรงานนิคมอุตสาหกรรม

การดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ทางไปรษณีย์

2.

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าโครงการจะจาหน่ายไฟฟ้าและไอน้า (ต่อ)

บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จ้ากัด

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จ้ากัด

บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จ้ากัด

บริษัท โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท อีลาสโตมิกซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ้ากัด

บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท นาคางาวา เอพีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท โหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท อินเตอร์พาทส์ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท พอสโค (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท คิว-คอน อีสเทิร์น จ้ากัด

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ้ากัด

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จ้ากัด

บริษัท ไทย เมทัล พาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด

บริษัท ไทย สพริง ฟิช จ้ากัด

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ้ากัด (มหาชน)

บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท อาปิโก พลาสติก จ้ากัด

บริษัท จิบะ เมทัล (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท ฮาคุชุย เคมิคอล (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท อินเตอร์ พาทส อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ธิดา (ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเฟรชเม้น (ประเทศไทยป จ้ากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ง.2) สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง รัศมี 2-5 กิโลเมตร
นอกจากนี้ โครงการได้พิจารณาสัมภาษณ์โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินของโครงการ คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าโครงการจะจ้าหน่ายไฟฟ้าและไอน้้า ซึ่งมีจ้านวน
ทั้งสิ้น 54 ราย โดยที่ปรึกษาได้วางแผนเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทุกโรงงาน (ด้าเนินการสัมภาษณ์ทุกราย
ที่สามารถติดต่อได้) จ้านวน 34 ราย คิดเป็น ร้อยละ 62.9 จากทั้งหมด 54 ราย โดยโครงการพยายามติดต่อกับ
โรงงานทุกราย ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 1) ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย (1) จดหมายน้าส่ง เอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ และ(2) แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ -สังคมของกลุ่มสถานประกอบการ ซึ่งเป็นไปรษณีย์
ตอบรับส่งกลับมาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พบว่า โรงงานให้ความร่วมมือตอบกลับแบบสอบถาม จ้านวน 17 ราย 2)
ส้าหรับโรงงานที่ไม่สะดวกในการส่งไปรษณีย์ตอบกลับ ทางโครงการใช้วิธีการส้าภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ โดยการใช้
แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ -สังคมของกลุ่มสถานประกอบการ กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พบว่า ได้รับความ
ร่วมมือ จ้านวน 17 ราย รวมโรงงานที่ให้ความร่วมมือทั้งหมด จ้านวน 34 ราย ดังตารางที่ 3.5.1-30
ดังนั้น โครงการสามารถสัมภาษณ์สถานประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นจ้านวน 38
โรง จาก 65 โรง คิดเป็นร้อยละ 89.47 จากจ้านวนสถานประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 3.5.1-30
ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ
52.6) รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ.บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
และ 4 จ้ากัด โดยได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อนร่วมงาน เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอ้าเภอ/จังหวัด (ร้อยละ 52.1 27.1 16.7 และ 4.2 ตามล้าดับ และ ร้อยละ 47.4 เพิ่งรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ (ภาคผนวก 3ซ-3)
ส้า หรั บความวิ ต กกั ง วล โครงการโรงไฟฟ้ า ก๊า ซธรรมชาติ ของบริ ษัท อมตะ บี .กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง ) 4 ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 42.1 ) ไม่มีความวิตกกังวล รองลงมา (ร้อยละ 34.2) ไม่แน่ใจ และ
(ร้อยละ 23.7 ) ยังมีความวิตกกังวล โดยระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับต่้า ดังรูปที่ 3.5.1-3

ร้อยละ 34.2
ร้อยละ 47.4

ร้อยละ 42.1

ร้อยละ 52.6
ร้อยละ 23.7
เพิ่งเคยรับทราบ
รับทราบมาก่อน

ไม่มีความวิตกกังวล
มีความวิตกกังวล
ไม่แน่ใจ

รูปที่ 3.5.1-3 การรับรู้และความวิตกกังวลของสถานประกอบการต่อการพัฒนาโครงการ
โครงสร้างของสถานประกอบการ และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

3.5.2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) บทนา
การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ปฏิบัติง านในพื้นที่ตั้ง
โครงการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและด้าเนินการ เพื่อการเฝ้าระวัง
ผลกระทบทางด้านสุขภาพ จึงจ้าเป็นต้องท้าการประเมินผลกระทบทางสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
พร้อมทั้งก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ในการศึกษาครั้งนี้ การประเมินผลกระทบทางด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ใช้ แนวทางการประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพ ในรายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทย
(ส้านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มิถุนายน 2551) เป็นแนวทางในการศึกษา และด้าเนินการตามหลักเกณฑ์
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจั ดท้ารายงานการวิ เคราะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ.2552 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2552
โครงการจะท้าการวิเคราะห์สภาพการสาธารณสุขภายในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ทรัพยากรสาธารณสุข
และสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษาร่วมกับลักษณะโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ โดย
ท้าการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพที่จ้าเป็นต้องใช้ ในการประเมินผลกระทบ คือ สถานะด้านสุขภาพอนามัยใน
ปัจจุบันของกลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบ และการบริการด้านสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น
(2) วิธีการศึกษา
(ก) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลจ้านวนประชากรประจ้าปีจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เพื่อน้ามาใช้ในการศึกษาแนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยในพื้นที่ศึกษาครอบคลุม 3 อ้าเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อ้าเภอ
ปลวกแดง อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลทางด้านสาธารณสุขจากสถานบริการทางด้านสาธารณสุข
ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขที่โครงการรวบรวม ประกอบด้วย
จ้านวนผู้มาใช้บริการทางด้านสาธารณสุข
จ้านวนสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา 2553
จ้านวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปี 2553
ข้อ มูลสถิติชีพ ประกอบด้ว ย อัตราการตาย อัตราการเกิด รวมถึง ปิรามิ ด
ประชากรของประชากรในพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลกลุ่มอาการโรคที่มีอัตราการป่วยสูงสุด 10 ล้าดับแรก (ตามบันทึก
รง.504) และระบาดวิทยา (ตามบันทึก รง.506) ในรอบปี พ.ศ.2555-2556 ในพื้นที่ศึกษา
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สถิติจ้านวนการตาย และอัตราการตายต่อประชากรแสนคน จ้าแนกตามกลุ่ม

สาเหตุที่ส้าคัญ พ.ศ.2553
(ข) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
ด้าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบถาม
ร่วมกับการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง (ดังแสดงในภาคผนวก 3ฌ) โดยรายละเอียดในการศึกษา
กลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย จ้านวนบุคลากร ความเพียงพอของการให้บริการ
แนวโน้ ม การเกิ ด โรค ระบบการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น สภาพแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ข้ อ ห่ ว งกั ง วลและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น
(3) ผลการศึกษา
(ก) ผลการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เช่น ความพร้อมด้านสถาน
บริการ ความพร้อมด้านบุคลากร และสถานภาพด้านสุขภาพของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
(ก.1) สถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายบริการสุขภาพ
พื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตอ้าเภอปลวกแดง อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และอ้าเภอบางละมุง
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีจ้านวนและประเภทสถานบริการสาธารณสุข จ้าแนกรายอ้าเภอในพื้นที่ศึกษา ในปี พ.ศ.
2556 ดังตารางที่ 3.5.2-1 สามารถสรุปได้ดังนี้

อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง (30 เตียง) โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง คลินิกเอกชนทุก
ประเภท 242 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 13 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลที่มี
พื้นที่รับผิ ดชอบอยู่ในเขตพื้ นที่ศึกษาของโครงการ จ้านวน 1 แห่ง ซึ่ง อยู่ในเขตพื้ นที่ต้าบลเขาไม้แก้ว คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเขาไม้แก้ว รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.2-1 และตารางที่ 3.5.2-2

อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง (30 เตียง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 4
แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ จ้า นวน 2
แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต้าบลพนานิคมและต้าบลมะขามคู่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลพนานิคม และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมะขามคู่ รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.2-1 และตารางที่ 3.5.2-2

อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
มีโรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง (30 เตียง) คลินิกเอกชนทุกประเภท 31 แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 10 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลที่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขต
พื้นที่ศึกษาของโครงการ จ้านวน 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต้าบลมาบยางพร คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้าน
ห้วยปราบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านมาบยางพร รายละเอียดดัง ตารางที่ 3.5.2-1 และตารางที่
3.5.2-2
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ตารางที่ 3.5.2-1
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน จาแนกตามรายอาเภอในพื้นที่ศึกษา ปีงบประมาณ 2556
อาเภอ

โรงพยาบาลชุมชน
(แห่ง/เตียง)

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
(แห่ง)
13
4
10

โรงพยาบาลเอกชน
(แห่ง)

คลินิกเอกชน
ทุกประเภท
(แห่ง)
242
NA
31

อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1/30
3
อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
1/30
NA
อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1/30
NA
หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล
ที่มา :
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางละมุง (2556) ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมพัฒนา (2556) ส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอปลวกแดง (2556)

ตารางที่ 3.5.2-2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ศึกษา
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
ที่มา :

ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 4 บ้านมาบยางพร
บ้านมาบยางพร หมู่ที่ 6 บ้านมาบยางพรใหม่
พนานิคม หมู่ที่ 1 บ้านพนานิคม
มะขามคู่ หมู่ที่ 3 บ้านมะขามคู่
เขาไม้แก้ว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ, 2557

ตาบล
มาบยางพร
มาบยางพร
พนานิคม
มะขามคู่
เขาไม้แก้ว

อาเภอ
ปลวกแดง
ปลวกแดง
นิคมพัฒนา
นิคมพัฒนา
บางละมุง

(ก.2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
บุคลากรหลักทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
และพยาบาลวิชาชีพ โดยในปี พ.ศ.2556 จ้านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและอัตราส่วนต่อประชากร
จ้าแนกรายอ้าเภอในพื้นที่ศึกษา แสดงดังตารางที่ 6.1-3 สามารถสรุปได้ดังนี้

อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประกอบด้วย แพทย์ 222 คน ทันตแพทย์ 43 คน เภสัชกร 45 คน และพยาบาล
วิชาชีพ 637 คน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:681 และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1:238 อยู่ใน
เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ก้าหนดมาตรฐานไว้ 1:5,000 คน และ 1:500 คน ตามล้าดับ รายละเอียดดัง ตาราง
ที่ 3.5.2-3

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

หน้า 3-152

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-3
อัตรากาลังบุคลากรทางการแพทย์ของอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และอาเภอนิคมพัฒนา อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สาขาวิชาชีพ

จานวน (คน)

สัดส่วนบุคลกรทางการแพทย์ต่อประชากรปี พ.ศ.2556
เจ้าหน้าที่ต่อ
ประเทศ เป้าหมายตาม
ตาม
ประชากร
ไทย
แผนฯ
แผนฯ*

มาตรฐานWHO

อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชากร
151,177
แพทย์
222
1 : 681
1 : 4,000
1 : 6,000
9
1 : 5,000
ทันตแพทย์
43
1 :3,516
1 : 22,001
1 : 6,000
9
1 : 5,000
เภสัชกร
45
1 :3,560
1 : 12,399
1 : 5,100
9
1 : 5,000
พยาบาลวิชาชีพ
637
1 : 238
1 : 893
1 : 900
9
1 : 500
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประชากร
40,898
แพทย์
6
1 : 6,817
1:4,000
1:6,000
9
1:5,000
ทันตแพทย์
3
1 : 13,633
1:22,001
1:6,000
9
1:5,000
เภสัชกร
3
1 : 13,633
1:12,399
1:5,100
9
1:5,000
พยาบาลวิชาชีพ
30
1 : 1,364
1:893
1:900
9
1:500
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประชากร
25,372
แพทย์
6
1:4,229
1:4,000
1:6,000
9
1:5,000
ทันตแพทย์
4
1:6,343
1:22,001
1:6,000
9
1:5,000
เภสัชกร
5
1:5,0745
1:12,399
1:5,100
9
1:5,000
พยาบาลวิชาชีพ
55
1:462
1:893
1:900
9
1:500
ที่มา :
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางละมุง (2556) ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมพัฒนา (2556) ส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอปลวกแดง (2556)


อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 3 คน และพยาบาลวิชาชีพ
30 คน สัดส่ว นแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:6,817 และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1:1,364 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่ก้าหนดมาตรฐานไว้ 1:5,000 คน และ 1:500 คน ตามล้าดับ พบว่า
สัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรมีปัญหาขาดแคลน รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.2-3
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 5 คน และพยาบาลวิชาชีพ
55 คน สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ 1:4,229 และสัดส่วนพยาบาลต่อประชากรเท่ากับ 1:462 อยู่ในเกณฑ์
ขององค์การอนามัยโลกที่ก้าหนดมาตรฐานไว้ 1:5,000 คน และ 1:500 คน ตามล้าดับ รายละเอียดดังตารางที่
3.5.2-3
(ก.3) โครงสร้างประชากร
ข้อมูลโครงสร้างประชากรรายอ้าเภอในพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ้าเภอ
ปลวกแดง อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งระบุจ้านวนประชากร แยกตามอายุ
และเพศ ปีงบประมาณ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
อาเภอบางละมุง
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ า ลักษณะการกระจายตัว ของประชากร อ้าเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี ในกลางปี พ.ศ.2556 มีลักษณะกว้างในวัยแรงงาน และเริ่มแคบในวัยสูงอายุ โดยมีสัดส่วนของ
ประชากรเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน (เพศชาย ร้อยละ 47.09 และหญิง ร้อยละ 52.91) ประชากรส่วนใหญ่
อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 63.77 และอัตราส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทางสุ ขภาพ
(กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 36.23 ดังแสดงในรูปที่ 3.5.2-1 และ
ตารางที่ 3.5.2-4

รูปที่ 3.5.2-1 : โครงสร้างประชากรอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-4
โครงสร้างประชากรแยกตามกลุ่มอายุและเพศ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556
อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
0-4
11,059
10.22
10,223
8.41
21,282
9.26
5-9
10,393
9.61
9,660
7.95
20,053
8.73
10-14
8,962
8.28
8,458
6.96
17,420
7.58
15-19
9,861
9.11
9,737
8.01
19,598
8.53
20-24
7,789
7.20
7,827
6.44
15,616
6.80
25-29
6,108
5.65
6,606
5.43
12,714
5.53
30-34
7,157
6.62
8,523
7.01
15,680
6.82
35-39
7,723
7.14
10,054
8.27
17,777
7.74
40-44
8,559
7.91
11,268
9.27
19,827
8.63
45-49
8,195
7.57
10,775
8.86
18,970
8.26
50-54
6,847
6.33
8,594
7.07
15,441
6.72
55-59
4,740
4.38
6,157
5.07
10,897
4.74
60-64
3,495
3.23
4395
3.62
7,890
3.43
65-69
2,217
2.05
2681
2.21
4,898
2.13
70-74
1,563
1.44
2004
1.65
3,567
1.55
75-79
1,123
1.04
1473
1.21
2,596
1.13
80 ปี ขึ้นไป
2401
2.22
3124
2.57
5,525
2.40
รวม
108,192
100.00
121,559
100.00
229,751
100.00
ที่มา :
สืบค้นจาก http://203.157.133.9/population/popsubdist_agegroup.php?popyear=2013& distid=2004
(ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบางละมุง), 24 พฤษภาคม 2557

อาเภอปลวกแดง
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ลักษณะการกระจายตัวของประชากรนอ้าเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ในกลางปี พ.ศ 2556 มีลักษณะกว้างในวัยแรงงาน และเริ่มแคบในวัยสูงอายุ โดยมีสัดส่วนของ
ประชากรเพศชายและเพศหญิง ใกล้เคียงกัน (เพศชาย ร้อยละ 49.70 และเพศหญิง ร้อยละ 50.30) ประชากรส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 69.09 และอัตราส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทาง
สุขภาพ (กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 30.91 ดังแสดงในรูปที่
3.5.2-2 และตารางที่ 3.5.2-5
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 3.5.2-2 : โครงสร้างประชากรอาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
อาเภอนิคมพัฒนา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ลักษณะการกระจายตัวของประชากรในอ้าเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง ในปี พ.ศ 2555 มีลักษณะกว้างในวัยแรงงาน และเริ่มแคบในวัยสูงอายุ โดยมีสัดส่วนของประชากร
เพศชายและเพศหญิง ใกล้เคียงกัน (เพศชาย ร้อยละ 47.52 และเพศหญิง ร้อยละ 52.48) ประชากรส่วนใหญ่
อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 69.13 และอัตราส่วนของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อการรับสัมผัสสิ่ง คุกคามทางสุขภาพ
(กลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 30.87 ดังแสดงในรูปที่ 3.5.2-3 และ
ตารางที่ 3.5.2-6

รูปที่ 3.5.2-3 : โครงสร้างประชากรอาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-5
โครงสร้างประชากรแยกตามกลุ่มอายุและเพศ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2556
อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
0-4
962
5.20
818
4.37
1,780
4.78
5-9
1,414
7.64
1,328
7.10
2,742
7.37
10-14
1,354
7.32
1,353
7.23
2,707
7.27
15-19
1,570
8.49
1,541
8.23
3,111
8.36
20-24
1,372
7.42
1,456
7.78
2,828
7.60
25-29
1,472
7.96
1,500
8.01
2,972
7.99
30-34
1,671
9.03
1,688
9.02
3,359
9.03
35-39
1,655
8.95
1,621
8.66
3,276
8.80
40-44
1,676
9.06
1,667
8.91
3,343
8.98
45-49
1,425
7.70
1,456
7.78
2,881
7.74
50-54
1,040
5.62
1,117
5.97
2,157
5.80
55-59
852
4.61
933
4.98
1,785
4.80
60-64
618
3.34
650
3.47
1,268
3.41
65-69
400
2.16
438
2.34
838
2.25
70-74
407
2.20
389
2.08
796
2.14
75-79
267
1.44
319
1.70
586
1.57
80 ปี ขึ้นไป
342
1.85
443
2.37
785
2.11
รวม
18,497
100.00
18,717
100.00
37,214
100.00
ที่มา :
สืบค้นจาก http://203.157.135.4/provis/population/popsubdist_agegroup.php?popyear=013&distid=2106
(ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอปลวกแดง), 24 พฤษภาคม 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-6
โครงสร้างประชากรแยกตามกลุ่มอายุและเพศ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พ.ศ.2556
อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
0-4
1,418
6.26
1,264
5.05
2,682
5.62
5-9
1,917
8.46
1,620
6.47
3,537
7.41
10-14
1,755
7.74
1,558
6.22
3,313
6.94
15-19
1,690
7.46
1,730
6.91
3,420
7.17
20-24
1,701
7.50
1,951
7.79
3,652
7.66
25-29
1,720
7.59
2,186
8.73
3,906
8.19
30-34
1,977
8.72
2,407
9.61
4,384
9.19
35-39
1,966
8.67
2,420
9.67
4,386
9.19
40-44
1,975
8.71
2,314
9.24
4,289
8.99
45-49
1,780
7.85
2,108
8.42
3,888
8.15
50-54
1,389
6.13
1,548
6.18
2,937
6.16
55-59
1,024
4.52
1,094
4.37
2,118
4.44
60-64
680
3.00
798
3.19
1,478
3.10
65-69
476
2.10
585
2.34
1,061
2.22
70-74
452
1.99
458
1.83
910
1.91
75-79
319
1.41
380
1.52
699
1.47
80 ปี ขึ้นไป
430
1.90
615
2.46
1,045
2.19
รวม
22,669
100.00
25,036
100.00
47,705
100.00
ที่มา :
สื บ ค้ นจาก
http://203.157.135.4/provis/population/popsubdist_agegroup.php?distid=2108&popyear=2013
(ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอนิคมพัฒนา), 24 พฤษภาคม 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ก.4) ข้อมูลสถานะสุขภาพ

สถิติชีพ
ข้อมูลสถิติชีพในพื้นที่ศึกษา ปี พ.ศ.2554-2556 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.5-7 พบว่า
อัตราการเกิดของประชากรในอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีแนวโน้มลดลง
โดยอัตราการเกิดของอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส้าหรับอัตราการตายของประชากรใน
อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2555 และมีแนวโน้ม
ลดลงในปี 2556 และพบว่าอัตราการตายของประชากรในอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีแนวโน้มลดลง ส้าหรับ
การเพิ่มขึ้นของประชากรในอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางเดียวกัน คือ มีแนวโน้ มของจ้านวนประชากรลดลงในปี 2555 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2556 โดย
อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรในปี 2555 และมีแนวโน้มลดลงในปี 2556

สถิติอัตราการตายต่อประชากรแสนคน จาแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สาคัญ พ.ศ.2551-2555
จากการรวบรวมสถิติจ้านวนการตาย และอัตราการตายต่อประชากรแสนคน จ้าแนก
ตามกลุ่มสาเหตุที่ส้าคัญ และเพศ (ไม่นับรวมกลุ่มสาเหตุอื่นๆ) ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาของจังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบุรี (ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555) พบว่ากลุ่มสาเหตุที่ก่อให้เกิดอัตราการตายสูงสุดของจังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบุรี คือ สาเหตุอื่นๆ อุบัติเหตุ และการเป็นพิษ รองมา คือ มะเร็งทุกชนิด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2.5-8
ตารางที่ 3.2.5-7
ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2554-2556
ประเภท

ปี พ.ศ.2554
จานวน อัตราต่อ 1,000
(คน)
ประชากร

ปี พ.ศ.2555
จานวน อัตราต่อ 1,000
(คน)
ประชากร

ปี พ.ศ.2556
จานวน อัตราต่อ 1,000
(คน)
ประชากร

อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การเกิด
133
0.94
129
0.88
111
0.73
การตาย
626
4.41
738
5.03
601
3.93
การเพิ่มของประชากร
4,920
34.64
4,786
32.60
6,144
40.16
อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
การเกิด
6
0.16
10
0.25
8
0.19
การตาย
198
5.17
236
5.92
181
4.40
การเพิ่มของประชากร
1,317
34.38
1,563
39.20
1,264
30.73
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
การเกิด
489
10.33
585
11.89
577
11.21
การตาย
268
5.66
269
5.47
245
4.76
การเพิ่มของประชากร
2,175
45.95
1,857
37.75
2,260
43.92
ที่มา:
สืบค้นจาก http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/tran/birth53_1.html (กระทรวงมหาดไทย), วันที่ 1 ตุลาคม 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.2.5-8
สถิติอัตราการตายต่อประชากรแสนคน จาแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สาคัญ พ.ศ.2553-2555
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
สาเหตุการตาย

2553
ลาดับ
อัตราต่อ
ประชากร
100,000 คน

2554
ลาดับ
อัตราต่อ
ประชากร
100,000 คน

2555
ลาดับ
อัตราต่อ
ประชากร
100,000 คน

จังหวัดระยอง
สาเหตุอื่น ๆ
(1)
301.49
(1)
297.28
(1)
294.17
อุบัติเหตุ และการเป็นพิษ
(2)
96.25
(2)
99.51
(2)
93.55
มะเร็งทุกชนิด
(3)
69.12
(3)
82.43
(3)
77.85
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง
(5)
33.75
(4)
40.34
(4)
42.89
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด
(4)
35.20
(6)
26.26
(5)
32.48
โรคหัวใจ
(6)
22.29
(5)
27.05
(6)
32.32
การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย และอื่นๆ
(8)
15.18
(7)
19.78
(7)
18.34
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส
(10)
11.63
(10)
11.23
(10)
11.03
โรคเกี่ยวกับตับ และตับอ่อน
(9)
14.53
(9)
14.40
(9)
13.99
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ
(7)
16.31
(8)
17.72
(8)
14.61
จังหวัดชลบุรี
สาเหตุอื่น ๆ
(1)
332.02
(1)
345.02
(1)
333.82
อุบัติเหตุ และการเป็นพิษ
(2)
90.26
(3)
88.36
(3)
89.32
มะเร็งทุกชนิด
(3)
83.58
(2)
95.97
(2)
93.02
โรคหัวใจ
(4)
41.29
(4)
40.45
(4)
45.58
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง
(6)
35.00
(6)
36.31
(5)
36.70
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด
(5)
36.92
(5)
37.82
(6)
35.74
ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการ และไตพิการ
(7)
16.58
(7)
15.29
(8)
15.17
การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย และอื่นๆ
(8)
14.05
(9)
11.98
(9)
10.95
โรคเกี่ยวกับตับ และตับอ่อน
(9)
13.97
(8)
14.46
(7)
16.13
วัณโรคทุกชนิด
(10)
8.98
(10)
8.96
(10)
9.77
ที่มา:
สืบค้นจาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries09.html (ส้านักนโยบายและยุทธศาตร์ ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข), วันที่ 1 ตุลาคม 2557


สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
โรคที่เป็นปัญหาส้าคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาของจังหวัด
ระยอง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค โรคเอดส์ และไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลรายงานโรคเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งรวบรวมจากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) ในปี พ.ศ.2555 และ 2556 โดยส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง พบว่า โรคที่มีจ้านวนผู้ป่วยสูง 10 อันดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-9
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-9
โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่สาคัญจังหวัดระยอง 10 ลาดับแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556
โรคที่เฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
โรคที่เฝ้าระวัง
กลางปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จานวน
อัตราป่วย/
ทางระบาดวิทยา
จานวน
อัตราป่วย/
(ราย)
100,000 คน
(ราย)
100,000 คน
อุจจาระร่วง
1,398
215
อุจจาระร่วง
720
90
ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ
568
87
ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ
451
56
ไข้เดงกี่
292
45
วัณโรคปอด
298
37
อาหารเป็นพิษ
202
31
อาหารเป็นพิษ
282
35
โรคตาแดง
194
30
ณโรคระบบอื่นๆ
251
31
วัณโรคปอด
126
19
โรคตาแดง
198
25
วัณโรคระบบอื่นๆ
124
19
ปอดบวม
177
22
ปอดบวม
114
18
ไข้เดงกี่
84
10
Hand Foot Mouth disease
97
15
สุกใส
60
7
สุกใส
66
10
บิด
59
7
หมายเหตุ : อัตราแสนประชากรใช้จ้านวนประชากรจากส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
(http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/p5521_02.html) และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
(http://203.157.135.4/provis/ report/R504.php?distid=2108&fiscalyear=2013) (จ้านวนประชากร
พ.ศ.2555-กลางปี พ.ศ.2556 คือ 649,275 และ 804,041 คน ตามล้าดับ)
ที่มา:
สืบค้นจาก http://203.157.135.4/provis/report/R506.php (ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง), วันที่ 24
พฤษภาคม 2557

ส้าหรับพื้นที่ศึกษาของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อ้าเภอปลวกแดง มีโรงพยาบาล
ระดับชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลปลวกแดง ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา (รง.506) ในปี พ.ศ.2555-2556 ของโรงพยาบาลปลวกแดง พบว่าโรคที่มีจ้านวนผู้ป่วยสูง 10 อันดับแรก ใน
ปี พ.ศ.2555-2556 ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-10 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โรคที่มีจ้านวนผู้ป่วยสูง 3 อันดับ
แรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคตาแดง ตามล้าดับ ส่วนในปี พ.ศ.2556 พบว่า โรคที่มีจ้านวน
ผู้ป่วยสูง 3 อันดับแรกเหมือนกับปี พ.ศ.2555 โดยโรคที่พบมากเป็นล้าดับสาม คือ โรควัณโรคระบบอื่นๆ

สถานะทางสุขภาพ
ข้อมูลสถานะทางสุขภาพของประชากรในพื้นที่โครงการ ถือได้ว่ าความส้าคัญเป็น
อย่างยิ่งในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ อันเนื่องมาจากกรด้าเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง และ
ระยะด้าเนินการ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ สามารถแสดงสถานการณ์เจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา และสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลแสดงถานะทางสุขภาพของ
ประชากรในพื้นที่โครงการ มีดังต่อไปนี้
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-10
โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ของโรงพยาบาลปลวกแดง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
และปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556
โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ลาดับ จานวน
อัตราป่วย/
ลาดับ
จานวน
อัตราป่วย/
(ราย)
100,000 คน
(ราย)
100,000 คน
อุจจาระร่วง
1
152
351
1
17
46
ไข้หรือไข้ไม่ทราบฯ
2
16
37
2
9
24
โรคตาแดง
3
14
32
4
6
16
บิดไม่มีตัว
4
7
16
อาหารเป็นพิษ
5
2
5
7
3
8
บิด
6
1
2
สุกใส
6
1
2
5
4
11
ปอดบวม
6
1
2
7
3
8
วัณโรคระบบอื่นๆ
6
1
2
3
8
21
พิษจากยา
6
1
2
7
3
8
แผลปากหมู
6
1
2
8
2
5
โรคจากปัจจัยกายภาพ
6
1
2
กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนฯ
7
3
8
งูสวัด
7
3
8
หัด
8
2
5
ไข้เดงกี่
8
2
5
ไข้หวัดใหญ่
9
1
3
มาลาเรีย
9
1
3
คางทูม
9
1
3
หมายเหตุ : อัตราแสนประชากรใช้จ้านวนประชากรจากส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
(http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/p5521_02.html) และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
(http://203.157.135.4/provis/ report/R504.php?distid=2108&fiscalyear=2013) (จ้านวนประชากร
พ.ศ.2555-2556 คือ 43,298 และ 37,214 คน ตามล้าดับ)
ที่มา:
สืบค้นจาก www.203.157.135.4/provis/main/index.php, วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สาเหตุและอั ตราการป่วยจาแนกตามกลุ่มอาการโรคตามบันทึก รายงานผู้ป่วย
ภายนอก (รง.504 ) จากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุการเจ็บป่วย 21 อาการโรค
(ตามบันทึก รง. 504) ของอ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556 โดย 10 อันดับ
แรกของ กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยต่อประชากรแสนคนจ้าแนกตามกลุ่มโรคพบมากที่สุด คือ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ รองลงมา ในปี พ.ศ.2554-2555 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด และอาการที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคได้
ส้าหรับในปี พ.ศ.2556 โรคที่พบเป็นอันดับ 2 และ 3 คือ อาการที่ไม่สามารถจ้าแนกได้ และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
โภชนาการและเมตะบอลิซึม รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.2-11
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สาเหตุและอั ตราการป่วยจาแนกตามกลุ่มอาการโรคตามบันทึก รายงานผู้ป่วย
ภายนอก (รง.504 ) จากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุการเจ็บป่วย 21 อาการโรค
(ตามบันทึก รง. 504) ของอ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 โดย 10 อันดับแรกของ
กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยต่อประชากรแสนคนจ้าแนกตามกลุ่มโรคพบมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดิน
หายใจ อาการที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคได้ โรคระบบไหลเวียนเลือด และสาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท้าให้ป่วยหรือ
ตาย และโรคระบบไหลเวียนเลือด รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.2-12
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สาเหตุและอั ตราการป่วยจาแนกตามกลุ่มอาการโรคตามบันทึก รายงานผู้ป่วย
ภายนอก (รง.504 ) จากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยตามกลุ่มสาเหตุการเจ็บป่วย 21 อาคารโรค
(ตามบันทึก รง. 504) ของอ้าเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุ
การเจ็บป่วยมากที่สุด คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ
และเมตะบอลิสัม รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.2-13
(ข) ผลการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
(ข.1) ผลการศึกษา

ผลการสารวจทัศนคติและความคิดเห็นด้านสาธารณสุข กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ศึกษา
ทางโครงการได้ใ ช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (ภาคผนวก 3ฌ) กับ กลุ่ม เจ้ าหน้ า ที่
สาธารณสุขจ้านวน 6 คน ตัวอย่างการสัมภาษณ์ แสดงดังภาพที่ 3.5.2-1 (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-14)
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา ซึ่งโครงสร้างของแบบสอบถามได้พิจารณาประเด็นให้มีความ
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ปี.พ.ศ.2554
สาเหตุการป่วย

ปี.พ.ศ.2555
สาเหตุการป่วย

อัตรา/พัน
ประชากร

โรคระบบหายใจ

288

โรคระบบหายใจ

โรคระบบไหลเวียนเลือด

169

โรคระบบไหลเวียนเลือด

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจ้าแนกโรค
ในกลุ่มอื่นได้

147

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม

ปี.พ.ศ.2556
สาเหตุการป่วย

อัตรา/พัน
ประชากร
1,072

โรคระบบหายใจ

772

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจ
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม

อัตรา/พัน
ประชากร
152
142

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบัติ การที่ไม่สามารถจ้าแนกโรคใน
กลุ่มอื่นได้

756

134

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม

742

โรคระบบไหลเวียนเลือด

101

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

110

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

474

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

61

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

103

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

467

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

58

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้ป่วยหรือตาย

57

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้ป่วยหรือตาย

271

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้ป่วยหรือตาย

36

โรคติดเชื้อและปรสิต

51

โรคติดเชื้อและปรสิต

266

01-โรคติดเชื้อและปรสิต

33

โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

38

โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

173

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

18

102
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง
18
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
28
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
131
หมายเหตุ : อัตราพันประชากรใช้จ้านวนประชากรจากแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2557-2560 ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/p5521_02.html) และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
(http://203.157.135.4/provis/report/R504.php?distid=2108&fiscalyear=2013) (จ้านวนประชากร พ.ศ.2554-2556 คือ 38,309 14,979 และ 47,705 คน ตามล้าดับ)
ที่มา :
สืบค้นจาก http://203.157.135.4/provis/report/R504.php?distid=2108&fiscalyear=2013 (ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง), 2557

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT041-sec 3.5

ตารางที่ 3.5.2-11
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรกอาเภอนิคมพัฒนา พ.ศ.2554-2556 (ตามบันทึก รง. 504)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.5.2-12
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรกอาเภอปลวกแดง (ตามบันทึก รง.504) พ.ศ.2554-2556
ปี.พ.ศ.2554
สาเหตุการป่วย
โรคระบบหายใจ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้
จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจ้าแนก
โรคในกลุ่มอื่นได้
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้ป่วย
หรือตาย
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก
โรคระบบไหลเวียนเลือด

อัตรา/พัน
ประชากร
587
311

278

โรคระบบหายใจ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่
พบได้จากการตรวจทางคลินิก
และทางห้องปฏิบตั ิการที่ไม่
สามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้
ป่วยหรือตาย
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคใน
ช่องปาก
โรคระบบไหลเวียนเลือด

อัตรา/พัน
ประชากร
848
494

424

ปี.พ.ศ.2556
สาเหตุการป่วย
โรคระบบหายใจ
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
โรคระบบไหลเวียนเลือด

อัตรา/พัน
ประชากร
363
275

382

172

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ
170
และเมตะบอลิสัม
225
359
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคใน
167
ช่องปาก
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและ
223
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง
358
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้
167
เนื้อยึดเสริม
และเนื้อยึดเสริม
ป่วยหรือตาย
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ
212
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชน
342
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง
154
และเมตะบอลิสัม
การ และเมตะบอลิสัม
และเนื้อยึดเสริม
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง
145
โรคติดเชื้อและปรสิต
265
โรคติดเชื้อและปรสิต
83
โรคติดเชื้อและปรสิต
144
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้
197
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่
72
ผิวหนัง
ตามมา
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่
91
อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่
163
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้
58
ตามมา
ตามมา
ผิวหนัง
หมายเหตุ : อัตราพันประชากรใช้จ้านวนประชากรจากแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2557-2560 ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
(http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/p5521_02.html) และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
(http://203.157.135.4/provis/report/R504.php?distid=2108&fiscalyear=2013) (จ้านวนประชากร พ.ศ.2554-2556 คือ 47,335
14,979 และ 47,705 คน ตามล้าดับ)
ที่มา :
สืบค้นจาก http://203.157.135.4/provis/report/R504.php?distid=2108&fiscalyear=2013
(ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอปลวกแดง), 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 3.5.2-13
สาเหตุและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก (ตามบันทึก รง.504) อาเภอบางละมุง พ.ศ.2554-2556
ปี.พ.ศ.2554
สาเหตุการป่วย
โรคระบบหายใจ
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ
และเมตะบอลิสัม
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
ได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
จ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง
และเนื้อยึดเสริม
โรคติดเชื้อและปรสิต
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคใน
ช่องปาก
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ท้าให้
ป่วยหรือตาย
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

อัตรา/พัน
ประชากร
1,148
836
806

ปี.พ.ศ.2555
สาเหตุการป่วย

อัตรา/พัน
ประชากร
870
653
621

ปี.พ.ศ.2556
สาเหตุการป่วย

อัตรา/พัน
ประชากร
349
230
226

โรคระบบหายใจ
โรคระบบหายใจ
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ
และเมตะบอลิสัม
และเมตะบอลิสัม
545
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบ
439
อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่
219
ได้จากการตรวจทางคลินิกและ
พบได้จากการตรวจทางคลินิก
ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถ
และทางห้องปฏิบตั ิการที่ไม่
จ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
สามารถจ้าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
486
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง
393
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครง
167
และเนื้อยึดเสริม
ร่างและเนื้อยึดเสริม
474
โรคติดเชื้อและปรสิต
380
โรคติดเชื้อและปรสิต
140
416
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคใน
346
โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรค
125
ช่องปาก
ในช่องปาก
218
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้
184
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
90
ผิวหนัง
205
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท้าให้
170
โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้
70
ป่วยหรือตาย
ผิวหนัง
โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
198
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
155
โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ
70
หมายเหตุ : อัตราพันประชากรใช้จ้านวนประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
(http://203.157.133.9/population/popdist_agegroup.php) (จ้านวนประชากร พ.ศ.2554-2556 คือ 126,320 และ 227,155 คน
ตามล้าดับ)
ที่มา :
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอชลบุรี, 2557
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลปลวกแดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนิคมพัฒนา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยปราบ

ภาพที่ 3.5.2-1 : กิจกรรมการเขาพบหารือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา

ตารางที่ 3.5.2-14
รายชื่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
ที่มา :

หน่วยงาน

ผู้ให้สัมภาษณ์

โรงพยาบาลปลวกแดง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลเขาไม้แก้ว
พยาบาลเทคนิคช้านาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมะขามคู่
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนิคมพัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลห้วยปราบ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลมาบยางพร
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลฯ
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ากัด พ.ศ.2556
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 ความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน
จากการส้ารวจทัศนคติ และความคิดเห็นจากบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เกี่ยวกับ
ปัญหา เรื่องความเพียงพอของทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา พบว่า ร้อยละ 83.3 ระบุว่าบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่เพียงพอส้าหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ หน่วยงานทางด้าน
สาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ทั้ ง หมดได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า หน่ ว ยงานยั ง ขาดแคลนอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข ประกอบกับมีประชาชนนอกเขตพื้นที่มารับบริการ ประมาณร้อยละ 64 และเมื่อสอบถามถึงค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งในการเข้ารับการรักษา พบว่า ประชาชนที่ไปรับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต้าบลจะมี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 112 บาท/ครั้ง ส้าหรับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 100 บาท/ครั้ง
ส่วนที่ 2 สถานะทางสุขภาพ
จากการส้ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรสาธารณสุขในพื้ นที่ เกี่ยวกับสาเหตุการ
เจ็บป่วยของประชาชนที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเข้ามารับบริการ พบว่า ประชาชนป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน อาหารมาก
ที่สุด (ร้อยละ 29.7) รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 23.5) โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
(ร้อยละ 11.8) ตามล้าดับ ส่วนโรคระบาดที่พบมากที่สุด คือ โรคไข้เลือดออก และโรคอุจจาระร่วง (ร้อยละ 33.3)
รองลงมาคือ โรคมือ เท้า ปาก (ร้อยละ 13.3) และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูง
ที่สุด
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา
จากการส้ารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันในพื้นที่ศึกษา พบว่า หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งหมด ระบุว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีผลต่อการ
เจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่มาจากการปนเปื้อนของฝุ่นละออง และพบว่า ปัจจุบันในพื้นที่มี
ปัญหาด้านอาชญากรรม (ร้อยละ 100) เช่น การลักขโมย (ร้อยละ 85.7) และยาเสพติด (ร้อยละ 14.3) เป็นต้น
ส่วนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกาหนดสุขภาพ และผลกระทบทางสุขภาพ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการฯ
ระยะก่อสร้าง
จากการส้ารวจความคิดเห็นของบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยก้าหนดสุขภาพในระยะก่อสร้าง พบว่า บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ร้อยละ 50.0 วิตก
กังวลเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 27.3) ปัญหาด้าน
สุขภาพ (ร้อยละ 42.9) และปัญหาด้านการจราจรและสังคม (ร้อยละ 18.2) โดยเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ และเด็ก
สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง จะได้รับผลกระทบเท่ากัน (ร้อยละ 50.0) และบุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 เชื่อว่า
การพัฒนาโครงการ จะท้าให้วิถีการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ ยนแปลงไป เนื่องจากท้าให้มีการจราจรติดขัด
มากขึ้น (ร้อยละ 100)
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ระยะดาเนินโครงการ
จากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยก้าหนดสุขภาพในระยะด้าเนินการ พบว่า บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ร้อยละ 83.3
วิตกกังวลเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการฯ ในระยะด้าเนินโครงการ โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 26.7)
ปัญหาด้านสุขภาพ (ร้อยละ 33.3) และปัญหาด้านการจราจรและสังคม (ร้อยละ 20.0) โดยเห็นว่าประชาชนในพื้นที่
และเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง จะได้รับผลกระทบเท่ากัน (ร้อยละ 50.0) นอกจากนี้ บุคลากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 83.3 เชื่อว่าการพัฒนาโครงการจะท้าให้วิถีการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชน (ร้อยละ 42.9) และท้าให้อากาศร้อนขึ้น และจราจรติดขัดมากขึ้น (ร้อยละ 28.6)

ผลการส ารวจทัศนคติและความคิดเห็น ด้า นสาธารณสุขของประชาชนในพื้น ที่
ศึกษา
ผลจากการส้ารวจความคิดเห็นด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาระยะใกล้ (ระยะ 0 -3
กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ) และกล่มครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาระยะไกล (ระยะ 3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ)
โดยมีรายละเอียด (ภาคผนวก 3ซ-2) ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ระยะ 0-3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ
การใช้สารเคมีในการเกษตร
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการใช้สารเคมีในการเกษตร โดยคิด
เป็นร้อยละ 70.5 และมีประชาชนร้อยละ 29.5 เป็นผู้ที่ใช้สารเคมีในการเกษตร โดยใช้ปุ๋ยเคมี (ร้อยละ 72.2) และ
ยาฆ่าหญ้า (ร้อยละ 27.8)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ดื่ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 62.3)
โดยมีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังคงดื่มแอลกอฮอล์อยู่ คิดเป็นร้อยละ 34.4 และกลุ่มที่เคยดื่มแอลกอฮอล์แต่
เลิกแล้วคิดเป็นร้อยละ 3.3 ส้าหรับความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มที่ดื่มทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ดื่ม 2 ครั้ง/
เดือน คิอเป็นร้อยละ 19.0 ดื่ม 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามล้าดับ
การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือน
กลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว่ า สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นไม่ สู บ บุ ห รี่
(ร้อยละ 60.7) รองลงมา คือ กลุ่มที่ยังสูบ (ร้อยละ 39.3) ส้าหรับในกลุ่มที่ก้าลังสูบอยู่เฉลี่ยแล้วจะสูบประมาณ 10.5
มวนต่อวัน และสูบมานานเฉลี่ย 20.5 ปี
การเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวในรอบปีที่ผ่านมา
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการป่วย
(ร้อยละ 55.7) และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 44.3 ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวมีอาการป่วยในรอบปีที่ผ่านมา
โดยกลุ่มอาการป่วยที่พบมากที่สุด คือ โรคหวัด (ร้อยละ 36.1) รองลงมาคือ ภูมิแพ้ (ร้อยละ 26.2) และโรค
กระเพาะ (ร้อยละ 6.6) ตามล้าดับ นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ศึกษายังมีอาการแสบจมูก (ร้อยละ 24.6)
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โรคประจาตัวของสมาชิกในครอบครัว
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่ฯ ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มี
โรคประจ้าตัว (ร้อยละ 52.5) และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 47.5 ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวมีโรคประจ้าตัว
ซึ่งโรคประจ้าตัวที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง และภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ 31.0
ปัญหาชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการส้ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ปัญหา
ทางสังคมที่ส้าคัญของพื้นที่ คือ ยาเสพติด (ร้อยละ 28) และการลักขโมยปล้นจี้ (ร้อยละ 27.2) นอกจากนี้ พบว่า
มีแรงงานอพยพเข้ามา ร้อยละ 20.0
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ระยะ 3-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ
การใช้สารเคมีในการเกษตร
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการใช้สารเคมีในการเกษตร โดยคิดเป็น
ร้อยละ 90.4 และมีประชาชนร้อยละ 9.6 เป็นผู้ที่ใช้สารเคมีในการเกษตร โดยใช้ยาฆ่าหญ้า (ร้อยละ 43.2) และปุ๋ยเคมี
(ร้อยละ 56.8)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 39.5)
โดยมีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังคงดื่มแอลกอฮอล์อยู่ คิดเป็นร้อยละ 58.4 และกลุ่มที่เคยดื่มแอลกอฮอล์แต่เลิก
แล้วคิดเป็นร้อยละ 2.1 ส้าหรับความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มที่ดื่ม 2 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ดื่ม ทุกวัน
คิอเป็นร้อยละ 23.1 ดื่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตามล้าดับ
การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือน
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าสมาชิกในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ
59.0) รองลงมา คือ กลุ่มที่ยังสูบอยู่ (ร้อยละ 38.7) ส้าหรับในกลุ่มที่ก้าลังสูบอยู่เฉลี่ยแล้วจะสูบประมาณ 9.2 มวนต่อ
วัน และสูบมานานเฉลี่ย 13.5 ปี
การเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวในรอบปีที่ผ่านมา
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มีอาการป่วย
(ร้อยละ 68.3) และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 31.7 ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวมีอาการป่วยในรอบปีที่ผ่านมา
โดยกลุ่มอาการป่วยที่พบมากที่สุด คือ โรคหวัด (ร้อยละ 41.6) รองลงมาคือ ภูมิแพ้ (ร้อยละ 17.4) และโรค
กระเพาะ (ร้อยละ 6.8) ตามล้าดับ
โรคประจาตัวของสมาชิกในครอบครัว
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในพื้นที่ฯ ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มี
โรคประจ้าตัว (ร้อยละ 23.1) และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.9 ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวมีโรคประจ้าตัว
ซึ่งโรคประจ้าตัวที่พบมากที่สุด คือ โรคความดันโลหิตสูง และภูมิแพ้ คิดเป็นร้อยละ 36.0 และ 34.8
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ปัญหาชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการส้ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ปัญหา
ทางสังคมที่ส้าคัญของพื้นที่ คือ การลักขโมยปล้นจี้ (ร้อยละ 29.0) และยาเสพติด (ร้อยละ 24.8) นอกจากนี้
พบว่า มีแรงงานอพยพเข้ามา ร้อยละ 23.0


3.5.3

การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ

(1) บทนา
การศึกษารวบรวมสภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และแหล่ ง ท่อ งเที่ ยวที่ม นุ ษย์ สร้ า งขึ้ นที่ มี ความสุ นทรีย ภาพ ผลการศึ ก ษาที่ไ ด้ จะใช้ เ ป็น ข้อ มู ลพื้ นฐานในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว และน้าไปเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น
(2) วิธีการศึกษา
ศึกษารวบรวมข้อมูลสถานที่ท่ องเที่ยวในอ้าเภอปลวกแดง อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
และอ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เอกสารรายงานสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว เช่น อนุสาร อ.ส.ท.
หนังสือเที่ยวเมืองไทย ฯลฯ เพื่อน้ามาประเมิน และวิเคราะห์ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการต่อสุนทรียภาพและ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งน้าเสนอมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้นต่อสุนทรียภาพ
และแหล่งท่องเที่ยว
ด้าเนินการศึกษาส้ารวจภาคสนาม เพื่อสังเกตการณ์สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ
น้าข้อมูลที่ศึกษามารวบรวมจากเอกสาร และการส้ารวจภาคสนามมาประมวลวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัจจุบันในเรื่องสุนทรียภาพและแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพปัญหา
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการก่อสร้างและด้าเนินงานโครงการ
(3) ผลการศึกษา
จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจ้านวนมาก ท้าให้มี
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก โรงแรมและร้านอาหารต่างๆ จะต้องอยู่ในแหล่งชุมชนที่ส้าคัญ
โดยเฉพาะบริเวณชายทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ จากการส้ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา
ไม่พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม บริเวณใกล้เคียงพื้ นที่ศึกษาในเขตอ้า เภอนิคมพั ฒนา มีแหล่ง ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ส้าคัญระดับท้องถิ่น 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้้าดอกกราย พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ โดยอ่างเก็บน้้าดอกกรายครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ เป็นอ่างเก็บน้้ามีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่
อุดมไปด้วยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ พื้นที่โดยรอบเป็นที่ตั้งโครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด้าริ
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จังหวัดระยอง-ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา การพั ฒนาเกษตร และศิลปาชีพ พิเศษแก่ราษฎรในท้องถิ่น
นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษา เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายแห่ง

3.5.4

โบราณสถานและสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์

(1) บทนา
การพัฒนาโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานได้ รวมทั้ง
สิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาถึงต้าแหน่งที่ตั้งและสภาพปัจจุบันของแหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานต่างๆ และสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อ
ประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และเสนอแนะมาตรการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวให้อยู่ในระดับต่้า
(2) วิธีการศึกษา

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยจะศึกษาถึง ต้าแหน่ง ที่ตั้ง ของแหล่ง ประวั ติศาสตร์และ
โบราณคดี ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการโดยรอบ ได้ท้าการศึกษาจากแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งจัดท้าโดยกรมแผนที่ทหาร และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ด้าเนินการศึกษาส้ารวจภาคสนาม เพื่อสังเกตการณ์สภาพปัจจุบันของแหล่งประวัติศาสตร์
และโบราณสถานต่างๆ รวมทั้งสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ

น้าข้อมูลที่ศึกษามารวบรวมจากเอกสาร และการส้ารวจภาคสนามมาประมวลวิเคราะห์ถึง
สภาพปัจจุบันในเรื่องแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงของการก่อสร้างและด้าเนินงานโครงการ
(3) ผลการศึกษา
จากการส้ารวจภาคสนามของพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ ไม่พบโบราณสถาน
และสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ศึกษาแต่อย่างใด พบเพียงศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในรัศมีพื้นที่ศึกษาเพียง 2
แห่ง ดังนี้

วัดประสิทธาราม หมู่ ที่ 7 ต้าบลพนานิคม อ้าเภอนิคมพัฒนา จั งหวัดระยอง อยู่ห่างจาก
ที่ตั้งโครงการประมาณ 4 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก

วัดพณานิคม หมู่ที่ 4 ต้าบลพนานิคม อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ตั้ง
โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
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บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ได้จาแนกทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิต และแจกแจงลักษณะผลกระทบอันเนื่องจากการดาเนินงานโครงการ จาแนกเป็นระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินการโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การหาค่าผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Direction)
ของโครงสร้าง (Structure) และการทางาน (Function) ของระบบสิ่งแวดล้อม ด้วยการกระทาของมนุษย์หรือภัย
ธรรมชาติ โดยผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงขนาด (มาก/ปานกลาง/น้อย/ไม่มี) และทิศทาง
(บวก/ลบ) ซึ่งพิ จารณาจากความแตกต่างระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการของ
โครงการ เปรียบเทียบกับสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยลักษณะของผลกระทบหรือทิศทางของผลกระทบ
(Direction) จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ดังนี้
(ก) ผลกระทบทางบวก (Positive Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดาเนินการ หรือผลจาก
การพัฒนาโครงการ ก่อให้เกิดผลดี หรือเป็นผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่
โครงการ และบริเวณใกล้เคียง
(ข) ผลกระทบทางลบ (Negative Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดาเนินการ หรือผลจาก
การพัฒนาโครงการ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่โครงการ และบริเวณ
ใกล้เคียง
ทั้งนี้ ความแตกต่างที่เกิดขึ้น เรียกว่า ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม (Environmental Impact)
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งทางบวกหรือลบ จึงนาผลที่ได้ ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือค่าปกติ
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น (บวก/ลบ) นั้น สูงหรือต่ากว่าค่ามาตรฐาน/ค่าธรรมชาติ
อันเป็นค่าที่สามารถอธิบายได้ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก น้อย หรือไม่มีผลกระทบ
(2) การกาหนดเกณฑ์ผลกระทบ
การกาหนดเกณฑ์ผลกระทบจะพิจารณาขนาดของผลกระทบ (Magnitude of Impact)
จากกิจ กรรมการพั ฒนาโครงการที่ อ าจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือส่ง ผลกระทบต่อทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงาน
ของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ ได้กาหนดขนาดของผลกระทบเป็นระดับต่างๆ 4 ระดับ
มีรายละเอียดดังนี้
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:

ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยสาคัญ หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการ
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ส่ ง ผลกระทบทั้ ง ทางตรง และทางอ้ อ มต่ อ
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม โดยที่สภาวะที่ระบบสิ่ง แวดล้อมนั้นยัง คง
ทางาน/หน้าที่ปกติ
1 : ผลกระทบระดับต่า หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการ ก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ มีขอบเขต
ของผลกระทบที่จากัดในบางบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น ระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ
ค่อนข้างสั้น สามารถปรับตัวคืนสู่สภาพปกติได้ด้วยตนเองหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภายใต้ค่ามาตรฐาน หรือค่าปกติธรรมชาติเฉลี่ยที่ยอมรับได้ อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในด้ า นจิ ต ใจ เช่ น การก่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทีเ่ กิดขึ้นสามารถกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้น้อยลง
หรือไม่มีเลยได้
2 : ผลกระทบระดั บ ปานกลาง หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ ผลจากการพั ฒ นาโครงการ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบหรื อ ผลประโยชน์ ต่ อ ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มพอสมควร เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีขอบเขตของผลกระทบ
ค่อ นข้างกว้ าง และยังอยู่ในวงจากัดในพื้ นที่โครงการเท่านั้น กิจกรรมเกิดขึ้นใน
หลายๆ ช่ว ง ระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างนาน แต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร
กิจกรรมส่งผลกระทบต่อทรัพยากร ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไม่รุนแรง
ถึงกับเป็นอันตรายต่อชีวิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้น้อยลงได้
3 : ผลกระทบระดับสูง หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือผลประโยชน์ต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง/ถาวร ขอบเขต
ผลกระทบกระจายออกไปสู่ประชาชนในระดับที่เป็น อันตรายถึงชีวิ ต ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นไม่สามารถกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวให้ลด
น้อยลงหรือทาให้ทรัพยากรดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อมแยกเป็นผลกระทบจากการดาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดาเนินการ ดังนี้
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4.1

ทรัพยากรทางกายภาพ

4.1.1

สภาพภูมิประเทศ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ระยะก่อสร้าง
โครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 36.84 ไร่หรือประมาณ 58,944 ตารางเมตร ภายในพื้นที่ของ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) บ้านมาบยางพรใหม่ (หมู่ที่ 6) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 143 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นลูกคลื่นลอนลาด (ความลาดชันร้อยละ 3-16) และลูกคลื่นลอนชัน (Undulating and Rolling) รวมถึง
บางส่วนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและที่ลาดเชิงเขา (Hilly Terrain and Footing Slop) มีลักษณะเป็นเนิน
เขาลูกเล็กๆ ติดต่อกัน แต่ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการได้เข้ามาพัฒนาโครงการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ซึ่งได้มีการปรับและพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงไม่ได้ทาให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี นัยสาคัญ ทั้งนี้การก่อสร้าง
โครงการจะมีการปรับระดับพื้นที่เฉพาะส่วนหรือจากัดแค่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึง
อยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ จะมีเพียงกิจกรรมในการดาเนินการผลิตไฟฟ้าของโครงการและกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีกิจกรรมการที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพภูมิ
ประเทศจึงไม่เกิดขึ้น (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.1.2

สภาพธรณีวิทยา/แผ่นดินไหว

(1) ระยะก่อสร้าง
(ก) ธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาโดยรอบในบริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะทางธรณี เป็นหินแกรนิต
หินแกรโนไดออไรด์ หินไดโอไรต์ หินควอตซ์มอนโซไน ซึ่งเป็นพื้นผิวที่เหลือค้างจากการกัดกร่อนของหินพื้น และ
หินยุคไตรแอสสิค (Triassic) ที่มีเนื้อหินในระดับค่อนข้างหยาบถึงหยาบมาก โดยการก่อสร้างฐานรากของอาคาร
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็นการก่อสร้างตามปกติ ซึ่งไม่ใช้เครื่องมือที่มีการรบกวนถึงโครงสร้างทางธรณีวิทยาด้านล่าง
ดังนั้น ผลกระทบต่อต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยาจึงไม่เกิดขึ้น (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(ข) แผ่นดินไหว
เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลจากแหล่งกาเนิดแผ่นดินไหว และแนวรอย
เลื่อนที่มีพลังต่อการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีรายงานการเกิดแผ่นดินไหว ตลอดจนไม่มี
รายงานที่บ่ง บอกถึงความเสียหาย และความรู้สึกได้ถึง การสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่ นดินไหวในบริเวณพื้ นที่
โครงการและบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหว
(ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
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(2) ระยะดาเนินการ
(ก) ธรณีวิทยา
ในระยะด าเนิ น การของโครงการ มี เ พี ย งกิ จ กรรมการผลิ ต ไฟฟ้ า และกิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่จะรบกวนสภาพทางธรณีวิทยา ดังนั้น ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธรณีวิทยา
จึงไม่เกิดขึ้น (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(ข) แผ่นดินไหว
พื้นที่โครงการตั้ง อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยในการเกิดความเสียหายจากการเกิด
แผ่นดินไหวในระดับน้อย คือ อยู่ในเขต 1 ความรุนแรง ระหว่าง III-IV เมอร์คัลลี (ผู้อยู่บนอาคารสูงสามารถรู้สึก
ได้ว่ามีแผ่นดินไหว มีความเสียหายน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง) และโครงการได้มีการคานวณการออกแบบ
โครงสร้างของอาคารต่างๆ ตามมาตรฐานการก่อสร้าง และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้ขนาด 3-4
เมอร์คัลลี จึงมีแนวโน้มไม่ก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด ตลอดจนไม่มีรายงานการ
สั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดาเนินโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
เกิดแผ่นดินไหว (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.1.3

ทรัพยากรดิน

(1) ระยะก่อสร้าง
การประเมินการชะล้างพังทลายของดินในระยะก่อสร้างจะทาการประเมินเปรียบเทียบ 2 กรณี
คือ กรณีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง แต่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน และกรณีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง แต่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน
โดยมีผลการประเมินดังนี้

กรณีที่ 1 ในระยะก่อสร้าง กรณีไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน (C = 1.0, P = 1.0)
อัตราการสูญเสียดิน (A)
= 228.15  0.19  0.323  1.0  1.0
= 14.00 ตัน/เฮคแตร์/ปี
= 2.24 ตัน/ไร่/ปี

กรณีที่ 2 ในระยะก่อสร้าง กรณีมีมาตรการอนุรักษ์ดิน (C = 0.015, P = 1.0)
อัตราการสูญเสียดิน (A)
= 228.15  0.19  0.323 0.015  1.0
= 0.21 ตัน/เฮคแตร์/ปี
= 0.03 ตัน/ไร่/ปี
จากผลการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน พบว่า อัตราการชะล้างพังทลายของดิน
บริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง กรณีไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน มีค่าเท่ากับเท่ากับ 2.24 ตัน/ไร่/ปี เมื่อนามา
เปรียบเทียบกับอัตราการชะล้ างพังทลายของดินในประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ได้จาแนกไว้ สรุปได้ว่า
อัตราการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ศึกษาในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-5
และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal) ตาม
ข้อมูลอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 ตัน/ไร่/ปี ดังนั้น อัตราการชะล้างพังทลายของดินเฉลี่ย
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ของพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง กรณีที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดิน จึงสูงกว่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินที่เกิด
ตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal) เล็กน้อย
สาหรับอัตราการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง กรณีมีมาตรการ
อนุรักษ์ดิน มีค่าเท่ากับเท่ากับ 0.03 ตัน/ไร่/ปี เพราะหลังจากมีการพัฒนาโครงการเป็นพื้นที่โรงไฟฟ้า จะมีการปรับ
ภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้ นที่โครงการ เมื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราการชะล้างพั งทลายของดินใน
ประเทศไทยที่กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ได้จาแนกไว้ สรุปได้ว่าอัตราการชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ศึกษาใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-5 และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราชะล้างพังทลายของดิ น
ที่เกิดตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal) ตามข้อมูลอ้างอิงของกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 ตัน/
ไร่/ปี ดังนั้น อัตราการชะล้างพังทลายของดินเฉลี่ยของพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง กรณีมีมาตรการอนุรักษ์ดิน
ต่ากว่าอัตราชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ (Soil Tolerance Goal) เล็กน้อย
นอกจากนี้ ในระยะก่อสร้างพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่ได้มี
การปรับถมพื้นที่ให้มีระดับใกล้เคียงกับพื้นที่ทั่วไปของนิคมฯ ไว้แล้ว เมื่อโครงการเริ่มก่อสร้างจะมีการปรับสภาพ
พื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพโครงการโดยใช้ดินเดิมในพื้นที่เท่านั้นไม่มีการนาดินภายนอกมาถมเพิ่มเติม ดังนั้น การ
ดาเนินโครงการในระยะก่อสร้าง จึงไม่ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการโครงการ มีเพียงกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ไม่มีกิจ กรรมที่จ ะรบกวนสภาพทั่วไปของทรัพยากรดิน ดังนั้น การพั ฒนาโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทรัพยากรดิน (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.1.4

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ

(1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ อาทิ การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง การปรับแต่งพื้นที่ฐาน
รากและอาคาร รวมถึงการขุดเจาะและตอกเสาเข็ม อาจก่อ ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งจากเอกสารของ
U.S.EPA เรื่อง Complications of Emission Factor, AP-42 (1995) ระบุว่า การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากพื้นที่
ก่อสร้างจะขึ้นอยู่ กับลักษณะกิจกรรม องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน รวมทั้งสภาพอุตุนิยมวิทยา เช่น
ความเร็วและทิศทางลม รวมทั้ง ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น โดย U.S.EPA ได้ให้ค่าตัวคูณมลพิษ (Emission
Factor) ที่เคยตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้างว่า กิจกรรมการก่อสร้าง จะทาให้ฝุ่นละอองกระจายสู่บรรยากาศประมาณ
1.2 ตัน/เอเคอร์ของพื้นที่ก่อสร้าง/เดือนของการก่อสร้าง
โดยการคาดการณ์ความเข้มข้นฝุ่ นละอองในระยะก่อสร้างโครงการ โดยใช้แบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์ AERMOD เวอร์ชั่น 8.7 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557) ตามแนวทางของ
คู่มื อ แนวทางการใช้ แบบจ าลองเพื่ อ ประเมิน การแพร่กระจายมลพิ ษทางอากาศ ของสานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับวันที่ 24 เดือนกันยายน 2556 รายละเอียดดังนี้
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(ก) ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและจุดรับผลกระทบ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 1010 กิโลเมตร โดยการกาหนดความกว้างหรือ
ระยะห่างของจุดรับผลกระทบ (Grid Receptor) ดังนี้
- ในพื้นที่โครงการจนถึงระยะ 1.5 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวรั้ว กาหนดให้มีความ
กว้างของแต่ละ Grid เท่ากับ 100 เมตร
- ระยะ 1.5-3.0 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวรั้ว กาหนดให้มีความกว้างของแต่ละ Grid
เท่ากับ 250 เมตร
- ระยะ 3.0-5.0 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวรั้ว กาหนดให้มีความกว้างของแต่ละ Grid
เท่ากับ 500 เมตร
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเพิ่มเติมพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) ที่
ได้ดาเนินการการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรวบรวมผลการตรวจวัดจากรายงานทุติยภู มิที่เกี่ยวข้องจานวน 5
แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านภูไทร 2) วัดพณานิคม 3) วัดราษฎร์อัสดาราม 4) รพ.สต.มาบยางพร และ 5) โรงเรียน
บ้านวังตาลหม่อน ทั้งนี้ ระดับความสูงของพื้นที่ศึกษาจะใช้ข้อมูลจาก Seamless Shuttle Radar Topography
Mission ที่ระดับความละเอียดที่ 3-arc second (SRTM3) ที่ชุดข้อมูล N12E100 N12E101 N13E100 และ
N13E101 ตามลาดับ
(ข) การจัดเตรียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
คณะที่ปรึกษาได้จัดเตรียมข้ อมูลอุตุนิยมวิ ทยา ปี พ.ศ.2554-2556 โดยใช้โปรแกรม
AERMET และคานวณปัจ จัยของชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิว โลกบริเวณพื้ นที่ศึกษา สาหรับเป็นฐานข้อมูล
ป้อนเข้าสู่แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD โดยข้อมูลอุตุนิยมวิ ทยาที่นามาประมวลผล ประกอบด้ว ย
ข้อมูลอุตุวิทยาระดับผิวพื้น (Surface Data) ของสถานีตรวจวัดตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของกรม
ควบคุมมลพิษ และสถานีตรวจวัดอากาศสัตหี บ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และใช้ข้อมูลอากาศชั้นบน (Upper Air
Data) ของสถานีตรวจวัดบางนา ซึ่งการเลือกใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยานี้ จะใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่มีพื้นที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับ ผิวพื้น (Surface Data) ได้แก่ ความเร็วและทิศทางลม
(Wind Speed and Direction) แสดงดังรูปที่ 4.1.4-1 ถึงรูปที่ 4.1.4-3 อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb
Temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) และลักษณะเฉพาะผิวพื้นบริเวณพื้นที่ศึกษา จากสถานี
ตรวจวัดตาสิทธิ์ ตาบลตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.2554-2556 และข้อมูล
ปริมาณเมฆในท้องฟ้า (Cloud Cover) ความสูงฐานเมฆ (Ceiling Height) จากสถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2554-2556
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รูปที่ 4.1.4-1 : ทิศทางและความเร็วลมจากสถานีตรวจวัดตาสิทธิ์ ปี พ.ศ.2554

รูปที่ 4.1.4-2 : ทิศทางและความเร็วลมจากสถานีตรวจวัดตาสิทธิ์ ปี พ.ศ.2555
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รูปที่ 4.1.4-3 : ทิศทางและความเร็วลมจากสถานีตรวจวัดตาสิทธิ์ ปี พ.ศ.2556
สาหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้นของสถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบ เป็นการ
ตรวจวัดทุก 3 ชั่วโมง แตกต่างจากอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้นของสถานี ตรวจวัดตาสิทธิ์ ที่เป็นการตรวจวัดราย
ชั่วโมง ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกจัดให้อยู่ในรูปของข้อมูลรายชั่วโมงก่อนป้อนเข้าสู่โปรแกรม AERMET
โดยมีวิธีการเตรียมข้อมูล ดังนี้
- ความสูงฐานเมฆ (Ceiling Height) กรณีมีครบทุกช่วงเวลาใช้การประมาณค่า
แบบพหุวิธี (Step-wise Linear Interpolation) สาหรับกรณีข้อมูลขาดหายจะใช้ข้อมูลในปีย้อนหลังมาแทนค่า
และหากข้อมูลในปีย้อนหลังไม่มี จะใช้ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงในแต่ละเดือนที่ทาการตรวจวัด มาแทนค่า

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับบน (Upper Data) ได้แก่ ความเร็วและทิศทางลม (Wind
Speed and Direction) อุณหภูมิ (Temperature) และความสูง (Dynamic Height) โดยใช้ข้อมูลจากสถานี
ตรวจวัดอากาศบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นการตรวจวัดรายวัน ปี พ.ศ.2554-2556 ซึ่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ระดับบนเป็นลักษณะการตรวจวัดที่ระดับความดันมาตรฐานต่างๆ ตั้งแต่ระดับประมาณ 100 เมตร จากผิวพื้น
จนถึงระดับความสูงประมาณ 20 กิโลเมตร (สาหรับข้อมูลที่ AERMET ต้องการจะต้องมีจนถึงระดับความสูง
3,000 เมตร โดยมีวิธีการเตรียมข้อมูล ดังนี้
- กรณีที่ข้อมูลขาดหาย 1 ค่า ใช้การประมาณค่ าข้อมูลในช่วงเชิงเส้น (Linear
Interpolation) จากข้อมูลก่อนและหลัง สาหรับกรณีข้อมูลขาดหายมากกว่า 1 ค่า ใช้ค่าเฉลี่ยของฤดูกาลในช่วงเช้า
หรือช่วงบ่าย
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สาหรับข้ อมูลอุตุ นิยมวิ ทยาของพื้ นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ได้แก่ ค่ า
Surface Roughness Length ค่า Bowen Ratio และค่า Albedo ที่ปรึกษาพิจารณาตามลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณสถานีตรวจวัดตาสิทธิ์ โดยใช้แผนที่ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินของจังหวัดระยองใน
ปีล่าสุด (ปี พ.ศ.2556) เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้น จึงพิจารณาเลือกค่าที่ใช้ในฤดูร้อน (Summer)
ตามที่กาหนดในคู่มือ User’s Guide for the AERMOD Meteorological Preprocessor (AERMET), U.S.EPA
2004 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.4-1 และใช้วิธีการคานวณจากคู่มือ ADEC Guidance re AERMET Geometric
Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted
Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่า Surface Roughness Length ใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตแบบถ่วงน้าหนัก
ด้วยระยะทางผกผัน ในรัศมี 3 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็ น 8 ส่วน ซึ่งค่าที่ได้ในแต่ละส่วน แสดงดัง
รูปที่ 4.1.4-4 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.4-2 ถึงตารางที่ 4.1.4-8

ค่า Albedo ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่ถ่วงน้าหนักภายในพื้นที่ 10 x 10 ตาราง
กิโลเมตร (รูปที่ 4.1.4-5) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.4-9 และตารางที่ 4.1.4-10

ค่า Bowen Ratio ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่ถ่วงน้าหนักภายในพื้นที่ 10 x 10
ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 4.1.4-5) แบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงไม่มีความชื้น (Dry) และช่วงความชื้นสูง (Wet) โดยในการ
นาข้อมูลเข้าแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (AERMET) จะแบ่งช่วงฤดูตามเดือน โดยช่วงไม่มีความชื้น (Dry) จะอยู่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และช่วงความชื้นสูง (Wet) จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.1.4-11
ตารางที่ 4.1.4-1
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
ที่มา :

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use)

ฤดูใบไม้ผลิ
(Spring)

ฤดูร้อน
(summer)

ฤดูใบไม้ร่วง
(Autumn)

แหล่งน้าธรรมชาติและน้าทะเล (Water
0.0001
0.0001
0.0001
Fresh and Sea)
ป่าไม้ผลัดใบ (Deciduous Forest)
1
1.3
0.8
ป่าสน (Coniferous Forest)
1.3
1.3
1.3
หนองน้า บึง (Swamp)
0.2
0.2
0.2
พื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว (Cultivated Land)
0.03
0.2
0.05
ทุ่งหญ้า (Grassland)
0.05
0.1
0.01
พื้นที่เขตเมือง (Urban)
1
1
1
พื้นที่ทะเลทราย (Desert Shrubland)
0.3
0.3
0.3
User’s Guide for the AERMOD Meteorological Preprocessor (AERMET), U.S.EPA 2004
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ฤดูหนาว
(winter)
0.0001
0.5
1.3
0.05
0.01
0.001
1
0.15
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รูปที่ 4.1-4 : สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีตรวจวัดอากาศตาสิทธิ์ รัศมี 3 กิโลเมตร
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4
5

1
8

ประเภทการใช้ที่ดิน

ไร่ร้าง
มันสาปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน

A200
A204
A205
A205
A205
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A303
A303

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

16748.111
5465.338
44142.418
311980.966
12007.414
624829.835
27176.860
66584.204
195020.135
5741.876
4113.570
1817.924
35514.598
961.938
21978.942

Proportion
B
0.005
0.002
0.012
0.088
0.003
0.177
0.008
0.019
0.055
0.002
0.001
0.001
0.010
0.000
0.006

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
0.18
2.29
2.89
2.82
0.30
2.53
2.96
2.75
1.00
2.42
2.37
2.49
0.38
2.71
2.75

G
B/C
0.026
0.001
0.004
0.031
0.011
0.070
0.003
0.007
0.055
0.001
0.000
0.000
0.026
0.000
0.002

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.91
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.4-2
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 1

ประเภทการใช้ที่ดิน

ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ยูคาลิปตัส
ไม้ผลผสม
มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบสมบูรณ์

A303
A303
A303
A303
A303
A303
A303
A304
A401
A408
A408
F200
F200
F200
F201

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.30
1.30
1.30
1.30

Area (3 km)
ตารางเมตร

16855.383
7832.001
14394.337
37611.157
3727.682
94297.080
6371.687
18087.244
29171.832
856.426
7849.809
44746.876
38103.503
66859.732
179713.251

Proportion
B
0.005
0.002
0.004
0.011
0.001
0.027
0.002
0.005
0.008
0.000
0.002
0.013
0.011
0.019
0.051

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.71
2.58
2.86
2.85
1.40
1.91
2.44
1.96
2.29
2.16
2.07
2.67
2.09
2.45
2.24

G
B/C
0.002
0.001
0.001
0.004
0.001
0.014
0.001
0.003
0.004
0.000
0.001
0.005
0.005
0.008
0.023

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-12

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.4-2 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 1

ประเภทการใช้ที่ดิน

ป่าผลัดใบสมบูรณ์
ป่าผลัดใบสมบูรณ์
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
หมู่บ้านบนพื้นราบ/ไม้ผลผสม
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
นิคมอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
อ่างเก็บน้า

F201
F201
M102
M102
M102
M102
U201/A401
U3
U501
U502
W201
รวม

Class

2
2
6
6
6
6
7
7
7
7
4

1.30
1.30
0.10
0.10
0.10
0.10
1.00
1.00
1.00
1.00
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

1026.947
206824.913
10551.499
9100.663
11764.350
1502.530
4088.264
4794.246
1285978.350
55178.315
2784.268
3,534,156.47

Proportion
B
0.000
0.059
0.003
0.003
0.003
0.000
0.001
0.001
0.364
0.016
0.001
1.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.38
2.14
2.73
2.78
2.86
2.99
2.98
0.08
1.42
1.98
2.97
90.79

G
B/C
0.000
0.027
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.017
0.256
0.008
0.000
0.62

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

ที่มา : ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009

หน้า 4-13

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.4-2 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 1

ประเภทการใช้ที่ดิน

ยางพารา
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา

A200
A204
A204
A205
A205
A205
A205
A205
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

5,671.31
33,042.93
16,188.21
50,549.12
5,098.01
20,579.59
1,423,952.05
103,297.19
344,758.53
28,171.57
24,389.58
33,079.61
32,012.37
63,050.71
77,645.57

Proportion
B
0.002
0.009
0.005
0.014
0.001
0.006
0.403
0.029
0.098
0.008
0.007
0.009
0.009
0.018
0.022

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.98
0.77
1.85
2.80
2.98
2.93
1.91
0.60
2.60
2.22
2.92
1.35
2.46
2.15
2.16

G
B/C
0.001
0.012
0.002
0.005
0.000
0.002
0.212
0.049
0.038
0.004
0.002
0.007
0.004
0.008
0.010

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.27

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-3
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 2

ประเภทการใช้ที่ดิน

ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ยูคาลิปตัส
ไม้ผลผสม

A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A303
A303
A303
A303
A303
A304
A401

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

127,632.73
7,208.42
6,730.07
40,673.26
92,230.65
1,637.71
3,492.18
16,385.10
9,855.12
61,892.43
5,293.51
12,470.92
104,973.77
7,639.95
42,482.48

Proportion
B
0.036
0.002
0.002
0.012
0.026
0.000
0.001
0.005
0.003
0.018
0.001
0.004
0.030
0.002
0.012

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.71
2.53
2.02
0.82
0.39
2.99
2.98
2.86
2.44
2.83
2.39
2.88
2.18
1.95
2.94

G
B/C
0.013
0.001
0.001
0.014
0.067
0.000
0.000
0.002
0.001
0.006
0.001
0.001
0.014
0.001
0.004

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-3 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 2

ประเภทการใช้ที่ดิน

ไม้ผลผสม
มะพร้าว
มะพร้าว
มะม่วง
มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์
ป่าผลัดใบสมบูรณ์
ป่าผลัดใบสมบูรณ์
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
นิคมอุตสาหกรรม
บ่อน้าในไร่นา
บ่อน้าในไร่นา

A401
A405
A405
A407
A408
A408
A408
F201
F201
U3
U501
W202
W202

หน้า 4-16

รวม

Class

5
5
5
5
5
5
5
2
2
7
7
4
4

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.30
1.30
1.00
1.00
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

23,450.40
29,284.63
15,214.98
8,974.91
20,356.01
6,540.11
110,059.12
77,119.68
76,979.37
6,168.48
343,739.04
6,530.06
7,464.70
3,533,966.12

Proportion
B
0.007
0.008
0.004
0.003
0.006
0.002
0.031
0.022
0.022
0.002
0.097
0.002
0.002
1.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
1.89
2.25
2.95
2.39
2.20
1.50
2.12
2.31
2.86
0.09
1.37
0.22
1.11
90.82

G
B/C
0.004
0.004
0.001
0.001
0.003
0.001
0.015
0.009
0.008
0.019
0.071
0.008
0.002
0.63

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

ที่มา : ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-3 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 2

ประเภทการใช้ที่ดิน

สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา

A205
A205
A205
A205
A205
A205
A205
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

23373.40
132295.19
20540.80
37297.62
196684.93
268906.03
13801.80
15823.46
1345143.26
18090.72
221976.30
15153.25
7159.96
12516.58
30423.65

Proportion
B
0.007
0.037
0.006
0.011
0.056
0.076
0.004
0.004
0.381
0.005
0.063
0.004
0.002
0.004
0.009

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.56
2.87
2.29
2.12
2.39
1.09
2.88
2.98
1.82
0.31
2.09
2.96
2.98
1.75
2.51

G
B/C
0.0026
0.0130
0.0025
0.0050
0.0233
0.0697
0.0014
0.0015
0.2096
0.0164
0.0301
0.0014
0.0007
0.0020
0.0034

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.24

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-4
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 3

ประเภทการใช้ที่ดิน

ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ไม้ผลผสม
มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์

A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A303
A303
A303
A303
A401
A408
A408

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

54864.92
19876.27
255727.80
380673.46
1637.81
24686.06
484.58
3705.79
29367.85
37.03
41383.38
103875.44
13751.56
21095.04
43239.61

Proportion
B
0.016
0.006
0.072
0.108
0.000
0.007
0.000
0.001
0.008
0.000
0.012
0.029
0.004
0.006
0.012

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.60
2.89
2.61
1.77
0.91
0.34
2.99
0.13
2.87
3.00
0.58
2.53
1.87
2.97
2.85

G
B/C
0.0060
0.0019
0.0278
0.0609
0.0005
0.0205
0.0000
0.0079
0.0029
0.0000
0.0203
0.0116
0.0021
0.0020
0.0043

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-18

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-4 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 3

ประเภทการใช้ที่ดิน

หน้า 4-19

ที่มา :

Class

Area (3 km)
ตารางเมตร

Proportion
B

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C

G
[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
B/C
ทุ่งหญ้า
M101
6
0.10
508.97
0.000
3.00
0.0000
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
M102
6
0.10
12994.40
0.004
2.69
0.0014
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
55588.72
0.016
2.23
0.0071
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
18049.40
0.005
2.32
0.0022
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
19624.08
0.006
1.62
0.0034
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
28228.28
0.008
0.44
0.0183
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
2692.04
0.001
0.21
0.0037
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
U3
7
1.00
5559.60
0.002
0.08
0.0204
ถนน
U405
7
1.00
10436.25
0.003
2.94
0.0010
โรงงานอุตสาหกรรม
U502
7
1.00
15804.57
0.004
1.71
0.0026
บ่อน้าในไร่นา
W202
4
0.20
10547.98
0.003
0.20
0.0153
บ่อน้าในไร่นา
W202
4
0.20
279.20
0.0001
1.02
0.0001
รวม
3,533,906.99
1.00
82.94
0.63
ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface
Roughness Length in Alaska, 2009

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-4 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 3

ประเภทการใช้ที่ดิน

อ้อย
อ้อย
อ้อย
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด

A203
A203
A203
A204
A204
A204
A204
A204
A204
A204
A205
A205
A205
A205
A205

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

97743.922
74399.942
1831.213
6082.742
12133.687
29102.069
8253.975
11018.405
79105.452
12538.465
647110.523
16155.698
84255.274
124802.847
14965.226

Proportion
B
0.027657
0.021052
0.000518
0.001721
0.003433
0.008235
0.002336
0.003118
0.022383
0.003548
0.183104
0.004571
0.023841
0.035314
0.004234

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.76
1.73
1.08
2.79
2.98
2.80
2.57
2.55
1.87
0.29
2.53
2.54
2.83
2.27
0.96

G
B/C
0.01004
0.01215
0.00048
0.00062
0.00115
0.00294
0.00091
0.00122
0.01196
0.01228
0.07243
0.00180
0.00844
0.01558
0.00442

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.27

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-5
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 4

ประเภทการใช้ที่ดิน

สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน

A205
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A303
A303

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

204027.055
103033.150
74801.823
12950.000
61292.485
198852.182
47107.545
192603.244
250376.615
2355.396
134818.293
76517.056
28529.559
17054.000
14194.304
53319.217

Proportion
B
0.057731
0.029154
0.021166
0.003664
0.017343
0.056266
0.013329
0.054498
0.070846
0.000666
0.038148
0.021651
0.008073
0.004826
0.004016
0.015087

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
1.39
2.92
2.97
2.91
2.67
2.30
1.93
1.27
1.14
0.28
0.67
2.44
1.78
1.97
2.88
2.90

G
B/C
0.04153
0.00999
0.00712
0.00126
0.00650
0.02443
0.00691
0.04281
0.06231
0.00238
0.05719
0.00889
0.00454
0.00245
0.00140
0.00520

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-21

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-5 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 4

ประเภทการใช้ที่ดิน

ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ยูคาลิปตัส
ไม้ผลผสม
ไม้ผลผสม
มะม่วงหิมพานต์
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
บ่อลูกรัง
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ

A303
A303
A303
A303
A303
A304
A401
A401
A408
A903
M102
M102
M302
U201
U201
U201

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
6
6
4
7
7
7

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.20
1.00
1.00
1.00

Area (3 km)
ตารางเมตร

355.790
22809.947
11616.645
23132.029
211.803
156746.850
16032.863
12205.672
9347.345
126688.462
9852.700
24895.796
7415.711
18727.434
13939.229
12961.486

Proportion
B
0.000101
0.006454
0.003287
0.006545
0.000060
0.044352
0.004537
0.003454
0.002645
0.035847
0.002788
0.007044
0.002098
0.005299
0.003944
0.003668

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
1.40
1.06
0.66
0.38
0.56
2.01
1.27
0.81
2.84
2.11
2.67
1.41
2.87
2.85
2.90
2.69

G
B/C
0.00007
0.00609
0.00500
0.01713
0.00011
0.02202
0.00356
0.00428
0.00093
0.01701
0.00104
0.00501
0.00073
0.00186
0.00136
0.00136

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-22

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-5 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 4

ประเภทการใช้ที่ดิน

หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ

U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U3

Class

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Area (3 km)
ตารางเมตร

9498.489
8729.083
12655.491
68201.198
9332.069
20718.528
52449.056
3766.750
26202.584
37046.290
34426.207
4854.017
8450.081
3855.886
3334.440
25749.593

Proportion
B
0.002688
0.002470
0.003581
0.019298
0.002641
0.005862
0.014841
0.001066
0.007414
0.010482
0.009741
0.001373
0.002391
0.001091
0.000943
0.007286

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.36
2.46
2.67
2.03
1.75
1.67
1.54
1.21
1.31
0.93
0.34
0.18
2.40
2.22
2.09
2.95

G
B/C
0.00114
0.00101
0.00134
0.00950
0.00151
0.00351
0.00966
0.00088
0.00565
0.01128
0.02908
0.00763
0.00100
0.00049
0.00045
0.00247

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-23

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-5 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 4

ประเภทการใช้ที่ดิน

64
65
66

Code

สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
บ่อน้าในไร่นา

U3
U405
W202
รวม

Class

7
7
4

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A
1.00
1.00
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

5511.260
36588.936
4480.092
3,534,121.18

Proportion
B
0.001559
0.010353
0.001268
1.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
0.08
1.48
1.71
124.81

G
B/C
0.01974
0.00700
0.00074
0.64

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-5 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 4

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-24

ประเภทการใช้ที่ดิน

อ้อย
อ้อย
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา

A203
A203
A204
A204
A205
A205
A205
A205
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

296,450.43
1,170,835.92
43,364.12
28,307.71
123,859.44
243,121.19
290,750.94
6,219.25
103,057.73
19,548.88
6,764.32
51,655.53
125,809.24
35,098.88
241.19

Proportion
B
0.084
0.331
0.012
0.008
0.035
0.069
0.082
0.002
0.029
0.006
0.002
0.015
0.036
0.010
0.000

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.613
1.468
2.128
0.283
2.87
2.171
2.219
2.93
2.896
2.944
2.967
2.412
2.68
2.368
2.865

G
B/C
0.032102
0.225678
0.005766
0.028303
0.012211
0.031687
0.037075
0.000601
0.010069
0.001879
0.000645
0.006060
0.013283
0.004194
0.000024

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.38

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-6
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 5

ประเภทการใช้ที่ดิน

ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ไม้ผลผสม
ไม้ผลผสม

A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A303
A303
A303
A303
A303
A303
A401
A401

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

44,544.32
99,185.82
6,520.42
123,097.94
18,910.63
26,108.36
22,495.38
8,717.53
94,374.19
7,788.81
102,244.30
156,175.60
38,570.95
20,837.11
39,216.78
23,601.11

Proportion
B
0.013
0.028
0.002
0.035
0.005
0.007
0.006
0.002
0.027
0.002
0.029
0.044
0.011
0.006
0.011
0.007

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.554
0.496
2.964
2.788
0.927
1.22
1.56
0.527
2.144
1.835
1.328
2.543
0.739
0.544
2.913
2.884

G
B/C
0.004935
0.056583
0.000622
0.012493
0.005772
0.006055
0.004080
0.004681
0.012455
0.001201
0.021785
0.017377
0.014768
0.010838
0.003809
0.002316

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-26

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-6 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 5

ประเภทการใช้ที่ดิน

หน้า 4-27

ที่มา

Class

Area (3 km)
ตารางเมตร

Proportion
B

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C

G
[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
B/C
ไม้ผลผสม
A401
5
0.20
921.95
0.000
1.223
0.000213
ไม้ผลผสม
A401
5
0.20
1,610.85
0.000
0.8
0.000570
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
M102
6
0.10
5,310.07
0.002
0.87
0.001727
ทุง่ หญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
M102
6
0.10
20,090.28
0.006
0.682
0.008335
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
12,703.72
0.004
2.959
0.001215
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
69,681.52
0.020
2.754
0.007159
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
1,290.77
0.000
0.349
0.001047
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
10,648.96
0.003
0.135
0.022320
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
2,619.49
0.001
2.982
0.000249
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
4,792.99
0.001
2.969
0.000457
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
U201
7
1.00
20,972.13
0.006
2.914
0.002036
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
U3
7
1.00
1,762.77
0.000
0.042
0.011876
ถนน
U405
7
1.00
3,300.18
0.001
2.912
0.000321
ถนน
U405
7
1.00
869.33
0.0002
0.075
0.003280
โรงงานอุตสาหกรรม
U502
7
1.00
29.61
0.00001
2.998
0.000003
รวม
3,534,078.59
1.00
88.44
0.65
ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface
Roughness Length in Alaska, 2009

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-6 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 5

ประเภทการใช้ที่ดิน

อ้อย
อ้อย
มันสาปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน

A203
A203
A204
A205
A205
A205
A205
A205
A302
A302
A302
A302
A302
A302
A303

Class

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

422355.01
25769.79
1.75
4466.04
4052.25
6972.93
4140.95
10695.96
6687.39
9803.80
240391.33
317421.25
232204.16
63611.42
26892.37

Proportion
B
0.11951
0.00729
0.00000
0.00126
0.00115
0.00197
0.00117
0.00303
0.00189
0.00277
0.06802
0.08981
0.06570
0.01800
0.00761

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
1.103
2.102
0.183
2.964
2.969
2.973
2.974
2.937
2.864
2.419
2.802
2.405
1.695
0.336
1.777

G
B/C
0.108346
0.003469
0.000003
0.000426
0.000386
0.000664
0.000394
0.001030
0.000661
0.001147
0.024275
0.037345
0.038762
0.053568
0.004282

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.47

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-7
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 6

ประเภทการใช้ที่ดิน

ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ไม้ผลผสม
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ

A303
A303
A303
A401
M102
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U201
U3
U3
U3

Class

5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Area (3 km)
ตารางเมตร

82081.92
897.96
10499.47
17089.53
31888.54
559.40
20381.34
6307.04
3904.33
33322.13
627.19
23435.40
948.36
11321.57
20620.75
40117.06

Proportion
B
0.02323
0.00025
0.00297
0.00484
0.00902
0.00016
0.00577
0.00178
0.00110
0.00943
0.00018
0.00663
0.00027
0.00320
0.00583
0.01135

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.138
0.457
0.41
2.543
0.489
2.815
2.042
0.301
0.124
2.179
0.43
1.954
0.141
2.698
2.362
2.722

G
B/C
0.010863
0.000556
0.007246
0.001901
0.018452
0.000056
0.002824
0.005929
0.008909
0.004327
0.000413
0.003394
0.001903
0.001187
0.002470
0.004170

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-29

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-7 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 6

ประเภทการใช้ที่ดิน

สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
ถนน
ถนน
ถนน
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อ้อย
อ้อย
มันสาปะหลัง
สับปะรด

U3
U3
U405
U405
U405
U405
U501
U501
U501
U501
U501
U502
W201
W201
รวม

Class

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
5.00
5.00
5.00
5.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

1470.02
11704.96
11433.46
3626.30
9385.12
752.24
264522.71
530278.86
10889.31
3509.50
860446.50
34770.76
88919.39
23011.62
3,534,189.10

Proportion
B
0.00042
0.00331
0.00324
0.00103
0.00266
0.00021
0.07485
0.15004
0.00308
0.00099
0.24346
0.00984
0.02516
0.00651
1.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
0.041
2.287
2.474
2.108
2.678
0.068
2.293
2.733
2.471
2.35
1.434
2.567
2.54
2.261
84.61

G
B/C
0.010145
0.001448
0.001308
0.000487
0.000992
0.003130
0.032641
0.054900
0.001247
0.000423
0.169779
0.003833
0.009905
0.002880
0.64

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

หน้า 4-30

ที่มา : ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-7 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 6

ประเภทการใช้ที่ดิน

ไร่ร้าง
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน

A200
A205
A205
A302
A303
M102
U201
U201
U201
U201
U201
U3
U3
U3
U405

Class

5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Area (3 km)
ตารางเมตร

6524.051
613.410
411.873
4030.298
12882.175
11522.300
5993.085
15866.855
65077.210
70483.902
15954.289
44355.353
3260.370
3729.894
14418.728

Proportion
B
0.0018
0.0002
0.0001
0.0011
0.0036
0.0033
0.0017
0.0045
0.0184
0.0199
0.0045
0.0125
0.0009
0.0011
0.0041

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
0.262
0.59
0.511
0.288
0.518
0.583
2.2
2.194
0.356
2.114
0.472
2.313
0.065
0.135
2.549

G
B/C
0.007
0.000
0.000
0.004
0.007
0.006
0.001
0.002
0.052
0.009
0.010
0.005
0.014
0.008
0.002

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]
0.91

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-8
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 7

ประเภทการใช้ที่ดิน

ถนน
ถนน
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
อ่างเก็บน้า

U405
U405
U501
U501
U501
U501
U501
U501
W201
รวม

Class

7
7
7
7
7
7
7
7
4

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

2483.834
29698.216
8971.168
356700.851
1303747.396
10170.179
462160.368
991449.429
93855.385
3,534,360.62

Proportion
B
0.0007
0.0084
0.0025
0.1009
0.3689
0.0029
0.1308
0.2805
0.0266
1.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.156
1.209
2.88
2.687
2.499
2.299
1.274
1.536
2.793
34.48

G
B/C
0.000
0.007
0.001
0.038
0.148
0.001
0.103
0.183
0.010
0.62

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

ที่มา : ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009

หน้า 4-32

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-8 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 7

ประเภทการใช้ที่ดิน

ไร่ร้าง
ไร่ร้าง
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
สับปะรด
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน

A200
A200
A204
A204
A205
A205
A205
A205
A205
A302
A302
A302
A302
A302
A303

Class

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

Area (3 km)
ตารางเมตร

13799.264
36788.359
28322.096
25292.788
1384.049
719.299
8198.133
91281.305
64906.036
147322.372
162750.054
32870.105
253081.839
325850.755
2154.166

Proportion
B
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.04
0.05
0.01
0.07
0.09
0.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
2.96
0.25
2.95
2.29
2.90
2.99
0.28
0.72
2.51
2.84
2.25
2.64
1.66
0.83
2.99

G
B/C
0.001
0.042
0.003
0.003
0.000
0.000
0.008
0.036
0.007
0.015
0.020
0.004
0.043
0.112
0.000

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 4-33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-9
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 8

ประเภทการใช้ที่ดิน

ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามัน
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม

A303
A303
A303
A303
A303
F200
F200
U201
U201
U3
U3
U501
U501

หน้า 4-34

รวม

Class

5
5
5
5
5
2
2
7
7
7
7
7
7

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
1.30
1.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Area (3 km)
ตารางเมตร

10709.055
51236.894
25847.672
11983.568
13512.520
11307.118
32540.519
11680.613
174.379
2711.311
3223.607
1152535.560
1011845.356
3,534,028.79

Proportion
B
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.29
1.00

Distance
from center
(km)

Area
Fraction/
Distance

Inverse-Distance
Weighted Geometric Mean

C
0.92
1.38
1.90
1.81
2.05
2.72
2.56
0.48
0.55
0.05
0.13
2.64
1.73
49.96

G
B/C
0.003
0.011
0.004
0.002
0.002
0.001
0.004
0.007
0.000
0.015
0.007
0.124
0.166
0.64

[(A1G1)x(A2G2)x….(AnGn)](1/(Gi-n)]

ที่มา :ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse-Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Code

Surface
Roughness
Length (Sz)
Summer
A

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-9 (ต่อ)
ค่า Surface Roughness Length แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ส่วนที่ 8

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 4.1.4-5 : สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบสถานีตรวจวัดอากาศตาสิทธิ์ ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

หน้า 4-36

สับปะรด/ปาล์มน้ามัน

A101
A200
A202
A203
A204
A204/A302
A204/A303
A204/A405
A205
A205/A302
A205/A303

สับปะรด/มะพร้าว
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม
ไม้ยืนต้นผสม
ยางพารา
มันสาปะหลัง/ยางพารา
ยางพารา

A205/A405
A300
A301
A302
A302
A302

Code

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Albedo

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

PROPORTION

Arithmetric Mean Albedo

SUMMER
A
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

45,200.52
1,974,345.94
23,935.70
4,878,818.96
4,868,995.40
312,527.74
292,336.63
594,557.63
4,328,867.12
2,143,392.22

B
0.00060
0.02610
0.00032
0.06449
0.06436
0.00413
0.00386
0.00786
0.05722
0.02833

[(A1xB1)+(AnxBn)]
0.19

0.20

178,522.88

0.00236

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

447,779.21
32,316.76
456,981.77
4,205,478.53
438,041.51
4,113,714.27

0.00592
0.00043
0.00604
0.05559
0.00579
0.05438

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นาข้าว
ไร่ร้าง
ข้าวโพด
อ้อย
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง/ยางพารา
มันสาปะหลัง/ปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง/มะพร้าว
สับปะรด
สับปะรด/ยางพารา

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-10
ค่า Albedo แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

A302/A401
A302/A405
A303
A305
A306
A307
A308
A309
A315
A315
A319
A322
A400
A401
A405
A405/A407
A405/A416
A407

Code

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Albedo
SUMMER
A
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

PROPORTION

Arithmetric Mean Albedo
[(A1xB1)+(AnxBn)]

20,561.11
192,108.73
4,068,605.33
283,523.59
31,486.32
903,216.65
31,528.94
25,550.14
3,093.09
12,804.18
46,859.44
62450.83
15,514.98
3,763,569.46
1,693,662.07
621,618.30
24,751.49
1,318,785.55

B
0.00027
0.00254
0.05378
0.00375
0.00042
0.01194
0.00042
0.00034
0.00004
0.00017
0.00062
0.00083
0.00021
0.04975
0.02239
0.00822
0.00033
0.01743

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ยางพารา/ไม้ผลผสม
ยางพารา/มะพร้าว
ปาล์มน้ามัน
สัก
สะเดา
สนประดิพัทธ์
กระถิน
ประดู่
ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน)
ไผ่
ตีนเป็ด
กฤษณา
ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม
ไม้ผลผสม
มะพร้าว
มะพร้าว/มะม่วง
มะพร้าว/ขนุน
มะม่วง

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-10 (ต่อ)
ค่า Albedo แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

A408
A411
A411/A419
A416
A419
A428
A502
A700
A703
A900
A902
A903
F200
F201
M101
M101
M102
M103

Code

5
5
5
5
5
5
5
7
4
4
4
4
2
2
6
6
6
6

Albedo
SUMMER
A
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.16
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.18
0.18
0.18
0.18

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

PROPORTION

Arithmetric Mean Albedo
[(A1xB1)+(AnxBn)]

3,104,148.76
106,793.09
19,729.08
324,772.50
56,490.14
4,407.38
294,755.41
25,9148.77
1,087,198.03
428,166.862
435,136.371
339,419.617
565,663.245
741,542.67
2,376,317.809
484,154.961
2,337,101.574
75,987.145

B
0.04103
0.00141
0.00026
0.00429
0.00075
0.00006
0.00390
0.00343
0.01437
0.00566
0.00575
0.00449
0.00748
0.00980
0.03141
0.00640
0.03089
0.00100

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มะม่วงหิมพานต์
กล้วย
กล้วย/มังคุด
ขนุน
มังคุด
ละมุด
พืชผัก
โรงเรือนร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าร้าง
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ป่าผลัดใบสมบูรณ์
ทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ทุ่งหญ้า
ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ
ไผ่ (ไผ่หนาม)

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-10 (ต่อ)
ค่า Albedo แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

M2
M300
M302
M303
M405
M7
U1
U200
U201
U201/A401
U3
U405
U501
U502
U601
U602
U603
U605

Code

6
4
4
4
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7

Albedo
SUMMER
A
0.18
0.14
0.14
0.14
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.18
0.16

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

PROPORTION

Arithmetric Mean Albedo
[(A1xB1)+(AnxBn)]

2,280,527.815
413,446.668
84,181.436
76,765.725
303,802.279
67,083.242
174,182.268
115,410.634
1,891,608.067
1,882,275.976
1855521.981
1,850,367.98
1,841,080.692
1,840,866.341
192,325.715
154023.368
1,585,058.089
1,556,079.269

B
0.03015
0.00547
0.00111
0.00101
0.00402
0.00089
0.00230
0.00153
0.02500
0.02488
0.02453
0.02446
0.02434
0.02433
0.00254
0.00204
0.02095
0.02057

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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พื้นที่ลุ่ม
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า
บ่อลูกรัง
บ่อทราย
พื้นที่ถม
ที่ทิ้งขยะ
ตัวเมืองและย่านการค้า
หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง
หมู่บ้านบนพื้นทีร่ าบ
หมู่บ้านบนพื้นราบ/ไม้ผลผสม
สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ
ถนน
นิคมอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์
สุสาน,ป่าช้า
สถานีบริการน้ามัน

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-10 (ต่อ)
ค่า Albedo แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

สนามกอล์ฟ
แม่น้า ลาห้วย ลาคลอง
หนอง บึง ทะเลสาบ
อ่างเก็บน้า
บ่อน้าในไร่นา

สัญลักษณ์

U7
W101
W102
W201
W202
รวม

Code

6
4
4
4
4

Albedo
SUMMER
A
0.18
0.14
0.14
0.14
0.14

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

PROPORTION

Arithmetric Mean Albedo
[(A1xB1)+(AnxBn)]

1,541,904.245
193,574.776
181,958.359
60,447.642
12,122.27
75,651,051.20

B
0.02038
0.00256
0.00241
0.00080
0.00016
1.00000

ที่มา : ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-10 (ต่อ)
ค่า Albedo แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ประเภทการใช้ที่ดิน

A101
A200
A202
A203
A204
A204/A302
A204/A303
A204/A405
A205
A205/A302
A205/A303
A205/A405
A300
A301
A302
A302
A302

Code

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2

Bowen Ratio
SUMMER
DRY
WET
A
B
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

45,200.52
1,974,345.94
23,935.70
4,878,818.96
4,868,995.40
312,527.74
292,336.63
594,557.63
4,328,867.12
2,143,392.22
178,522.88
447,779.21
32,316.76
456,981.77
4,205,478.53
438,041.51
4,113,714.27

PROPORTION
C
0.00060
0.02610
0.00032
0.06449
0.06436
0.00413
0.00386
0.00786
0.05722
0.02833
0.00236
0.00592
0.00043
0.00604
0.05559
0.00579
0.05438

Geometreic Mean Bowen Ratio

DRY
(A1C1)x…(AnCn)
1.68

WET
(B1C1)x…(BnCn)
0.37

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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นาข้าว
ไร่ร้าง
ข้าวโพด
อ้อย
มันสาปะหลัง
มันสาปะหลัง/ยางพารา
มันสาปะหลัง/ปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง/มะพร้าว
สับปะรด
สับปะรด/ยางพารา
สับปะรด/ปาล์มน้ามัน
สับปะรด/มะพร้าว
ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม
ไม้ยืนต้นผสม
ยางพารา
มันสาปะหลัง/ยางพารา
ยางพารา

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-11
ค่า Bowen Ratio แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

A302/A401
A302/A405
A303
A305
A306
A307
A308
A309
A315
A315
A319
A322
A400
A401
A405
A405/A407
A405/A416
A407

Code

2
2
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Bowen Ratio
SUMMER
DRY
WET
A
B
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

205,61.11
192,108.73
4,068,605.33
283,523.59
31,486.32
903,216.65
31,528.94
25,550.14
3,093.09
12,804.18
46,859.44
62,450.83
15,514.98
3,763,569.46
1,693,662.07
621,618.30
24,751.49
1,318,785.55

PROPORTION
C
0.00027
0.00254
0.05378
0.00375
0.00042
0.01194
0.00042
0.00034
0.00004
0.00017
0.00062
0.00083
0.00021
0.04975
0.02239
0.00822
0.00033
0.01743

Geometreic Mean Bowen Ratio

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ยางพารา/ไม้ผลผสม
ยางพารา/มะพร้าว
ปาล์มน้ามัน
สัก
สะเดา
สนประดิพัทธ์
กระถิน
ประดู่
ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน)
ไผ่
ตีนเป็ด
กฤษณา
ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม
ไม้ผลผสม
มะพร้าว
มะพร้าว/มะม่วง
มะพร้าว/ขนุน
มะม่วง

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-11 (ต่อ)
ค่า Bowen Ratio แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

A408
A411
A411/A419
A416
A419
A428
A502
A700
A703
A900
A902
A903
F200
U405
U501
U502
U601
U602

Code

5
5
5
5
5
5
5
7
4
4
4
4
2
7
7
7
7
7

Bowen Ratio
SUMMER
DRY
WET
A
B
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
1.5
0.30
4.0
1.00
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.6
0.2
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

3,104,148.76
106,793.09
19,729.08
324,772.50
56,490.14
4,407.38
294,755.41
259,148.77
1,087,198.03
428,166.862
435,136.371
339,419.617
565,663.245
185,0367.98
1,841,080.692
1,840,866.341
192,325.715
154,023.368

PROPORTION
C
0.04103
0.00141
0.00026
0.00429
0.00075
0.00006
0.00390
0.00343
0.01437
0.00566
0.00575
0.00449
0.00748
0.02446
0.02434
0.02433
0.00254
0.00204

Geometreic Mean Bowen Ratio

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มะม่วงหิมพานต์
กล้วย
กล้วย/มังคุด
ขนุน
มังคุด
ละมุด
พืชผัก
โรงเรือนร้าง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าร้าง
สถานที่เพาะเลี้ยงปลา
สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง
ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู
ถนน
นิคมอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์

สัญลักษณ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-11 (ต่อ)
ค่า Bowen Ratio แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ประเภทการใช้ที่ดิน

สุสาน,ป่าช้า
สถานีบริการน้ามัน
สนามกอล์ฟ
แม่น้า ลาห้วย ลาคลอง
หนอง บึง ทะเลสาบ
อ่างเก็บน้า
บ่อน้าในไร่นา

สัญลักษณ์

U603
U605
U7
W101
W102
W201
W202

Code

6
7
6
4
4
4
4
รวม

Bowen Ratio
SUMMER
DRY
WET
A
B
2
0.4
4
1
2
0.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1

พื้นที่ศึกษา
(ตารางเมตร)

1,585,058.089
1,556,079.269
1,541,904.245
193,574.776
181,958.359
60,447.642
12,122.27
75,651,051.20

PROPORTION

Geometreic Mean Bowen Ratio

C
0.02095
0.02057
0.02038
0.00256
0.00241
0.00080
0.00016
1.000000

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ตารางที่ 4.1.3-11 (ต่อ)
ค่า Bowen Ratio แบ่งตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายในพื้นที่ 10 x 10 ตารางกิโลเมตร

ที่มา : ADEC Guidance re AERMET Geometric Means How to Calculate the Geometric Mean Bowen Ratio and the Inverse Distance Weighted Geometric Mean Surface Roughness Length in Alaska, 2009
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(ค) ข้อมูลคุณภาพอากาศปัจจุบัน
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้เป็นตัวแทนสภาพ
อากาศปัจจุบันของโครงการ ที่ปรึกษาได้พิจารณาใช้ค่าผลการตรวจวัดสูงสุดในแต่ละดัชนีของแต่ละสถานีเป็นตัวแทน
สภาพอากาศปั จจุ บั น ร่วมกั บผลการคาดการณ์ ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์
Aermod Version 8.7 (EPA: Aermod Version 14134 และ Aermet Version 14134) คุณภาพอากาศจากรายงาน
ผลการปฏิ บัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
โครงการนิคมอุ ตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 ที่ได้ดาเนินการตรวจวั ด
คุณภาพอากาศ ปีละ 2 ครั้ง จานวน 5 สถานีๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน วัดราษฎร์อัสดา
ราม โรงเรียนบ้านภูไทร วัดพณานิคม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร ซึ่งสอดคล้องตามทางการใช้
แบบจาลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องตรวจวัดอย่างน้อย 4 สถานี 2 ช่วงทิศทางลมหลัก และห่างกันประมาณ 5-7 เดือน สาหรับการ
ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดาเนินการต่างๆ ทั้งในระยะก่อสร้าง และดาเนินการโครงการจะพิจารณา
ใช้ค่าสูงสุดของผลการตรวจวัด ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 เป็นตัวแทนคุณภาพอากาศในสภาพปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556 พบว่า
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 มีการซ่อมแซมถนนที่มีการ
ลอกผิวจราจร ประกอบกับมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา ดังภาพที่ 4.1.4-1 จึงทาให้ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) มี
ค่าสูงกว่าการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมามาก (1.8 เท่าของผลการตรวจวัดสูงสุด ในช่วงปี พ.ศ.2552-2555 ที่มีค่าเท่ากับ
170 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ (1.8 เท่า
ของผลการตรวจวัดสูงสุด ในช่วงปีพ.ศ.2552-2555 ที่มีค่าเท่ากับ 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ดังนั้น ที่ปรึกษาจึง
พิจารณาใช้ค่าผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในลาดับ
รองลงมาเป็นตัวแทน รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 4.1.4-12
(ง) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ
(ง.1) ฝุ่นละอองรวม (TSP)
มลพิษทางอากาศของโครงการที่ใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะ
ก่อสร้าง จะเป็นฝุ่นละอองจากการขุดเปิดหน้าดิน ซึ่งจากเอกสารของ U.S.EPA เรื่อง Complications of
Emission Factor, AP-42 (1995) ที่ได้ให้ค่าตัวคูณมลพิษ (Emission Factor) ที่เคยตรวจวัดในพื้นที่ก่อสร้างว่า
กิจกรรมการก่อสร้าง จะทาให้ฝุ่นละอองกระจายสู่บรรยากาศประมาณ 1.2 ตัน/เอเคอร์ของพื้นที่ก่อสร้าง/เดือนของ
การก่อสร้าง หรือประมาณ 343 ไมโครกรัม/วินาที/ตารางเมตร เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการมีพื้นที่ขนาด 36.84
ไร่ หรือประมาณ 58,944 ตารางเมตร และมีแผนงานก่อสร้างประมาณ 24 เดือน มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองมากที่สุด คือ การปรับถมพื้นที่ของโครงการ ประมาณ 40 วัน และพิจารณาที่ระยะเวลา 8
ชั่วโมงของการทางาน ดังนั้น ในแต่ละวันของการทางานจะมีการเปิดหน้าดินหรือปรับพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ
พื้นที่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการได้กาหนดให้มีการฉีดพรมน้าภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเส้นทาง
ที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งจากเอกสาร AP-42 (1995) ระบุว่าสามารถลด
ปริมาณฝุ่นละอองได้ร้อยละ 50
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042
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ที่มา : รายงานการปฏิบั ติต ามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ และติ ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2556

ภาพที่ 4.1.4-1 : ภาพแสดงกิจกรรมการซ่อมแซมถนนและการสัญจรของรถที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลการตรวจวัด
ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลมาบยางพร มีค่าสูงกว่าปกติ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042
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ตารางที่ 4.1.4-12
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปสูงสุด ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556
สถานีตรวจวัด
โรงเรียนบ้าน
วังตาลหม่อน

ช่วงที่ทาการ
ตรวจวัด
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
ธ.ค.53
พ.ค.54
ธ.ค.54
มิ.ย.55
ธ.ค.55
มิ.ย.56
ต.ค.56
ค่าสูงสุด
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
ธ.ค.53
พ.ค.54
ธ.ค.54
มิ.ย.55
ธ.ค.55
มิ.ย.56
ต.ค.56
ค่าสูงสุด
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
ธ.ค.53
พ.ค.54
ธ.ค.54
มิ.ย.55
ธ.ค.55
มิ.ย.56
ต.ค.56
ค่าสูงสุด

วัดราษฎร์อัสดาราม

โรงเรียนบ้านภูไทร

ค่ามาตรฐาน

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

TSP
เฉลี่ย 24 ชม.
110
110
40
140
60
40
70
120
50
150
150
80
140
100
130
90
70
180
180
180
200
200
50
170
70
90
70
40
40
50
100
90
170
3302/

ผลการตรวจวัดสูงสุด (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
PM10
NO2
SO2
เฉลี่ย 24 ชม.
เฉลี่ย 1 ชม.
เฉลี่ย 1 ชม.
41.4
65.0
43.3
13.0
30
56.5
52.0
70
28.2
13.0
40
47.1
41.6
30
20.7
36.4
30
45.2
7.8
50
28.2
91.0
40
161.9
18.2
80
24.5
15.6
80
161.9
91.0
67.8
10.4
50.8
10.4
40
24.5
2.6
90
45.2
20.8
60
69.6
15.6
30
64.0
7.8
100
32.0
<2.6
50
50.8
31.2
80
50.8
31.2
90
122.4
57.2
100
122.4
57.2
62.1
52.0
41.1
<2.6
50
107.3
46.8
30
32.0
169.0
50
13.2
41.6
20
126.1
23.4
30
20.7
13.0
30
33.9
7.8
40
16.9
28.6
60
54.6
7.8
60
126.1
169.0
2/
3/
120
320
7804/

SO2
เฉลี่ย 24 ชม.
54.6
8.2
42.7
8.5
35.5
12.7
3.0
86.2
3.3
4.9
86.2
6.0
7.1
2.9
11.5
9.7
5.1
<2.6
7.5
5.1
48.5
48.5
10.0
<2.6
9.6
26.2
16.5
5.0
3.9
4.9
20.0
3.1
20.0
3002/
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ตารางที่ 4.1.4-12 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปสูงสุด ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556
ผลการตรวจวัดสูงสุด (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
สถานีตรวจวัด
TSP
PM10
NO2
SO2
SO2
เฉลี่ย 24 ชม.
เฉลี่ย 24 ชม. เฉลี่ย 1 ชม.
เฉลี่ย 1 ชม.
เฉลี่ย 24 ชม.
วัดพณานิคม
เม.ย.-พ.ค.52
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
30
20
79.1
46.8
14.4
ธ.ค.53
90
80
79.1
117.0
51.1
พ.ค.54
40
30
9.4
156.0
57.3
ธ.ค.54
30
20
13.2
7.8
2.9
มิ.ย.55
40
30
50.8
15.6
3.5
ธ.ค.55
30
20
41.4
23.4
5.6
มิ.ย.56
30
20
20.7
215.8
172.6
ต.ค.56
70
60
20.7
31.2
27.7
ค่าสูงสุด
90
80
79.1
215.8
172.6
สถานีอนามัยมาบยาพร
เม.ย.-พ.ค.52
(รพ.สต.มาบยางพร)
พ.ย.-ธ.ค.52
พ.ค.-มิ.ย.53
120
50
28.2
7.8
7.6
ธ.ค.53
110
70
71.5
33.8
12.9
พ.ค.54
80
50
75.3
72.8
65.9
ธ.ค.54
50
30
26.4
182.0
46.7
มิ.ย.55
50
30
16.9
46.8
31.6
ธ.ค.55
170
90
50.8
10.4
3.2
มิ.ย.56
130
70
16.9
5.2
2.7
ต.ค.56
300
170
88.5
13.0
9.1
1/
1/
ค่าสูงสุด
170
90
88.5
182.0
65.9
2/
2/
3/
4/
ค่ามาตรฐาน
330
120
320
780
3002/
หมายเหตุ : 1/ ค่าสูงสุดลาดับรองลงมา เนื่องจากบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 มีค่า
ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากในบริเวณดังกล่าว
มีการซ่อมแซมถนนที่มีการลอกผิวจราจร ประกอบกับมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา
2/
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547
3/
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33, 2552
4/
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 21, 2544
ที่มา :
รายงานการปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5, กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
ช่วงที่ทาการ
ตรวจวัด
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ดัง นั้น อั ตราการฟุ้ ง กระจายของฝุ่นละอองต่อพื้ นที่ของการเปิดหน้าดินจะมีค่าเท่ากับ
4.2875 ไมโครกรัม/วินาที/ตารางเมตร (0.50×0.025×343 ไมโครกรัม/วินาที/ตารางเมตร) สาหรับการนาเข้า
แบบจาลองฯ จะพิจารณาเป็นแหล่งกาเนิดแบบ Area Source และป้อนข้อมูลอัตราการระบายมลพิษโดยใช้
ฟังก์ชั่น Variable Emissions Type: By Hour-of-Day โดยพิจารณาให้มีการระบายในระยะเวลา 8 ชั่วโมงของ
การทางาน (Variable Emission factor =1.00) ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น
(ง.2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
จากเอกสารของ U.S.EPA เรื่อง Estimating Particulate matter Emissions From
Construction Operations (1999) พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจัดอยู่ในกลุ่มการก่อสร้างอาคาร
ประเภทที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (Nonresidential Construction) มีค่าตัวคูณมลพิษ (Emission Factor)ของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 0.19 ตัน/เอเคอร์ของพื้นที่ก่อสร้าง/เดือนของการก่อสร้าง หรือ
ประมาณ 54.4 ไมโครกรัม/วินาที/ตารางเมตร เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลา 8 ชั่วโมงของการทางาน แม้ว่าโครงการได้
กาหนดให้มีการฉีดพรมน้าภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเส้นทางที่ใช้ขนส่ง วัสดุอุปกรณ์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
ในช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งจากเอกสาร AP-42 (1995) ระบุว่าสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก
ฝุ่นละอองที่ลดลงส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงไม่พิจารณาการลดลงของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า
10 ไมครอน (PM10) จากการฉีดพรมน้า
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงการมีพื้นที่ขนาด 36.84 ไร่ หรือประมาณ 58,944 ตาราง
เมตร และมีแผนงานก่อสร้างประมาณ 24 เดือน มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองมากที่สุด คือ
การปรับถมพื้นที่ของโครงการ ประมาณ 40 วัน และพิจารณาที่ระยะเวลา 8 ชั่วโมงของการทางาน ดังนั้น ในแต่ละ
วันของการทางานจะมีการเปิดหน้าดินหรือปรับพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้น อัตราการฟุ้ง
กระจายของฝุ่ น ละอองต่ อ พื้ น ที่ ข องการเปิ ด หน้ า ดิ น จะมี ค่ า เท่ า กั บ 1.3600 ไมโครกรั ม /วิ น าที / ตารางเมตร
(0.025×54.4 ไมโครกรัม/วินาที/ตารางเมตร) สาหรับการนาเข้าแบบจาลองฯ จะพิจารณาเป็นแหล่งกาเนิดแบบ
Area Source และป้อนข้อมูลอัตราการระบายมลพิษโดยใช้ฟังก์ชั่น Variable Emissions Type: By Hour-ofDay โดยพิจารณาให้มีการระบายในระยะเวลา 8 ชั่วโมงของการทางาน (Variable Emission factor =1.00)
ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น
(จ) ผลการศึกษา
จากผลการประเมินผลกระทบทางด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะก่อสร้างของ
โครงการด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD พบว่า กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการทาให้ค่าระดับความ
เข้มข้นของ TSP และ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และเฉลี่ย 1 ปี เพิ่มขึ้นจากสภาพปัจจุบันไม่มากนักและอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.4-13 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการส่งผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่ศึกษาในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
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ตารางที่ 4.1.4-13
ผลการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ในระยะก่อสร้าง
พื้นที่ศึกษา

ค่าสูงสุดจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
พิกัด
บริเวณ
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ (กม.)
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผลการประเมินคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหว
1. โรงเรียนบ้านภูไทร (725815E, 1434419N)

ค่าสูงสุดจากแบบจาลองทาง
คณิตศาสตร์
36.85
(11.17)

รวม
236.85
(71.77)

TSP เฉลี่ย 1 ปี

PM10 เฉลี่ย 1 ปี

16.04
(16.04)
727450E, 1430900N
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อุตสาหกรรม

5.08
(10.17)
727450E, 1430900N
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อุตสาหกรรม

รวม
111.68
(93.06)

150.00
150.49
0.16
80.00
80.16
0.0031
(45.45)
(45.6)
(0.13)
(66.67)
(66.8)
(0.0031)
2. วัดพณานิคม (728879E, 1429006N)
200.00
200.13
0.04
100.00
100.04
0.0025
(60.61)
(60.64)
(0.03)
(83.33)
(83.37)
(0.0025)
3. วัดราษฎร์อัสดาราม (730781E, 1439006N)
170.00
170.16
0.05
60.00
60.05
0.0041
(51.52)
(51.56)
(0.04)
(50)
(50.04)
(0.0041)
4. รพ.สต. มาบยางพร (731509E, 1437214N)
90.00
90.10
0.03
80.00
80.03
0.0034
(27.27)
(27.3)
(0.03)
(66.67)
(66.69)
(0.0034)
5. โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน(734024E, 1432208N)
170.00
170.05
0.02
90.00
90.02
0.0017
(51.52)
(51.53)
(0.01)
(75)
(75.01)
(0.0017)
2/
มาตรฐาน
330
120
100
หมายเหตุ:
1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดในแต่ละสถานีจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ระหว่างปี 2552-2556
2/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)
() ร้อยละเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานฯ
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0.49
(0.15)
0.13
(0.04)
0.16
(0.05)
0.10
(0.03)
0.05
(0.02)

TSPเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ1/
200.00
(60.61)
727450E, 1430800N
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อุตสาหกรรม

ค่าความเข้มข้นของมลสาร (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ค่าสูงสุดจากแบบจาลองทาง ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดที่ได้จาก
คณิตศาสตร์
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ1/
11.68
100.00
(9.73)
(83.33)
727450E, 1430800N
พื้นที่โครงการ
พื้นที่อุตสาหกรรม

0.0010
(0.002)
0.0008
(0.0016)
0.0013
(0.0026)
0.0011
(0.0022)
0.0005
(0.0011)
50
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(2)

ระยะดาเนินการ
เนื่องจากการดาเนินโครงการในระยะดาเนินการจะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใน 1 วัน ทั้งกรณี
100% Load (Full Load) และ 60% Load (Part Load) ดังนั้น การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศใน
ระยะดาเนินการจะพิ จ ารณาการระบายมลพิ ษออกทางปล่องระบายของ HRSG (Heat Recovery Steam
Generator) รวม 2 ปล่อง โดยใช้ฟังก์ชั่น Variable Emissions Type: By Hour-of-Day ดังนี้
- ระหว่างเวลา 08.01-22.00 น. หรือ 14 ชั่วโมงต่อวัน ดาเนินการที่สภาวะ 100% Load
(Full Load)
- ระหว่างเวลา 22.01-08.00 น. หรือ 10 ชั่วโมงต่อวัน ดาเนินการที่สภาวะ 60% Load
(Part Load)
(ก) ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและจุดรับผลกระทบ
ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 1010 กิโลเมตร แต่
พบว่า อาจไม่ครอบคลุมจุดที่ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าสูงสุด จึงได้ขยาย
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาเป็น 2020 กิโลเมตร โดยการกาหนดความกว้างหรือระยะห่างของจุดรับผลกระทบ (Grid
Receptor) ดังนี้
- ในพื้นที่โครงการจนถึงระยะ 1.5 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวรั้ว กาหนดให้มีความ
กว้างของแต่ละ Grid เท่ากับ 100 เมตร
- ระยะ 1.5-3.0 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวรั้ว กาหนดให้มีความกว้างของแต่ละ Grid
เท่ากับ 250 เมตร
- ระยะ 3.0-5.0 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวรั้ว กาหนดให้มีความกว้างของแต่ละ Grid
เท่ากับ 500 เมตร
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเพิ่มเติมพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive Receptor) ที่
ได้ดาเนินการการตรวจวัดคุณภาพอากาศและรวบรวมผลการตรวจวัดจากรายงานทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องจานวน 5
แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านภูไทร 2) วัดพณานิคม 3) วัดราษฎร์อัสดาราม 4) รพ.สต.มาบยางพร และ 5) โรงเรียน
บ้านวังตาลหม่อน ทั้งนี้ ระดับความสูงของพื้นที่ศึกษาจะใช้ข้อมูล จาก Seamless Shuttle Radar Topography
Mission ที่ระดับความละเอียดที่ 3-arc second (SRTM3) ที่ชุดข้อมูล N12E100 N12E101 N13E100 และ
N13E101 ตามลาดับ
(ข) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
คณะที่ปรึกษาได้จัดเตรียมข้ อมูลอุตุนิยมวิ ทยา ปี พ.ศ.2554-2556 โดยใช้โปรแกรม
AERMET และคานวณปัจ จัยของชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับผิว โลกบริเวณพื้ นที่ศึกษา สาหรับเป็นฐานข้อมูล
ป้อนเข้าสู่แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD โดยข้อมูลอุตุนิยมวิ ทยาที่นามาประมวลผล ประกอบด้ว ย
ข้อมูลอุตุวิทยาระดับผิวพื้น (Surface Data) ของสถานีตรวจวัดตาสิทธิ์ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของกรม
ควบคุมมลพิษ และสถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และใช้ข้อมูลอากาศชั้นบน (Upper Air

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

หน้า 4-51

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Data) ของสถานีตรวจวัดบางนา ซึ่งการเลือกใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยานี้ จะใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่มีพื้นที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด เช่นเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในระยะก่อสร้าง
(ค) ข้อมูลคุณภาพอากาศปัจจุบัน
การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดาเนินการต่างๆ ทั้งนี้จะพิจารณาใช้
ค่าสูงสุดจากการตรวจวัด ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย)
ระยะที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 เป็นตัวแทนคุณภาพอากาศในปัจจุบัน สรุปได้ดังตารางที่ 4.1.4-12
(ง) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ
แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศในระยะดาเนินการ ประกอบด้วย แหล่งกาเนิดมลพิษทาง
อากาศจานวน 3 แหล่ง ดังนี้
(ง.1) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ
การดาเนินการของโครงการจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และมีการระบายมลพิษออกทางปล่องระบายของ HRSG (Heat Recovery Steam Generator) รวม 2 ปล่อง
ดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สภาวะ 100% Load เป็นเวลา 14 ชั่วโมงต่อวัน (07.31-23.30 น.) และดาเนินการที่
สภาวะ 60% Load เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน (23.31-07.30 น.) ซึ่งจะมีอัตราการระบายมลสารดังตารางที่ 4.1.4-14
สาหรับการประเมินผลกระทบจากการฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ใน
ระยะดาเนินการของโครงการจากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าของโครงการ โดยจากเอกสาร AP-42: Compilation of
Air Pollutant Emission Factors, Section: 3.1 Stationary Gas Turbines (2000) ได้ระบุว่า PM Total
หรือ TSP จะมีค่าเท่ากับ PM 10 หรือสัดส่วนของ PM10/TSP เท่ากับ 1.00 โดยผลการประเมินผลกระทบ
ทางด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดาเนินการของโครงการด้ว ยแบบจาลองฯ และใช้สัดส่ว น ของ
PM10/TSP เท่ากับ 1.00
(ง.2) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
การดาเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกัน และมีการระบายมล
สารทางอากาศออกทางปล่องระบายมลสารของ HRSG (Heat Recovery Steam Generator) รวม 2 ปล่อง
ดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สภาวะ 100% Load เป็นเวลา 14 ชั่วโมงต่อวัน (07.31-23.30 น.) และดาเนินการที่
สภาวะ 60% Load เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน (23.31-07.30 น.) โดยมีรายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 4.1.4-14
ดังนั้น อัตราการระบายมลพิษจากแหล่งกาเนิดของโครงการ จะใช้ฟังก์ชั่น Variable Emissions Type: By
Hour-of-Day ตามช่วงของการดาเนินการที่สภาวะ 100 และ 60% ตามลาดับ
สาหรับการประเมินผลกระทบจากการฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) จะ
พิจารณาตามแนวทางเช่นเดียวกับโครงการ
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ตารางที่ 4.1.4-14
ข้อมูลการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
รายละเอียด

หน่วย

กรณีการดาเนินการของโรงไฟฟ้า
ช่วงเดินเครื่องต่าสุด ช่วงเดินเครื่องเต็มกาลัง
(60% Load)
(100% Load)

1. รายละเอียดของปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง
เมตร
3.03
3.03
- จานวนปล่อง
ปล่อง
2
2
- ความสูงของปล่องเหนือระดับผิวดินเดิม
เมตร
45.0
45.0
2. อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ
- ระยะเวลาที่ดาเนินการต่อวัน
ชั่วโมง
14
10
- ความเร็วของการระบายมลพิษจากปล่อง
เมตรต่อวินาที
12.7
19.4
- อุณหภูมิของก๊าซที่ปลายปล่อง
องศาเซลเซียส
91.2
103.1
- อัตราการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP)1/
 ความเข้มข้นของมลพิษ
mg/Nm3
20
20
 อัตราการระบาย
กรัมต่อวินาที
0.87
1.30
- อั ต ราการระบายก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
(SO2)1/
 ความเข้มข้นของมลพิษ
ppm
10
10
 อัตราการระบาย
กรัมต่อวินาที
1.14
1.70
- อั ต ราการระบายก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2)1/
 ความเข้มข้นของมลพิษ
ppm
60
60
 อัตราการระบาย
กรัมต่อวินาที
4.93
7.33
1/
หมายเหตุ :
ค่าความเข้มข้นของการระบายมลพิษเป็นค่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตร (ปรอท)
ปริมาณออกซิเจนร้อยละ 7 และที่สภาวะแห้ง
ที่มา : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด , 2557
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(ง.3) แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศในปัจจุบัน ประกอบด้วย
ในการพิจารณานาเข้าข้อมูลแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศในปัจจุบัน ที่ปรึกษาจะพิจารณา
เฉพาะแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศจากโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต แต่ยังไม่เปิดดาเนินการตาม
แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ของสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2557 ซึ่งจากการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการระบาย
มลพิษทางอากาศของโรงงานต่างๆ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตร
จากพื้นที่โครงการ พบว่ า มีแหล่งก าเนิดมลพิ ษทางอากาศจากโรงงานที่อยู่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาต แต่ยังไม่เปิดดาเนินการมี จานวน 4 โครงการ ได้แก่
บริษัท ฟุ รุคาว่า สกาย อลูมินั่ม (ประเทศไทย) จากัด มีปล่องระบายมลพิ ษทาง
อากาศรวม 63 ปล่อง
บริษัท บอลลี่ไฟฟ์ จากัด มีปล่องระบายมลพิษทางอากาศรวม 5 ปล่อง
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสพี ไพพ์ จากัด มีปล่องระบายมลพิษทางอากาศรวม 2 ปล่อง
บริษัท เอสอี ไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จากัด มีปล่องระบายมลพิ ษทาง
อากาศรวม 1 ปล่อง
เมื่อพิจารณาการประเมินผลกระทบจากการฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ใน
ระยะดาเนินการของโครงการจากของโรงงานอื่นๆ ที่นามาพิจารณาร่วม ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอลูมิเนียม
และเหล็ก จากเอกสาร AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section:12.1 Primary
Aluminum Production และ 12.5 Iron And Steel Production (2004) พบว่า จะมีค่าสัดส่วนของ Total PM
หรือ TSP ต่อ PM10 อยู่ในช่วง 0.31-0.58 และ 0.15-0.96 ตามลาดับ ดังนั้น จึงพิจารณาใช้ค่าสัดส่วนสูงสุดเท่ากับ
0.58 และ 0.96 เป็นตัวแทน (ตารางที่ 4.1.6-15)
ดังนั้นสมมติฐานเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดฝุ่นที่นาเข้าแบบจาลองประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
แหล่งกาเนิดฝุ่นของโรงไฟฟ้า ตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วนของ PM10/TSP เท่ากับ 1.00
แหล่งกาเนิดฝุ่นของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอลูมิเนียม ตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วน
ของ PM10/TSP เท่ากับ 0.58
แหล่งกาเนิดฝุ่นของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเหล็ ก ตั้งสมมติฐานว่าสัดส่วนของ
PM10/TSP เท่ากับ 0.96
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(จ) กรณีศึกษา
(จ.1) การดาเนินการในสภาวะทั่วไป
เมื่อพิจารณาแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด สามารถแบ่งเป็น
กรณีศึกษาได้ดังนี้
กรณีที่ 1: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ
กรณีที่ 2: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการร่วมกับแหล่งกาเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
กรณีที่ 3: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการร่วมกับแหล่งกาเนิดมลพิษทาง
อากาศของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และแหล่งกาเนิด
มลพิษทางอากาศปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
(จ.2) การดาเนินการในสภาวะทั่วไปร่วมกับอิทธิพลของการเกิด Down Wash
การพิ จ ารณาข้อ มูล การออกแบบปล่อ งระบายมลพิ ษ ทางอากาศที่ เหมาะสมตามคู่ มื อ
Guideline for Determination of Good Practices Stack Height โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จากการพิจารณาข้อมูลการออกแบบปล่องระบายมลพิษทางอากาศที่เหมาะสม (Good
Engineering Practice : GEP) ตามคู่มือ Guideline for Determination of Good Practice Stack Height
(Technical Support Document for the Stack Height Regulations) (Revised) U.S.EPA (1985) โดยใช้
สมการดังนี้
Hg = H+1.5L (1)





เมื่อ Hg = ความสูงของปล่องที่เหมาะสม (เมตร)
H = ความสูงของอาคารที่อยู่ใกล้ (เมตร)
L = พิจารณาค่าที่น้อยที่สุดระหว่างความกว้างของอาคารที่อยู่ใกล้กับความสูงของ
อาคารที่อยู่ใกล้ (เมตร)
เมื่อพิจารณาพื้นที่โดยรอบของปล่องระบายของ HRSG ของโครงการที่มีอาคารความสูง
ประมาณ 15 เมตร และความกว้างประมาณ 20 เมตร อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อแทนค่าใน (1) จะได้ว่า
Hg = 15 เมตร + (1.515 เมตร)
= 37.5 เมตร
เมื่อพิจารณาความสูงของปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโครงการที่มีความสูงประมาณ
45 เมตร เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
ที่ปรึกษาจึงไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศจากการดาเนินการของโครงการ
ร่วมกับอิทธิพลของการเกิด Down Wash ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า กรณีศึกษาของโครงการจะมีเพียงการ
พิจารณาผลกระทบจากการดาเนินการในสภาพทั่วไป จานวน 3 กรณี เท่านั้น
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(ฉ) ผลการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD
พบว่า มีความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาทั่วไปและพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ (Sensitive
Receptor) มีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในทุกกรณีที่ทาการประเมิน แสดง
ดังตารางที่ 4.1.4-16 ถึงตารางที่ 4.1.4-18 และภาคผนวก 4ก โดยผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
จากการดาเนินโครงการร่วมกับแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาด้วยแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ รวมกับค่าสูง สุดจากการตรวจวั ดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปัจจุบันมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ประกอบกับตาแหน่งที่มี ค่าความเข้มข้นสูงสุดของมลพิษทางอากาศ (Max. GLC) จากการดาเนิน
โครงการอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขา และบ่อทราย นอกพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตรของโครงการ ดังรูปที่ 4.1.4-7 ไม่มี
ประชาชนอยู่อาศัย ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)

4.1.5

เสียง

(1) ระยะก่อสร้าง
กิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้างโครงการ อาทิ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง การทางาน
ของเครื่องจักรกลหนัก การตอกเสาเข็ม เป็นต้น อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่โดยรอบโครงการ จากคู่มือ Environmental Impact Assessment ของ Canter
(1997) ที่ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็นช่วงการ
ปรับพื้นที่ การขุดเพื่อก่อสร้างฐานราก การก่อสร้างฐานราก การก่อสร้างโครงสร้างและอาคาร และการตกแต่ง/
ตรวจสอบงาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.5-1
(ก) การคานวณระดับเสียง
โดยการคานวณค่าระดับเสียงสูงสุดที่ระยะห่าง 1 หรือ 15 เมตรจากแหล่งกาเนิดเสียง
เป็นระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และเสียงรบกวนต่อบริเวณพื้นที่อ่อนไหว จะพิจารณา
โดยใช้สมการดังต่อไปนี้

การคานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ
การคานวณระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิด เพื่อปรับเป็นระดับเสียงเฉลี่ยใน
ระยะเวลาใดๆ สามารถคานวณโดยใช้สมการ
LeqT = Lp + 10 log t
__________(1)
T
โดย LeqT = ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ (T) [เดซิเบล(เอ)]
Lp = ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิด [เดซิเบล(เอ)]
t = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังจากแหล่งกาเนิด (ชั่วโมง)
T = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังที่ต้องการทราบ (ชั่วโมง)
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ตารางที่ 4.1.4-16
ผลการคาดการณ์คณ
ุ ภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดาเนินการด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD กรณีที่ 1: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ

พื้นที่ศึกษา

ฝุ่นละอองรวมทั้งหมด (TSP
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ผลการ
ผลการ
รวม
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด
แบบจาลองฯ /การรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ

ค่าเฉลี่ย 1 ปี

1/

ค่าสูงสุด

2.37
(0.72)
ตาแหน่ง

บริเวณ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่
ระยะห่าง
ทิศทาง
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
1. โรงเรียนบ้านภูไทร (725815E, 1434419N)

200.00
(60.61)
722317E, 1437931N
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่ป่าไม้
8.6 กม.
NNW

0.38
(0.38)
727617E,
1431031N
พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
0.4 กม.
NNE

150.00
150.26
0.02
0.26
80.00
80.26
0.02
7.00
161.90
168.90
0.10
3.29
91.00
94.29
(45.45)
(45.53)
(0.02)
(0.22)
(66.67)
(66.88)
(0.05)
(2.19)
(50.59)
(52.78)
(0.17)
(0.42)
(11.67)
(12.09)
2. วัดพณานิคม (728879E, 1429006N)
200.00
200.33
0.03
0.33
100.00
100.33
0.03
6.07
122.40
128.47
0.12
3.17
57.20
60.37
(60.61)
(60.71)
(0.03)
(0.28)
(83.33)
(83.61)
(0.06)
(1.9)
(38.25)
(40.15)
(0.21)
(0.41)
(7.33)
(7.74)
3. วัดราษฎร์อัสดาราม (730781E, 1439006N)
170.00
170.19
0.02
0.19
60.00
60.19
0.02
5.53
126.10
131.63
0.11
2.48
169.00
171.48
(51.52)
(51.57)
(0.02)
(0.16)
(50)
(50.16)
(0.04)
(1.73)
(39.41)
(41.13)
(0.18)
(0.32)
(21.67)
(21.98)
4. รพ.สต.มาบยางพร (731509E, 1437214N)
90.00
90.14
0.02
0.14
80.00
80.14
0.02
4.92
79.10
84.02
0.11
1.98
217.50
219.48
(27.27)
(27.31)
(0.02)
(0.12)
(66.67)
(66.78)
(0.05)
(1.54)
(24.72)
(26.26)
(0.19)
(0.25)
(27.88)
(28.14)
5. โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน (734024E, 1432208N)
170.00
170.24
0.02
0.24
90.00
90.24
0.02
5.81
88.50
94.31
0.09
1.94
182.00
183.94
(51.52)
(51.59)
(0.02)
(0.2)
(75)
(75.2)
(0.04)
(1.81)
(27.66)
(29.47)
(0.15)
(0.25)
(23.33)
(23.58)
2/
2/
2/
2/
3/
3/
4/
มาตรฐาน
330
100
120
50
320
57
780
หมายเหตุ:
1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดในแต่ละสถานีจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 , กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
3/ มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)
4/ มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)
() ร้อยละเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานฯ

RNP/ENV/RT5539/P2540RT042

0.26
(0.08)
0.33
(0.1)
0.19
(0.06)
0.14
(0.04)
0.24
(0.07)

202.37
(61.32)

ค่าความเข้มข้นของมลสาร (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ค่าเฉลี่ย 1 ปี
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
ค่าเฉลี่ย 1 ปี
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ผลการ
ผลการ
รวม
ผลการ
ผลการ
รวม
ผลการ
ผลการ
รวม
ผลการ
ผลการ
รวม
คาดการณ์จาก ตรวจวัด/
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด
แบบจาลองฯ การรวบรวม
แบบจาลองฯ
/การรวบรวม
แบบจาลองฯ /การรวบรวม
แบบจาลองฯ /การรวบรวม
ข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุติย
ข้อมูลทุติย
1/
1/
1/
ทุติยภูมิ
ภูมิ
ภูม1/ิ
2.37
100.00
102.37
0.38
33.50
161.90
195.40
0.52
25.13
215.80
240.93
3.10
172.60
175.70
(1.98)
(83.33)
(85.31)
(0.77)
(10.47)
(50.59)
(61.06)
(0.91)
(3.22)
(27.67)
(30.89)
(1.03)
(57.53)
(58.57)
727617E,
727617E,
722317E, 1437931N,
721817E, 1437431N
721317E, 1434931N
722317E, 1437931N
1431031N
1431431N
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่นิคมฯ
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่นิคมฯ
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่ป่าไม้
อุตสาหกรรม
พื้นที่ป่าไม้
อุตสาหกรรม
พื้นที่ปา่ ไม้
พื้นที่ป่าไม้
8.6 กม.
0.4 กม.
8.5 กม.
0.7 กม.
8.6 กม.
8.6 กม.
NNW
NNE
NW
NE
NNW
NNW
0.34
(0.11)
0.43
(0.14)
0.25
(0.08)
0.18
(0.06)
0.31
(0.1)

86.20
(28.73)
48.50
(16.17)
20.00
(6.67)
172.60
(57.53)
65.90
(21.97)
3002/

86.54
(28.85)
48.93
(16.31)
20.25
(6.75)
172.78
(57.59)
66.21
(22.07)

ค่าเฉลี่ย 1 ปี

0.50
(0.50)
727617E,
1431031N,
พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
0.4 กม.
NNE
0.03
(0.03)
0.04
(0.04)
0.03
(0.03)
0.03
(0.03)
0.02
(0.02)
1002/
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ตารางที่ 4.1.4-17
ผลการคาดการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดาเนินการด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ AERMOD
กรณีที่ 2: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการร่วมกับแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด

พื้นที่ศึกษา

ฝุ่นละอองรวมทั้งหมด (TSP)
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ผลการ
ผลการตรวจวัด/ รวม
คาดการณ์จาก การรวบรวม
แบบจาลองฯ ข้อมูลทุติยภูม1/ิ

4.73
(1.43)

ค่าสูงสุด
ตาแหน่ง
บริเวณ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่
ระยะห่าง
ทิศทาง
พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
1. โรงเรียนบ้านภูไทร (725815E, 1434419N)

200.00
(60.61)
722317E, 1437931N
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่ป่าไม้
8.6 กม.
NNW

150.00
150.54
0.05
0.54
80.00
80.54
0.05
13.89
161.90
175.79
0.19
6.56
91.00
97.56
(45.45)
(45.62)
(0.05)
(0.45)
(66.67)
(67.12)
(0.09)
(4.34)
(50.59)
(54.93)
(0.34)
(0.84)
(11.67)
(12.51)
2. วัดพณานิคม (728879E, 1429006N)
200.00
200.69
0.06
0.69
100.00
100.69
0.06
12.56
122.40
134.96
0.24
6.22
57.20
63.42
(60.61)
(60.82)
(0.06)
(0.58)
(83.33)
(83.91)
(0.12)
(3.93)
(38.25)
(42.18)
(0.42)
(0.8)
(7.33)
(8.13)
3. วัดราษฎร์อัสดาราม (730781E, 1439006N)
170.00
170.38
0.04
0.38
60.00
60.38
0.04
11.07
126.10
137.17
0.21
4.92
169.00
173.92
(51.52)
(51.63)
(0.04)
(0.32)
(50)
(50.32)
(0.09)
(3.46)
(39.41)
(42.87)
(0.37)
(0.63)
(21.67)
(22.3)
4. รพ.สต.มาบยางพร (731509E, 1437214N)
90.00
90.28
0.05
0.28
80.00
80.28
0.05
8.41
79.10
87.51
0.22
4.05
217.50
221.55
(27.27)
(27.36)
(0.05)
(0.23)
(66.67)
(66.9)
(0.1)
(2.63)
(24.72)
(27.35)
(0.39)
(0.52)
(27.88)
(28.4)
5. โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน (734024E, 1432208N)
170.00
170.48
0.04
0.48
90.00
90.48
0.04
9.87
88.50
98.37
0.18
3.89
182.00
185.89
(51.52)
(51.66)
(0.04)
(0.4)
(75)
(75.4)
(0.07)
(3.08)
(27.66)
(30.74)
(0.31)
(0.5)
(23.33)
(23.83)
2/
2/
1/
1/
3/
3/
4/
มาตรฐาน
330
100
120
50
320
57
780
หมายเหตุ:
1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดในแต่ละสถานีจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 , กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
3/ มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)
4/ มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)
() ร้อยละเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานฯ

RNP/ENV/RT5539/P2540RT042

0.54
(0.16)
0.69
(0.21)
0.38
(0.12)
0.28
(0.08)
0.48
(0.15)

204.73
(62.04)

ค่าความเข้มข้นของมลสาร (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ค่าเฉลี่ย 1 ปี
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ค่าเฉลี่ย 1 ปี
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ค่าเฉลี่ย 1 ปี
ค่าเฉลี่ย 1 ชม.
ค่าเฉลี่ย 24 ชม.
ผลการ
ผลการตรวจวัด/ รวม
ผลการ
ผลการ
รวม
ผลการ
ผลการ
รวม
ผลการ
ผลการ
รวม
คาดการณ์จาก การรวบรวม
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด/
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด
คาดการณ์จาก
ตรวจวัด
1/
แบบจาลองฯ ข้อมูลทุติยภูมิ
แบบจาลองฯ
การรวบรวม
แบบจาลองฯ /การรวบรวม
แบบจาลองฯ /การรวบรวม
1/
ข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุตยิ
ข้อมูลทุติย
1/
ภูมิ
ภูม1/ิ
0.68
4.73
100.00
104.73
0.77
66.99
161.90
228.89
1.08
50.14
215.80
265.94
6.19
172.60
178.79
(0.68)
(3.94)
(83.33)
(87.28)
(1.53)
(20.93)
(50.59)
(71.53)
(1.89)
(6.43)
(27.67)
(34.09)
(2.06)
(57.53)
(59.60)
727617E,
727617E,
727617E,
722317E, 1437931N
721817E, 1437431N
721317E, 1434931N
722317E, 1437931N
1431131N
1431131N
1431431N
พื้นที่นิคมฯ
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่นิคมฯ
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
พื้นที่นิคมฯ
เขากล้วยป่า (เชิงเขา)
เขาชากกล้วย (เชิงเขา)
อุตสาหกรรม
พื้นที่ป่าไม้
อุตสาหกรรม
พื้นที่ป่าไม้
อุตสาหกรรม
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้
0.4 กม.
8.6 กม.
0.4 กม.
8.5 กม.
0.7 กม.
8.6 กม.
8.6 กม.
NNE
NNW
NNE
NW
NE
NNW
NNW
0.71
(0.24)
0.90
(0.3)
0.50
(0.17)
0.37
(0.12)
0.63
(0.21)

86.20
(28.73)
48.50
(16.17)
20.00
(6.67)
172.60
(57.53)
65.90
(21.97)
3002/

86.91
(28.97)
49.40
(16.47)
20.50
(6.83)
172.97
(57.66)
66.53
(22.18)

ค่าเฉลี่ย 1 ปี

1.00
(1.00)
727617E,
1431131N
พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
0.4 กม.
NNE
0.06
(0.06)
0.08
(0.08)
0.06
(0.06)
0.06
(0.06)
0.05
(0.05)
1002/

หน้า 4-62

โครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 3 จํากัด

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 4.1.4-18
ผลการคาดการณคุณภาพอากาศในบรรยากาศในระยะดําเนินการดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร AERMOD
กรณีที่ 3: ผลกระทบจากการดําเนินการของโครงการรวมกับแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการโรงไฟฟากาซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร (ระยอง) 4 จํากัด และแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศปจจุบันที่อยูในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษา

ฝุนละอองรวมทั้งหมด (TSP)
คาเฉลี่ย 24 ชม.
ผลการ
ผลการตรวจวัด/ รวม
คาดการณจาก การรวบรวม
แบบจําลองฯ ขอมูลทุติยภูมิ1/
38.33
(11.62)

คาสูงสุด

200.00
(60.61)

ตําแหนง
727217E, 1432531N
บริเวณ
ลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่
ระยะหาง
ทิศทาง
พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบดานคุณภาพอากาศ
1. โรงเรียนบานภูไทร (725815E, 1434419N)

พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
1.7 กม.
NNW

8.06
(8.06)
727417E,
1432731N
พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
0.4 กม.
NNE

150.00
157.22
0.44
3.80
80.00
83.80
0.27
28.18
161.90
190.08
0.48
19.37
91.00
110.37
(45.45)
(47.64)
(0.44)
(3.17)
(66.67)
(69.83)
(0.55)
(8.81)
(50.59)
(59.4)
(0.85)
(2.48)
(11.67)
(14.15)
2. วัดพณานิคม (728879E, 1429006N)
200.00
203.70
0.31
2.44
100.00
102.44
0.22
26.05
122.40
148.45
0.47
26.47
57.20
83.67
(60.61)
(61.73)
(0.31)
(2.03)
(83.33)
(85.36)
(0.43)
(8.14)
(38.25)
(46.39)
(0.82)
(3.39)
(7.33)
(10.73)
3. วัดราษฎรอัสดาราม (730781E, 1439006N)
170.00
174.03
0.49
2.24
60.00
62.24
0.31
29.14
126.10
155.24
0.60
19.26
169.00
188.26
(51.52)
(52.74)
(0.49)
(1.87)
(50)
(51.87)
(0.61)
(9.11)
(39.41)
(48.51)
(1.05)
(2.47)
(21.67)
(24.14)
4. รพ.สต.มาบยางพร (731509E, 1437214N)
90.00
95.18
0.49
2.83
80.00
82.83
0.32
24.50
79.10
103.60
0.69
21.00
217.50
238.50
(27.27)
(28.84)
(0.49)
(2.36)
(66.67)
(69.03)
(0.65)
(7.66)
(24.72)
(32.38)
(1.21)
(2.69)
(27.88)
(30.58)
5. โรงเรียนบานวังตาลหมอน (734024E, 1432208N)
170.00
173.89
0.26
2.46
90.00
92.46
0.18
24.32
88.50
112.82
0.46
12.50
182.00
194.50
(51.52)
(52.69)
(0.26)
(2.05)
(75)
(77.05)
(0.35)
(7.6)
(27.66)
(35.26)
(0.8)
(1.6)
(23.33)
(24.94)
2/
2/
1/
1/
3/
3/
4/
มาตรฐาน
330
100
120
50
320
57
780
หมายเหตุ:
1/ คาสูงสุดจากการตรวจวัดในแตละสถานีจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (สวนขยาย) ระยะที่ 5 , กรกฎาคมถึงธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
3/ มาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552)
4/ มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)
() รอยละเมื่อเทียบกับคามาตรฐานฯ

RNP/ENV/RT5539/P2540RT042

7.22
(2.19)
3.70
(1.12)
4.03
(1.22)
5.18
(1.57)
3.89
(1.18)

238.33
(72.22)

คาเฉลี่ย 1 ป

คาความเขมขนของมลสาร (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)
ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
คาเฉลี่ย 24 ชม.
คาเฉลี่ย 1 ป
คาเฉลี่ย 1 ชม.
คาเฉลี่ย 1 ป
คาเฉลี่ย 1 ชม.
คาเฉลี่ย 24 ชม.
ผลการ
ผลการ
รวม
ผลการ
ผลการตรวจวัด/ รวม
ผลการ
ผลการตรวจวัด
รวม
ผลการ
ผลการตรวจวัด/ รวม
คาดการณ ตรวจวัด/การ
คาดการณ
การรวบรวม
คาดการณ
/การรวบรวม
คาดการณ
การรวบรวม
1/
1/
จาก
รวบรวมขอมูล
จาก
ขอมูลทุติยภูมิ
จาก
ขอมูลทุติยภูมิ
จาก
ขอมูลทุติยภูมิ1/
แบบจําลองฯ
ทุติยภูมิ1/
แบบจําลองฯ
แบบจําลองฯ
แบบจําลองฯ
19.27
100.00
119.27
4.20
116.33
161.90
278.23
3.09
86.49
215.80
302.29
21.35
172.60
193.95
(16.06)
(83.33)
(99.39)
(8.39)
(36.35)
(50.59)
(86.95)
(5.43)
(11.09)
(27.67)
(38.76)
(7.12)
(57.53)
(64.65)
727417E,
728717E,
727217E, 1432531N
721317E, 1438431N
728417E, 1429431N
728517E, 1430831N
1432731N
1432731N
พื้นที่นิคมฯ
พื้นที่นิคมฯ
เขาชากกลวย (เชิงเขา)
พื้นที่นิคมฯ
เขากลวยปา (เชิงเขา)
พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
พื้นที่ปาไม
อุตสาหกรรม
พื้นที่ปาไม
อุตสาหกรรม
1.7 กม.
0.4 กม.
8.5 กม.
0.7 กม.
8.6 กม.
1.3 กม.
NNW
NNE
NW
NE
NNW
E
2.33
(0.78)
2.92
(0.97)
1.66
(0.55)
1.63
(0.54)
1.94
(0.65)

86.20
(28.73)
48.50
(16.17)
20.00
(6.67)
172.60
(57.53)
65.90
(21.97)
3002/

88.53
(29.51)
51.42
(17.14)
21.66
(7.22)
174.23
(58.08)
67.84
(22.61)

คาเฉลี่ย 1 ป

4.94
(4.94)
728917E,
1431231N
พื้นที่นิคมฯ
อุตสาหกรรม
0.4 กม.
NNE
0.17
(0.17)
0.23
(0.23)
0.22
(0.22)
0.27
(0.27)
0.17
(0.17)
1002/

หนา 4-63

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เขาชากกล้วย

เขากล้วยป่า

รูปที่ 4.1.4-7 : บริเวณที่ผลการคาดการณ์ค่าความเข้มของมลพิษสูงสุดอยู่นอกรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

หน้า 4-64

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.1.5-1
ระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง
ที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 15 เมตร
หน่วย : เดซิเบล(เอ)
ประเภทของอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
อาคารพักอาศัย
อาคารสานักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม
ถนน ทางหลวง
โรงแรม โรงเรียน
ลานจอดรถ
พิเศษ และระบบ
ขั้นตอนการก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค
ห้างสรรพสินค้า
ระบายน้า
และสถานีบริการ
I
II
I
II
I
II
I
II
- การปรับพื้นที่
83
83
84
84
84
83
84
84
- การขุดเพื่อก่อสร้างฐานราก
88
75
89
79
89
71
88
78
- การก่อสร้างฐานราก
81
81
78
78
77
77
88
88
- การก่อสร้างโครงสร้างและอาคาร
81
65
87
75
84
72
79
78
- การตกแต่ง/ตรวจสอบงาน
88
72
89
75
89
74
84
84
หมายเหตุ:
I
= ระดับเสียงสูงสุดกรณีใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกัน (All Pertinent Equipment)
II = ระดับเสียงสูงสุดกรณีที่ใช้จานวนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เท่าที่ต้องการ (Minimum Requirement)
ที่มา:
Carry W. Canter, Environmental Impact Assessment, 1997


การคานวณระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบ
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นที่ระยะห่าง 1 หรือ 15 เมตรจากแหล่งกาเนิดเสียง (เครื่องจักร)
สามารถปรับเป็นระดับเสียงที่ผู้รับผลกระทบจะได้รับ โดยใช้สมการ (2) ดังนี้
r
Lp2 = Lp1- 20 log ( 2 ) __________(2)
r1
โดย Lp1 = ระดับเสียงจากการตรวจวัดที่ระยะห่าง r1 จากแหล่งกาเนิด
Lp2 = ระดับเสียงที่เกิดขึ้นที่ระยะห่าง r2 จากแหล่งกาเนิด
r1,r2 = ระยะทางจากแหล่งกาเนิดที่ทาการตรวจวัดระดับเสียง Lp1 และ Lp2
ตามลาดับ

การคานวณระดับเสียงรวม
ระดับเสียงรวมจากระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ และระดับเสียง
ที่ตรวจวัดได้บริเวณพื้นที่อ่อนไหวของโครงการ สามารถคานวณได้จากสมการรวมเสียงเชิงพลังงาน ดังนี้

10log  10 Lp i /10  __________(3)
 i 1

เมื่อ Lpรวม = ระดับเสียงรวม, เดซิเบล(เอ)
Li = ระดับเสียงแต่ละแหล่งกาเนิด, เดซิเบล(เอ)
n = จานวนแหล่งกาเนิดเสียง
n

Lpรวม =
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ระดับเสียงรบกวน
นอกจากการคาดการณ์ ร ะดั บ เสี ย ง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานระดั บ เสี ย ง
โดยทั่วไปแล้ว ที่ปรึกษายัง พิจารณาค่าระดับ เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นบริเวณพื้ นที่ใกล้เคียงโครงการ ซึ่งมีวิ ธีการ
คานวณดังนี้
ค่าระดับเสียงรบกวน = ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (Leq) - ค่าระดับเสียงพื้นฐาน (L90)
(กรณีที่ค่าระดับการรบกวน >10 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเกิดการรบกวน)
จากการประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิ ษ เรื่อง วิ ธีการตรวจวัดระดับเสียง
พื้นฐาน ระดับเสียง ขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคานวณค่า
ระดับเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ได้กาหนดวิธีการคานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน
สาหรับการตรวจวัดระดับเสียงในภาคสนามไว้ จึงนาวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคานวณค่าระดับการ
รบกวนจากกิจกรรมของโครงการ โดยมีวิธีการดังนี้
(1) นาผลการคาดการณ์ระดับเสียงของโครงการขณะมีกิจกรรม (เสียงจากการ
คาดการณ์ + เสียงจากการตรวจวัดสูงสุด) หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่า
ระดับเสียง
(2) นาผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้จากข้อ (1) มาเทียบกับค่าตามตารางเพื่อหาตัว
ปรับค่าระดับเสียง
ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
1.4 หรือน้อยกว่า
1.5-2.4
2.5-3.4
3.5-4.4
4.5-6.4
6.5-7.4
7.5-12.4
12.5 หรือมากกว่า

ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบล(เอ))
7.0
4.5
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0

(3) นาผลการคาดการณ์ระดับเสียงของโครงการขณะมีกิจกรรม (เสียงจากการ
คาดการณ์ + เสียงสูงสุดจากการตรวจวัด) หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากข้อ (2) ผลลัพธ์เป็นระดับ
เสียงขณะมีการรบกวน
สาหรับกรณีแหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง 22.0006.00 น.ให้บวกเพิ่มด้วย 3 เดซิเบล(เอ) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน
(4) นาค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน จากข้อ (3) มาหักลบด้วยค่าระดับเสียง
พื้นฐานจากการตรวจวัด (L90)
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จากคู่มือวัดเสียงรบกวน ของสานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ได้กาหนดขั้นตอนในการคานวณเสียงรบกวน โดย
พิจารณาจากแหล่งกาเนิดเสียงแบ่งเป็น 4 กรณี รายละเอียดดังรูปที่ 4.1.5-1 และเมื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการ พบว่า แหล่งกาเนิดของเสียงเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 8 ชั่วโมงของการทางาน และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นโรงเรียนและวัด ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความ
สงบเป็นพิเศษ จัด อยู่ในกรณีที่ 4 ซึ่งตามคู่มือวัดเสียงรบกวนฯ ได้กาหนดให้ใช้ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที เป็น
ตัวแทนของระดับเสียงขณะมีการรบกวน
เมื่อ พิ จ ารณาพื้ นที่อ่ อนไหวต่ อ ผลกระทบบริ เวณใกล้เคี ยงพื้ น ที่โครงการ ได้แ ก่
โรงเรียนบ้านภูไทร และวัดพณานิคม ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบตามคู่มือวัดเสียงรบกวน ของสานัก
จัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, กันยายน 2550 ซึ่งระบุวิธีการประเมินเสียงรบกวนโดยใช้ค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ดังนั้น จึงพิจารณาประเมินผลกระทบด้านเสียงรบกวนโดยใช้ระดับเสียง 5 นาที ทั้งในช่วง
เวลากลางวันและเวลากลางคืน
การดาเนินการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งจัดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท
อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ดั ง ตารางที่ 4.1.5-1 กรณี ที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลหรื อ อุ ป กรณ์ ทั้ ง หมดพร้ อ มกั น
เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการขุดเพื่อก่อสร้างฐานราก และการตกแต่ง /ตรวจสอบงาน จะก่อให้เกิด
เสียงดังมากที่สุด โดยมีค่าระดับเสียงสูงสุดที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 15 เมตรเท่ากับ 89 เดซิเบล(เอ) เมื่อ
พิจารณาให้ระดับเสียงดังกล่าวเป็นตัวแทนของเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการตลอดเวลา 8
ชั่วโมงของการทางาน เป็นกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) สามารถคานวณหาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ได้ดังนี้
Leq 5 นาที

Leq 8 ชม.

89.0 + 10 log

=

89.0 เดซิเบล(เอ)
8
89.0 + 10 log
8
89.0 เดซิเบล(เอ)
89.0 + 10 log 8
24
84.2 เดซิเบล(เอ)

=
=

Leq 24 ชม.

=
=
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กรณีท่ ี 1

กรณีท่ ี 2

กรณีท่ ี 3

กรณีท่ ี 4

เสียงเกิดต่อเนือ่ ง

ใน 1 ชั่วโมง

ใน 1 ชั่วโมง

เสียงเกิดในพื้นทีท่ ตี่ ้องการความเงียบ

นานกว่า 1 ชั่วโมง

เสียงเกิดเพียง 1 ช่วง

เสียงเกิดมากกว่า 1 ช่วง

สงบ/เกิดช่วงเวลา 22:00-06:00 น.

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ระดับเสียง

ระดับเสียง

ระดับเสียง

ระดับเสียง

LAeq 1 hr

LAeq, Tm

LAeq, Ti

LAeq, 5 min

คานวณหาค่าระดับเสียงรวม
จากระดับเสียงและเวลาที่
เกิดช่วงต่างๆ โดยสมการ
LAeq, Tm = 10 log10 {[1/Tm]STi100.1Laeq, Ti}

เทียบตาราง
ผลการตรวจวัด/

ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

คานวณ

LAeq, 5 min

ผลการตรวจวัด/

ตัว

คานวณ

ปรับค่า

ผลต่าง

ตัวปรับค่า

ระดับเสียงของแหล่งกาเนิดทีป่ รับค่า

คานวณหาค่าระดับเสียง
ในเวลาอ้างอิง 1 ชั่วโมง โดยสมการ
LAeq, Tr = LAeq, Tm + 10log10[Tm/Ti]
+ 3 dBA
+ 5 dBA
กรณีเสียงจากแหล่งกาเนิดมีเสียงกระแทก
เสียงแหลมดัง เสียงต่าทีม่ ีความสั่นสะเทือนร่วมด้วย
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน

ระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับการรบกวน

ที่มา : สานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550

รูปที่ 4.1.5-1 : ขั้นตอนการตรวจวัด และวิเคราะห์การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
ด้านเสียงของโครงการจานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูไทร และวัดพณานิคม ที่มีระยะห่างประมาณ 3,600
และ 2,400 เมตร ตามลาดับ โดยใช้สมการที่ 2 ผลการคานวณมีรายละเอียดดังตาราง
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
2. วัดพณานิคม

ระยะห่าง
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง ณ พืน้ ที่อ่อนไหวของโครงการ (เดซิเบล(เอ))
Leq 5 นาที
Leq 8 ชม.
Leq 24 ชม.
41.4
41.4
36.6
44.9
44.9
40.1

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 นาที) และ
เสียงพื้นฐาน (L90) ที่ได้จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
2556 โดยประมวลผลและจัดทาเป็นแผนภาพโดยแยกเป็นช่วงเวลากลางวัน (06.01-22.00 น.) และเวลากลางคืน
(22.01-06.00 น.) สรุปได้ดัง รูปที่ 4.1.5-2 ถึงรูปที่ 4.1.5-5 พบว่า ในบางช่วงเวลามีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที
(Leq 5 นาที) และเสียงพื้นฐาน (L90) แตกต่างกันมาก (10.1-32.4 เดซิเบล(เอ)) แสดงให้เห็นว่าพื้นที่อ่อนไหวอาจ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แหล่งกาเนิดตามปกติ
ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงไม่พิจารณาใช้ค่าระดับเสียงดังกล่าวในการประเมินผลกระทบด้าน
เสียงรบกวน เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสภาวะไม่ปกติ

1
90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

รูปที่ 4.1.5-2 : ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐานในช่วงเวลากลางวัน
บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร
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1
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รูปที่ 4.1.5-3 : ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐานในช่วงเวลากลางวัน
บริเวณวัดพนานิคม
1
75.0

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

รูปที่ 4.1.5-4 : ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐานในช่วงเวลากลางคืน
บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร
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1
65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

รูปที่ 4.1.5-5 : ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และเสียงพื้นฐานในช่วงเวลากลางคืน
บริเวณวัดพนานิคม
ดังนั้น เมื่อพิจารณารวมกับผลการตรวจวัดระดับเสียง จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกัน และแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2556 ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
สรุปได้ดังนี้
โรงเรียนบ้านภูไทร มีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการประมาณ 3,600 เมตร ผล
การคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 41.4 และ 36.6 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ เมื่อรวมกับ
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมงสูงสุดจากการตรวจวัด จะมีค่าเท่ากับ 66.1 และ 59.9 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ
อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานฯ กาหนด รายละเอียดดัง ตารางที่ 4.1.5-2 สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวนโดยใช้ค่ า
ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 เดซิเบล(เอ) จนถึง 7.2 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และไม่ถือว่าเป็นเสียงรบกวน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-3 และภาคผนวก 4ข
วัดพณานิคม มีระยะห่างจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการประมาณ 2,400 เมตร ผลการ
คาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 44.9 และ 40.1 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ เมื่อรวมกับค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมงสูงสุด จากการตรวจวัดจะมีค่าเท่ากับ 56.3 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่กาหนด รายละเอียดดัง ตารางที่ 4.1.5-2 สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวนโดยใช้ค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 เดซิเบล(เอ) จนถึง 10.3 เดซิเบล(เอ) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและ
ถือว่าเป็นเสียงรบกวน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-3 และภาคผนวก 4ข
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ตารางที่ 4.1.5-2
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างโครงการ
ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
กิจกรรมการ ค่าสูงสุดการ ระดับเสียง กิจกรรมการ ค่าสูงสุดการ ระดับเสียง
ก่อสร้าง
ตรวจวัด1/
รวม
ก่อสร้าง
ตรวจวัด1/
รวม
1/
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
41.4
66.1
66.1
36.6
59.9
59.9
1/
2. วัดพณานิคม
44.9
56.0
56.3
40.1
56.2
56.3
2/
3/
มาตรฐาน
90
70
หมายเหตุ:
1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2549 เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง

ตารางที่ 4.1.5-3
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง
ในระยะก่อสร้างโครงการ
ระยะห่างจาก
พื้นที่
โครงการ
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่อ่อนไหว
เฉลี่ย 5 นาที
เฉลี่ย 5 นาที พื้นฐานเฉลี่ย 5 เฉลี่ย 5 นาที
ในระยะก่อสร้าง
1/
ต่อผลกระทบด้านเสียง
จากกิจกรรม
การตรวจวัด
นาทีการ
รวมในระยะ
1/
การก่อสร้าง
ตรวจวัด
ก่อสร้าง
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
41.4
38.9-63.5
37.5-60.1
43.3-63.5
ไม่รบกวน-7.2
2. วัดพณานิคม
44.9
42.3-64.2
36.9-56.5
46.8-64.3
ไม่รบกวน-10.3
มาตรฐาน
103/
หมายเหตุ:
1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 5 นาที จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ดัง นั้น โครงการจึ ง ได้มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงรบกวน
ที่เกิดขึ้น โดยได้กาหนดให้มีการติดตั้งรั้วสังกะสีหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร อ้างอิงตามเอกสาร Guidelines on
Design of Noise Barriers ของ Environmental Protection Department Highways Department,
Government of the Hong Kong, SAR (2003) ซึ่งระดับเสียงที่ลดลงจากการติดตั้งกาแพงกั้นเสียงชั่วคราว
สามารถคานวณได้โดยใช้สมการ ดังนี้
 2 πN dB
IL = 5dB  20log
N < 12.5
(1)
 ;
 tanh 2 πN 
IL = 20 d; N > 12.5
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เมื่อ IL = ระดับเสียงที่ลดลงจากการติดตั้งกาแพงกั้นเสียง (Insertion Loss), เดซิเบล(เอ)
N = Fresnel Number
โดย Fresnel Number (N) สามารถคานวณได้โดยใช้สมการดังนี้
N =
เมื่อ l
a
b
f
co

=
=
=
=
=

2a  b  l  f
co
ระยะขจัดจากแหล่งกาเนิดถึงผู้รับเสียง
ระยะขจัดจากแหล่งกาเนิดเสียงถึงขอบด้านบนของกาแพงกั้นเสียง
ระยะขจัดจากขอบด้านบนของกาแพงกั้นเสียงถึงผู้รับเสียง
ความถี่คลื่นเสียง มีค่าเท่ากับ 500 Hz
ความเร็วคลื่นเสียง มีค่าเท่ากับ 1,100 ฟุต/วินาที หรือประมาณ 335 เมตร/วินาที

โดยเมื่อโครงการกาหนดให้ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงชั่วคราวชนิดสังกะสี ห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง
1 เมตร ความสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณวัดพณานิคมที่มีระยะห่างประมาณ 2,400 เมตร และได้รับผลกระทบ
ด้านเสียงรบกวนในระยะก่อสร้างของโครงการ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กาหนด ดังรูปที่ 4.1.5-6 สามารถคานวณ
ระดับเสียงที่ลดลงได้ดังนี้

2a  b  l  f
co
เมื่อ a = (12+1.52)1/2
= 1.8 เมตร
b = (0.52+2,400.02)1/2
= 2,400.0 เมตร
l = 2,401.0 เมตร
f = 500 Hz
C0 = 335 เมตร/วินาที
N = 21.8  2400 - 2401 500
335
= 2.4
เมื่อแทนค่า N เท่ากับ 2.4 ในสมการ (1) จะได้ว่า

2  π  2.4 dB
IL = 5 dB  20log

 tanh  2  π  2.4 
= 16.8 เดซิเบล(เอ)
ดังนั้น กรณีที่ติดตั้งกาแพงกั้นเสียง จะทาให้ระดับเสียงบริเวณวัดพณานิคมลดลง เท่ากับ
1) Leq 5 นาที ของเสียงที่ข้ามกาแพงกั้นเสียง
= 44.9-16.8 เดซิเบล(เอ)
= 28.1 เดซิเบล(เอ)
N =
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พื้นที่อ่อนไหว
กาแพงสูง = 2.0 เมตร
แหล่งกาเนิดเสียง
0.5 เมตร

a = 1.8 เมตร

b = 2,400 เมตร

1.5 เมตร
2,400 เมตร

1.0 เมตร
l = 2,401 เมตร

รูปที่ 4.1.5-6 : ระยะทางและระยะขจัดที่ใช้คานวณระดับเสียงที่ลดลงจากการเดินทางข้ามแนวกาแพงกั้นเสียง
ที่มีความสูง 2.0 เมตร
ดังนั้น เมื่อติดตั้งรั้วสังกะสีหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร ที่มีความสูงประมาณ 2.00
เมตร ผลกระทบด้านเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจะลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.5-4 และภาคผนวก 4ข
สรุปผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้าง ผลการคาดการณ์ระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้ง 2 แห่ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯที่กาหนด สาหรับผลการ
คาดการณ์เสียงรบกวน แม้ว่า บริเวณวัดพณานิคม จะมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและถือว่าเป็นเสียงรบกวน แต่
โครงการได้กาหนดให้มีการติดตั้งรั้วสังกะสีโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดทอนเสียงลงและทาให้ผล
กระทบที่เกิดขึ้นจะลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่า
(ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
ตารางที่ 4.1.5-4
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้าง
โครงการกรณีติดตั้งกาแพงกั้นเสียง
ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ
(เมตร)

ระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่อ่อนไหว
5 นาทีจาก
เฉลี่ย 5 นาที พื้นฐานเฉลี่ย เฉลี่ย 5 นาที
ในระยะก่อสร้าง
1/
ต่อผลกระทบด้านเสียง
กิจกรรมการ
การตรวจวัด
5 นาทีการ
รวมในระยะ
1/
ก่อสร้าง
ตรวจวัด
ก่อสร้าง
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
3,600
24.6
38.9-63.5
37.5-60.1
39.1-63.5
ไม่รบกวน-5.8
2. วัดพณานิคม
2,400
28.1
37.0-64.2
36.9-56.5
42.5-64.2
ไม่รบกวน-5.9
มาตรฐาน
103/
หมายเหตุ:
1/ ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที จากกิจกรรมการก่อสร้างกรณีติดตั้งกาแพงกั้นเสียงชั่วคราวชนิดสังกะสี หนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร
สูงประมาณ 2.00 เมตร
2/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 5 นาที จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
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(2) ระยะดาเนินการ
การประเมินผลกระทบด้านเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากกิจกรรม
การผลิตไฟฟ้าในระยะดาเนินการของโครงการ จะใช้วิธีการศึกษาและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง
สาหรับการประเมิ นผลกระทบด้านเสียงรบกวน เมื่อพิจารณาจากคู่มือ วัดเสียงรบกวนฯ พบว่า แหล่งกาเนิดของ
เสียงเกิดจากการผลิตไฟฟ้าที่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นโรงเรียนและวัด ซึ่งจัดเป็น
พื้นที่ที่ต้องการความสงบเป็นพิเศษ จัด อยู่ในกรณีที่ 4 ซึ่งตามแนวทางในคู่มือวัดเสียงรบกวนฯ ได้กาหนดให้ใช้
ระดับเสียง เฉลี่ย 5 นาที เป็นตัวแทนของระดับเสียงขณะมีการรบกวน
เมื่อพิจารณาแหล่งกาเนิดเสียงหลักของโครงการในระยะดาเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ซึ่งคาดว่าจะเปิดดาเนินการหลังจากโครงการได้รับความ
เห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงได้พิจารณาแบ่งการ
ประเมินผลกระทบด้านเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ

กรณีที่ 2: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลกระทบด้านเสียงดังนี้
กรณีที่ 1: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ
แหล่งกาเนิดเสียงของโครงการในระยะดาเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า โดยโครงการได้กาหนดให้อุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จะนามาใช้ จะต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)
ที่ระยะ 1 เมตรจากอุปกรณ์ และสูงจากพื้นดินประมาณ 1.2 เมตร โดยชนิดและจานวนของอุปกรณ์เครื่องจักรกล
ที่จะนามาใช้ในโครงการ ได้แก่

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าชุดกังหันสันดาป (CTGs)

เครื่องสูบน้าสาหรับการหมุนเวียนน้า (Circulating Water Pumps)

เครื่องสูบน้าสาหรับการป้อนน้าเข้าสู่ระบบ (Feedwater Pumps)

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)

เครื่องอัดอากาศ (Air Compressors)

วาล์วควบคุมและระบบท่อต่อเชื่อม (Control Valves and Associated Pipework)

วาล์วระบายฉุกเฉิน (Safety Relief Valves)

เครื่องอัดก๊าซ (Gas Compressors)

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
โดยการผลิตไฟฟ้าของโครงการ จะดาเนินการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องจักรกล
ทั้งหมดใช้งานพร้อมกัน ยกเว้น วาล์วระบายฉุกเฉิน (Safety Relief Valves) และเครื่องจักรแต่ละชนิดก่อให้เกิด
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เสียงดังที่ระยะห่าง 1 เมตร เท่ากับ 85 เดซิเบล(เอ) เป็นกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) สามารถคานวณหาระดับ
เสียงสูงสุดที่แหล่งกาเนิด ได้ดังนี้
Lpรวม
= 10log (1085/10+1085/10+1085/10+1085/10+1085/10+1085/10+1085/10+1085/10)
= 94.0 เดซิเบล(เอ)
ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงของ
โครงการจานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูไทร และวัดพณานิคม ที่มีระยะห่างประมาณ 3,600 และ 2,400
เมตร ตามลาดับ โดยใช้สมการ (2) ผลการคานวณมีรายละเอียดดังตาราง
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
2. วัดพณานิคม

ระยะห่าง
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า ณ พื้นที่อ่อนไหวของโครงการ
(เดซิเบล(เอ))
Leq 5 นาที
Leq 8 ชม.
Leq 24 ชม.
22.9
22.9
22.9
26.4
26.4
26.4

ดังนั้น เมื่อพิจารณารวมกับผลการตรวจวัดระดับเสีย งจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จาก
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2556 ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
สรุปได้ดังนี้
โรงเรียนบ้านภูไทร มีระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการประมาณ 3,600 เมตร ผลการคาดการณ์
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากัน คือ 22.9 เดซิเบล(เอ) ทั้งสองกรณีเมื่อรวมกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8
และ 24 ชั่วโมงสูงสุดจากการตรวจวัดจะมีค่าเท่ากับ 66.1 และ 59.9 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่กาหนด รายละเอียดดัง ตารางที่ 4.1.5-5 สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวนโดยใช้ค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 5 นาที มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 เดซิเบล(เอ) จนถึง 5.8 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
และไม่ถือว่าเป็นเสียงรบกวน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-6 และภาคผนวก 4ข
วัดพณานิคม มีระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการประมาณ 2,400 เมตร ผลการคาดการณ์ระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากัน คือ 26.4 เดซิเบล(เอ) ทั้งสองกรณี เมื่อรวมกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ
24 ชั่วโมงสูงสุดจากการตรวจวัดจะมีค่าเท่ากับ 56.0 และ 56.2 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่
กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-5 สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวนโดยใช้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มี
ค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 เดซิเบล(เอ) จนถึง 5.9 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดและไม่ถือว่าเป็น
เสียงรบกวน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-6 และภาคผนวก 4ข
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ตารางที่ 4.1.5-5
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการโครงการ
ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
ระดับเสียงเฉลี่ย24 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
กิจกรรมการ ค่าสูงสุดการ ระดับเสียง กิจกรรมการ ค่าสูงสุดการ ระดับเสียง
ผลิตไฟฟ้า
ตรวจวัด1/
รวม
ผลิตไฟฟ้า
ตรวจวัด1/
รวม
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
22.9
66.1
66.1
22.9
59.9
59.9
2. วัดพณานิคม
26.4
56.0
56.0
26.4
56.2
56.2
2/
3/
มาตรฐาน
90
70
หมายเหตุ:
1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.) สูงสุดของแต่ละสถานี
จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2549 เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง

ตารางที่ 4.1.5-6
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการโครงการ
ระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
5 นาที จาก
เฉลี่ย 5 นาที พื้นฐานเฉลี่ย เฉลี่ย 5 นาที รบกวนในระยะ
กิจกรรมการ
การตรวจวัด1/
5 นาทีการ
รวมในระยะ
ดานเนการ
1/
ผลิตไฟฟ้า
ตรวจวัด
ดาเนินการ
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
3,600
22.9
37.6-63.5
36.0-60.1
37.7-63.5
ไม่รบกวน-5.8
2. วัดพณานิคม
2,400
26.4
37.0-64.2
35.1-56.5
37.4-64.2
ไม่รบกวน-5.9
มาตรฐาน
103/
หมายเหตุ:
1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 5 นาที จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง

ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ
(เมตร)

กรณีที่ 2: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
แหล่ง กาเนิดเสียงของโครงการโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด ในระยะดาเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่ง ได้กาหนดให้
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ จะต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 1 เมตรจากอุปกรณ์
และสูงจากพื้นดินประมาณ 1.2 เมตร โดยชนิดและจานวนของอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่จะนามาใช้ในโครงการ
ได้แก่

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าชุดกังหันสันดาป (CTGs)
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เครื่องสูบน้าสาหรับการหมุนเวียนน้า (Circulating Water Pumps)

เครื่องสูบน้าสาหรับการป้อนน้าเข้าสู่ระบบ (Feedwater Pumps)

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motors)

วาล์วควบคุมและระบบท่อต่อเชื่อม (Control Valves and Associated Pipework)

วาล์วระบายฉุกเฉิน (Safety Relief Valves)

พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fans)
โดยการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด จะดาเนินการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่เครื่องจักรกลทั้งหมดใช้งานพร้อมกัน ยกเว้นวาล์ว
ระบายฉุกเฉิน (Safety Relief Valves) และเครื่องจักรแต่ละชนิดก่อให้เกิดเสียงดังที่ระยะห่าง 1 เมตร เท่ากับ 85
เดซิเบล(เอ) เป็นกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) สามารถคานวณหาระดับเสียงสูงสุดที่แหล่งกาเนิดได้ดังนี้
Lp
= 10log (1085/10+1085/10+1085/10+1085/10+1085/10+1085/10)
= 92.8 เดซิเบล(เอ)
ดังนั้น เมื่อรวมกับค่าระดับเสียงสูงสุดจากการดาเนินการของโครงการ (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด) ที่มีค่าเท่ากับ 94.0 เดซิเบล(เอ) จะมีระดับเสียงรวมเท่ากับ
Lpรวม
= Lpโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด + Lpโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
94.0/10
92.8/10

Lpรวม

= 10log (10 +10 )
= 96.5 เดซิเบล(เอ)
เมื่อ พิ จ ารณาผลกระทบด้านเสียงต่ อชุ มชน และพื้ นที่ อ่อนไหวต่อ ผลกระทบด้ านเสี ยงของ
โครงการจานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูไทร และวัดพณานิคม ที่มีระยะห่างประมาณ 3,600 และ 2,400
เมตร ตามลาดับ โดยใช้สมการ (2) ผลการคานวณมีรายละเอียดดังตาราง
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
2. วัดพณานิคม

ระยะห่าง
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียงจากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า ณ พื้นที่อ่อนไหวของโครงการ
(เดซิเบล(เอ))
Leq 5 นาที
Leq 8 ชม.
Leq 24 ชม.
25.4
25.4
25.4
28.9
28.9
28.9

ดังนั้น เมื่อพิจารณารวมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงจากจากการรวบรวมข้อมู ลทุติยภูมิ จาก
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2556 ซึ่งมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด
สรุปได้ดังนี้
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โรงเรียนบ้านภูไทร มีระยะห่างจากพื้นที่ ตั้งโครงการประมาณ 3,600 เมตร ผลการคาดการณ์
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากัน คือ 25.4 เดซิเบล(เอ) ทั้งสองกรณี เมื่อรวมกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย
8 และ 24 ชั่วโมง สูงสุดจากการตรวจวัดจะมีค่าเท่ากับ 66.1 และ 59.9 เดซิเบล(เอ) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่
กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-7 สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวนโดยใช้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มี
ค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 เดซิเบล(เอ) จนถึง 5.8 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กาหนดและไม่ถือว่า
เป็นเสียงรบกวน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-8 และภาคผนวก 4ข
ตารางที่ 4.1.5-7
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการโครงการ
ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ
(เมตร)
3,600
2,400

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
ระดับเสียงเฉลี่ย24 ชั่วโมง (เดซิเบล(เอ))
กิจกรรมการ ค่าสูงสุดการ ระดับเสียง กิจกรรมการ ค่าสูงสุดการ ระดับเสียง
ผลิตไฟฟ้า
ตรวจวัด
รวม
ผลิตไฟฟ้า
ตรวจวัด1/
รวม
1/
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
25.4
66.1
66.1
25.4
59.9
59.9
1/
2. วัดพณานิคม
28.9
56.0
56.0
28.9
56.2
56.2
3/
4/
มาตรฐาน
90
70
หมายเหตุ:
1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 ชม.) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8ชม.) สูงสุดของแต่ละสถานี
ในช่วงวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2555 จากรายงานการปฏิบั ติต ามมาตรการป้ องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2556
2/ มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2549 เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง
3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
พื้นที่อ่อนไหว
ต่อผลกระทบด้านเสียง

ตารางที่ 4.1.5-8
ผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการ
โครงการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ระยะห่างจาก
พื้นที่โครงการ
(เมตร)

ระดับเสียงเฉลี่ย
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
ระดับเสียง
พื้นที่อ่อนไหว
5 นาทีจาก
เฉลี่ย 5 นาที พื้นฐานเฉลี่ย เฉลี่ย 5 นาที รบกวนในระยะ
ต่อผลกระทบด้านเสียง
กิจกรรมการ
การตรวจวัด1/
5 นาทีการ
รวมในระยะ
ดาเนินการ
1/
ผลิตไฟฟ้า
ตรวจวัด
ดาเนินการ
1. โรงเรียนบ้านภูไทร
3,600
25.4
37.6-63.5
36.0-60.1
37.9-63.5
ไม่รบกวน-5.8
2. วัดพณานิคม
2,400
28.9
37.0-64.2
35.1-56.5
37.6-64.3
ไม่รบกวน-5.9
มาตรฐาน
103/
หมายเหตุ:
1/ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที และระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย 5 นาที จากรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
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วัดพณานิคม มีระยะห่างจากพื้นที่ตั้งโครงการประมาณ 2,400 เมตร ผลการคาดการณ์ระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากัน คือ 28.9 เดซิเบล(เอ) ทั้งสองกรณี เมื่อรวมกับค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ
24 ชั่วโมง สูงสุดจากการตรวจวัดจะมีค่าเท่ากับ 56.0 และ 56.2 เดซิเบล(เอ) ตามลาดับ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่
กาหนด รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-7 สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวนโดยใช้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที มี
ค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 เดซิเบล(เอ) จนถึง 5.9 เดซิเบล(เอ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กาหนดและไม่ถือว่า
เป็นเสียงรบกวน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1.5-8 และภาคผนวก 4ข
สรุปผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการ
กรณีที่ 1: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการ ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 8
และ 24 ชั่วโมง และเสียงรบกวน บริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้งสองแห่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กาหนด ดังนั้น
ผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการจึงอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
กรณีที่ 2: ผลกระทบจากการดาเนินการของโครงการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ผลการคาดการณ์ระดับเสียงเฉลี่ย 8 และ 24 ชั่วโมง และ
เสียงรบกวน บริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้งสองแห่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กาหนด ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงใน
ระยะดาเนินการจึงอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)

4.1.6

อุทกวิทยาน้าผิวดิน

(1) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างของโครงการ จะมีการใช้น้าสาหรับการอุปโภค-บริโภคของพนักงานและคนงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งน้าที่ใช้ล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง และฉีดพรมน้าเพื่อลดฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 106.4 ลูกบาศก์เมตร/
วัน โดยจะรับน้าจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) หรือกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดหามาอย่างพอเพียง ส่วนน้า
เสียที่เกิดขึ้นจะมีเพียงน้าเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานประมาณ 12.0 ลูกบาศก์เมตร บาบัดด้วยระบบ
บาบัดน้าเสียสาเร็จ รูปของโครงการก่อนระบายไปบาบัดยัง ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ต่อไป ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยาของแหล่งน้าผิวดินในพื้นที่โดยรอบ (ทิศทางและ
ขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการจะมีน้าทิ้งเกิดขึ้นจากหน่วยต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ น้าทิ้งจากการปรับปรุง
คุณภาพน้า น้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน น้าระบายจากหอหล่อเย็น และน้าทิ้งจากห้องปฎิบัติการ
โครงการจะมีการบาบัดเบื้องต้นก่อน และส่ง ไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป โดยเมื่อพิ จารณาความสามารถในการรองรับน้าทิ้ง ของระบบบาบัดน้าเสียของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่สามารถรองรับน้าทิ้งได้ประมาณ 69,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า น้าทิ้งจาก
โครงการมีปริมาณเท่ากับ 1,540.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ประกอบด้วย น้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้าไม่รวม
น้าทิ้งจากระบบ RO ที่หมุนเวียนไปใช้ และน้าทิ้งจากกระบวนการผลิต ประมาณ 384.0 และ 1,156.0 ลูกบากศ์
เมตร/วัน ตามลาดับ) คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของความสามารถในการรองรับน้าทิ้งทั้งหมด และเมื่อพิจารณาร่วมกับ
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ปริมาณน้าทิ้งปัจจุบันประมาณ 18,442.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า จะทาให้ปริ มาณน้าทิ้งรวมเท่ากับ 19,982.9
ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ความสามารถในการรองรับน้าทิ้งทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนต่อแหล่งน้า และส่งผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยาของแหล่งน้าภายนอก (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.1.7

คุณภาพน้าผิวดิน

(1) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างของโครงการ จะมี น้าเสีย เกิดขึ้นประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะถูก
รวบรวมและบาบัดด้วยระบบถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ส่วนระบายไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อ ไป ดัง นั้น จึ งไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ คุณภาพน้าผิ วดิน ในพื้ นที่โดยรอบแต่อย่างใด
(ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
หลังจากโครงการเปิดดาเนินการโครงการ จะมีน้าทิ้งที่เกิดจากหน่วยผลิตไฟฟ้า สานักงานและ
ส่วนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดในการจัดการน้าเสีย ดังนี้
(ก) การจัดการน้าทิ้งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า
ในระยะดาเนินการจะมีน้าทิ้งเกิดขึ้นจากหน่วยต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ น้าทิ้งจากการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า น้ าทิ้ ง จากการอุ ป โภค-บริ โ ภคของพนั ก งาน น้ าระบายจากหอหล่ อ เย็ น และน้ าทิ้ ง จาก
ห้องปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

น้าทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้า
โครงการจะรับน้า ซึ่งเป็นน้าจัดสรรจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จานวน
8,928 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าให้มีความเหมาะสมสาหรับการผลิตไฟฟ้าประมาณ 4,240
ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะจ่ายน้าจานวนเท่ากันให้กับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด ซึ่งน้าทิ้งจากระบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ประกอบด้วย น้าทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้าดิบ
น้าทิ้งจากระบบผลิตน้ากรอง และน้าทิ้งจากระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ มีรายละเอียดและวิธีการจัดการ ดังนี้
น้าทิ้งจากการปรับปรุงคุณภาพน้าเบื้องต้น ประมาณ 264 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้าของโครงการ เพื่อรวบรวมน้าทิ้งก่อนส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
น้าทิ้งจากระบบเมมเบรนมัลติฟิลเตอร์ ประมาณ 64 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูก
ส่งไปยังบ่อพักน้า (Retention Pond) ของโครงการ เพื่อ รวบรวมน้าทิ้งก่อนส่งต่อไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป
น้าทิ้ง จากกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ประมาณ 424 ลูกบาศก์เมตร/วั น
เนื่องจากน้าทิ้งจากกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส จะมีค่าความสกปรกหรือการปนเปื้อนไม่มากนัก ดังนั้น โครงการ
จึงหมุนเวียนใช้เป็นน้าเติมสาหรับหอหล่อเย็นของเครื่องกังหันไอน้าต่อไป
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

น้าทิ้ง จากระบบผลิ ตน้ าปราศจากแร่ ธาตุ จะมีน้ าเสี ยเกิด ขึ้น ประมาณ 56
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกส่งไปยังบ่อพักน้าของโครงการ ก่อนส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป

น้าระบายจากหอหล่อเย็น
น้าระบายความร้อนจากหอหล่อเย็น ประกอบด้วย น้าระบายจากหอหล่อเย็นของ
เครื่องกังหันก๊าซ และน้าระบายจากหอหล่อเย็นของเครื่องทาความเย็น (Chiller) ประมาณ 1,030 และ 126
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมประมาณ 1,156 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกพักไว้ในบ่อพักน้าก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวม
น้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ทั้งนี้ น้าหล่อเย็นที่ระบายออกดังกล่าวจะมีคุณสมบัติ เช่น อุณหภูมิ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมตามที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กาหนด

น้าฝนปนเปื้อน
น้าฝนที่ไม่ปนเปื้อนน้ามัน จะถูกรวบรวมและระบายลงสู่ระบบรางระบายน้าของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป สาหรับ น้าฝนปนเปื้อนน้ามัน ซึ่งถูกชะล้างจากบริเวณที่ปนเปื้อนด้วยน้ามัน
จะถูกรวบรวมและแยกน้ามันออกด้วยถังแยกน้ามัน (Oil separator) ก่อนสูบไปยังบ่อพักน้าทิ้ง และส่งต่อไปยัง
ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป

น้าทิ้งจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน
เนื่องจากโครงการจะใช้อาคารควบคุม และอาคารสานักงานร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ดังนั้น น้าทิ้งจากสานักงานเกิดขึ้นจากการใช้น้าใน
การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน (พิจารณาจากจานวนพนักงาน 30 คนต่อโรง
หรือรวม 60 คน ความต้องการใช้น้า 50 ลิตร/คน/วัน และอัตราการเกิดน้าเสียที่ร้อยละ 80 ของน้าใช้ (เกรียงศักดิ์
อุดมสินโรจน์, 2539) จะถูกส่งไปยังถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปภายในพื้นที่โครงการ
เมื่อพิจารณาน้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากโครงการในระยะดาเนินการ พบว่า จะมีการบาบั ด
น้าทิ้ง และส่งต่อไปบาบัดยังระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยเมื่อพิจารณา
ความสามารถในการรองรับน้าทิ้งของระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่สามารถรองรับ
น้าทิ้งได้ประมาณ 69,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า น้าทิ้งจากโครงการมีปริมาณเท่ากับ 1,540.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน
(ประกอบด้วย น้าทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ไม่รวมน้าทิ้งจากระบบ RO ที่หมุนเวียนไปใช้ และน้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิ ต ประมาณ 384.0 และ 1,156.0 ลู ก บาศก์ เ มตร/วั น ตามล าดั บ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.2 ของ
ความสามารถในการรองรับน้าทิ้ง ทั้ง หมด และเมื่อพิ จารณาร่ ว มกับ ปริมาณน้าทิ้ง ปัจจุบั นประมาณ 18,442.9
ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า จะทาให้ปริมาณน้าทิ้งรวมเท่ากับ 19,982.9 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของ
ความสามารถในการรองรับน้าทิ้ งทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อแหล่งน้า และส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพน้าของแหล่งน้าภายนอก (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
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4.1.8

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อุทกวิทยาน้าใต้ดิน

(1) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างโครงการจะรับน้าจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มาใช้สาหรับการล้าง
อุปกรณ์ก่อสร้างและการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่น สาหรับน้าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง
สาหรั บน้ าเสีย ที่ เกิ ดขึ้ นจะถู ก รวบรวมและบาบัด โดยใช้ ถัง บาบัด น้าเสีย สาเร็ จรู ป ก่อ นระบายน้ าเสีย ของนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป กาหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาน้ามาให้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงไม่มีการสูบน้าใต้ดิน
มาใช้ประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยาในพื้นที่โดยรอบ (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ
= 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ โครงการจะรับน้าจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยไม่มีการนา
น้าใต้ดินมาใช้ประโยชน์ สาหรับน้าเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการจะทาการบาบัดให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
เรื่องกาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากแหล่งกาเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
ตามที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กาหนด ก่อนส่งไปบาบัดยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป ดังนั้น กิจกรรมของโครงการ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยาน้าใต้ดิน
(ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.1.9

คุณภาพน้าใต้ดิน

(1) ระยะก่อสร้าง
เนื่องจากโครงการได้จัดเตรียมห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ที่มี ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลแก่คนงานก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับของเสียที่เกิดขึ้น ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ อนุญาตจากทางราชการมารับไปกาจัด
ต่อไป ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างของจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าใต้ดิน (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินการ น้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จะส่งไปบาบัดด้วยระบบบาบัดน้าเสีย
ของโครงการจนมีลักษณะสมบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ก่อนจะถูกส่งไป
ยังระบบบาบัดน้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) สาหรับน้าฝนปนเปื้อนจะแยกไขมันด้วยถัง
แยกไขมัน (Oil Separator) ก่อนสูบไปยังบ่อพักน้า ก่อนส่งไปยังระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) ต่อไป ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
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4.2

ทรัพยากรทางชีวภาพ

4.2.1

นิเวศวิทยาทางบก

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ระยะก่อสร้าง
พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 36.84 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ที่มีการพัฒนาสาหรับรองรับการใช้ประโยชน์ เพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 ปี
พ.ศ.2553 พบว่า บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการไม่มีสภาพสังคมพืชที่เป็นพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่ มีเพียงพื้นที่
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และไม่พบพรรณไม้ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ จึงจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และ
บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม พื้ นที่อยู่อาศัยและ
พาณิชยกรรม และพื้นที่การเกษตร ไม่ปรากฏพื้นที่ป่าหรือสัตว์หายาก อีกทั้งที่ตั้งโครงการได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มี
ความเหมาะสมสาหรับเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีการควบคุม
มลพิษที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ดังนั้น การดาเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบทรัพยากรชีวภาพ
บนบก (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.2.2

นิเวศวิทยาทางน้า

(1) ระยะก่อสร้าง
ในการดาเนินการก่อสร้างโครงการจะมีกิจกรรมการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเศษวัสดุ
ที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
จะไม่ทาให้เกิดการชะล้างตะกอนดิน รวมทั้งเศษวั สดุจากการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
โดยตรง อีกทั้งน้าเสียที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการในระยะก่อสร้างจะได้รับการบาบัดตามมาตรการฯ โครงการจะ
ระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุ ตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป ดัง นั้น จึง ไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยาทางน้า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
การดาเนินการโครงการอยู่ภายในพื้ นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งเป็นพื้ นที่ที่
จัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยแหล่งน้าบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่เป็นลาห้วยขนาดเล็ก
เช่น ห้วยภูไทร คลองเล็ก และห้วยล้าน เป็นต้น ซึ่งโครงการจะระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนิเวศวิทยาทางน้า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

หน้า 4-84

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

4.3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

4.3.1

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ระยะก่อสร้าง
โครงการซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 36.84 ไร่ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งอยู่นอก
พื้นที่ที่ได้มีการจัดวางผังเมืองที่ประกาศเป็น กฎกระทรวงบังคับใช้และผังฯ เพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ประกาศบังคับใช้
ทั้งหมดในจังหวัดระยอง ดังนั้น จึงไม่ขัดแย้งกับข้อกาหนดและการวางแผนการใช้พื้นที่ของทางกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ในการพัฒนาโครงการนั้นเป็นการพัฒนาในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สาหรับอุตสาหกรรม ดังนั้น กิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ครงการในระยะด าเนิ น การ จะไม่ มี ผ ลกระทบทางตรงเกิ ด ขึ้ น ต่ อ การใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเนื่องจากพื้นที่ โครงการอยู่ในเขตของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แต่คาดว่า จะมี
ผลกระทบทางอ้อมในระดับ ที่ต่าตามภาวะแนวโน้มของเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง จะพบเห็นได้ตามเส้นทางคมนาคมโดยในเบื้องต้น จะสามารถพบเห็นการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมติดต่อได้สะดวก ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากเป็นการพัฒนา เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ บางส่วนจากภาคเกษตรกรรมเข้ามาประกอบอาชีพของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจะอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)

4.3.2

การคมนาคมขนส่ง

(1) ระยะก่อสร้าง
การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย การขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะมีผลต่อปริมาณจราจรในพื้นที่ ดังนั้น ในการ
ประเมินผลกระทบด้านคมนาคม จะนาปริมาณการจราจรบนทางหลวงและถนนสายต่างๆ บริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง รวมถึงปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการมาคานวณหาค่าสัดส่วนปริมาณการจราจรต่อ
ความสามารถในการรองรับของทางหลวงและถนนที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาในรูปของค่า V/C ratio เพื่อประเมิน
สภาพความคล่องตัวของการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ในสภาพปัจจุบัน และในช่วงที่มีการพัฒนาโครงการ โดยมี
รายละเอียดวิธีการประเมินผลกระทบ ดังนี้

กาหนดประเภทของรถเป็น 8 ประเภท โดยแต่ละประเภทกาหนดให้มีค่าตัวคูณจากค่า
Passenger Car Unit (PCU) เป็น Passenger Car Equivalents (PCE) ดังตารางที่ 4.3.2-1
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ตารางที่ 4.3.2-1
ค่าถ่วงน้าหนักของยานพาหนะแต่ละประเภท
ประเภทของยานพาหนะ
ค่า Passenger Car Equivalents Factor (PCE)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและแท็กซี่
1.00
รถโดยสารขนาดเล็ก
1.25
รถโดยสารขนาดใหญ่
2.00
รถบรรทุกขนาดเล็ก
1.50
รถบรรทุกขนาดกลาง
1.75
รถบรรทุกขนาดใหญ่
2.00
รถจักรยานยนต์
0.33
รถสองล้อ, สามล้อ
0.20
ที่มา :
เผ่าพงศ์, 2540 และกรมทางหลวง, 2544
ในการคานวณหาค่า V/C ratio นั้น ใช้สูตร
V/C ratio = ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ + ปริมาณการจราจรเดิม
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรบนทางหลวงแต่ละสาย


กาหนดให้ V เป็นปริมาณการจราจร (จากหน่วย PCU ต่อชั่วโมงสูงสุด) มาคานวณหาค่า
V/C ratio เพื่อนามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกองวิศวกรรมการจราจรที่กาหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 0.8
(ร้อยละ 80) โดยค่าความสามารถในการรองรับของทางหลวงแต่ละประเภท แสดงได้ดังตารางที่ 4.3.2-2
ค่า V/C ratio ที่ได้นามาใช้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานสาหรับจาแนกสภาพการจราจรใน
อนาคต ดังตารางที่ 4.3.2-3

การคานวณค่า V/C ratio เพื่อทาการประเมินผลกระทบในรูปของ V/C ratio บนทาง
หลวงและถนนต่างๆ ที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยใช้ค่าปริมาณจราจรบนทางหลวงและ
ถนน (ตารางที่ 3.4.2-1 ถึงตารางที่ 3.4.2-2) ไปพิจารณาในรูปของ PCU ดังตารางที่ 3.4.2-3 จากนั้นนามาทาการ
ประเมินผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในรูปของ V/C ratio
ตารางที่ 4.3.2-2
ความสามารถในการรองรับของทางหลวงแต่ละประเภท
ประเภทของทางหลวง
ถนนหลายช่องจราจร
ถนน 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง
ถนน 3 ช่องจราจร 2 ทิศทาง
ที่มา :
เผ่าพงศ์, 2540

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT042

ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร (คัน/ชม.)
2,000 (ต่อ 1 ช่องจราจร)
2,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)
4,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง)

หน้า 4-86

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 4.3.2-3
ค่ามาตรฐานสาหรับจาแนกสภาพการจราจรในอนาคต

ที่มา :

อัตราส่วนของปริมาณจราจร (V/C ratio)
0.89-1.00
0.68-0.88
0.53-0.67
0.37-0.52
0.20-0.36
ปรับปรุงจากเผ่าพงศ์, 2540

สภาพการจราจรในอนาคต
สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
สภาพการจราจรติดขัดมาก
การเคลื่อนตัวของสภาพจราจรพอใช้
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวดี
สภาพการจราจรมีความคล่องตัวสูงมาก

ผลการประเมินสภาพการจราจรในสภาพปัจจุบันก่อนมีการพัฒนาโครงการ พบว่า ค่า V/C
ratio ในสภาพปัจจุบันมีค่าอยู่ในช่วง 0.04-0.22 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางหลวงและถนนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่
โครงการทั้งหมดยังมีสภาพการจราจรในระดับที่คล่องตัวสูงมาก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3.2-3
สาหรับในระยะก่อสร้าง จะมีปริมาณจราจรเพิ่ มขึ้นจากปริมาณรถบรรทุกขนส่งเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และคนงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถพิจารณาผลกระทบได้จากการคานวณหาค่า V/C ratio
ในช่วงที่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ คาดว่า จะมีปริมาณยานพาหนะสูงสุด ที่คาดว่าจะมีการใช้งานในระยะ
ก่อสร้าง แสดงดังตารางที่ 4.3.2-4 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.3.2-4
ปริมาณยานพาหนะสูงสุดที่คาดว่า จะมีการใช้งานในระยะก่อสร้าง
วัสดุขนส่ง
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ
คนงานก่อสร้าง

ประเภทยานพาหนะ
รถบรรทุกพ่วง
รถบรรทุก 6 ล้อ
รวม

จานวนเที่ยว (เที่ยว/วัน)
30
24
54

ค่า Safety Factor (10%)
33
27
60

การขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
การขนเครื่องจักรและอุปกรณ์จะใช้รถบรรทุกพ่วงในการขนส่ง คิดเป็น 30 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ)
ค่า Safety Factor 10% (301.1)
= 33
เที่ยว/วัน
ในกรณีที่ 1 วันทางาน 8 ชั่วโมง
ดังนั้น
ปริมาณจราจรจากการขนส่งเครื่องจักร
= 5
เที่ยว/ชม.
ปริมาณจราจรจากโครงการในหน่วย PCU
= 52.0 PCU/ชม.
= 10
PCU/ชม.
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การขนส่งคนงานก่อสร้าง
คนงานที่ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จ านวน 300 คน ขนส่ ง โดยใช้ ร ถบรรทุ ก 6 ล้ อ
(รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน ขนส่งคนงานได้ประมาณ 25 คน) จานวน 12 คัน หรือคิดเป็น 24 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ)
ค่า Safety Factor 10% (241.1)
= 27
เที่ยว/วัน
คิดในกรณีที่ 1 วัน มีการเดินทาง 2 ชั่วโมง (พนักงานเดินทางในช่วงเช้าและเย็น)
ดังนั้น
ปริมาณจราจรจากการขนส่งคนงาน
= 14
เที่ยว/ชม.
ปริมาณจราจรจากโครงการในหน่วย PCU
= 141.75 PCU/ชม.
= 25
PCU/ชม.
แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงการก่อสร้างโครงการ การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมในกรณี
เลวร้ายสุด หากมีปริมาณจราจรเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน คาดว่า จะมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
จากการขนส่ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และคนงานก่อสร้าง โดยมีรายเอียดดังนี้
รถบรรทุกพ่วงขนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
= 10
PCU/ชั่วโมง
รถบรรทุก 6 ล้อขนส่งแรงงานก่อสร้าง
= 25
PCU/ชั่วโมง
ดังนั้นเมื่อรวมปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจากการขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์
และคนงานทั้งหมด จะมีค่า (10+25 PCU/ชม.)
= 35
PCU/ชั่วโมง
เมื่อนาค่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และคนงานก่อสร้างของ
โครงการ รวมทั้งหมดเท่ากับ 60 เที่ยว/วัน หรือคิดเป็น 35 PCU/ชม. มาทาการประเมินสภาพการจราจรในทางหลวง
และถนนสายต่างๆ ในรูปของ V/C Ratio พบว่าค่า V/C ratio อยู่ในช่วง 0.04-0.23 ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.3.2-5 โดยกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการก่อสร้างของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวของ
การจราจรบนเส้นทางคมนาคมในแต่ละเส้นทาง ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทั้ง กม.12+300 และ กม.103+688) มีค่า V/C ratio
ในปัจจุบันเท่ากับ 0.04-0.16 เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะทาให้ค่า V/C ratio เท่ากับ 0.04-0.16 สภาพ
การจราจรอยู่ในระดับคล่องตัวสูงมาก ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
จึงอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)

ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีค่า V/C ratio ในปัจจุบันเท่ากับ 0.11-0.22
เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะทาให้ค่า V/C ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.12-0.23 สภาพการจราจรอยู่ในระดับ
คล่องตัวสูงมาก ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จึงอยู่
ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
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ตารางที่ 4.3.2-5
ค่า V/C ratio ของถนนบริเวณพื้นที่โครงการ ในสภาพปัจจุบัน และระยะก่อสร้าง
สถานที่

ปริมาณจราจร1/ ปริมาณจราจรที่ รวมปริมาณจราจร
บนถนนใน เพิ่มขึ้นในระยะ บนถนน และ
สภาพปัจจุบัน
ก่อสร้าง
ระยะก่อสร้าง
(PCU/ชม.)
(PCU/ชม.)
(PCU/ชม.)
1,259
35
1,294

จานวน
ช่อง
จราจร

ความจุของ
ถนน
(PCU/ชม.)
8,000

V/C ratio
ปัจจุบัน
0.16

ก่อสร้าง
0.16

ทางหลวงหมายเลข 331
4
บริเวณ กม.12+3001/
ทางหลวงหมายเลข 331
473
35
508
6
12,000
0.04
0.04
บริเวณ กม.103+6881/
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
904
35
939
4
8,000
0.11
0.12
2/
(อาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2555)
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
1,791
35
1,826
4
8,000
0.22
0.23
2/
(จันทร์ที่ 26 พ.ย. 2555)
หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง) ปี พ.ศ.2556 (สภาพปัจจุบัน)
2/
อ้างอิงปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง) ปี พ.ศ.2555 จากการสารวจภาคสนามของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จากัด, พฤศจิกายน 2555
ค่า V/C ratio :
0.89-1.00 = สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
0.68-0.88 = สภาพการจราจรติดขัดมาก
0.53-0.67 = สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้
0.37-0.52 = สภาพการจราจรคล่องตัวดี
0.20-0.36 = สภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก
ที่มา :
ข้อมูลจากรายงานการจราจรบนทางหลวง ปี พ.ศ.2552-2556 จากสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2557

(2) ระยะดาเนินการ
เนื่อ งจากโครงการจะใช้อ าคารควบคุ มและอาคารสานักงานร่ว มกับโครงการโรงไฟฟ้ าก๊า ซ
ธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ทาให้ผลกระทบต่อสภาพจราจรที่เกิดขึ้นต่อสภาพ
จราจรปัจจุบัน จะเกิดจากปริมาณจราจรของพนักงานที่มาปฎิบัติงานในโรงไฟฟ้าทั้งสองโครงการ รวมทั้งรถที่ใช้
ขนส่งสารเคมี โดยการขนส่งสารเคมีของโครงการและโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด มีจานวนทั้งสิ้น 10 ชนิด ซึ่งจะทาการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งบางชนิด เช่น
Ammonium Hydroxide (27% NH4OH) จะบรรจุในถังขนาดประมาณ 250 ลิตร (ซึ่งสามารถขนส่งมาพร้อมกัน
ได้) โดยในกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) กิจกรรมการขนส่งพนักงานของโรงไฟฟ้า เกิดขึ้นพร้อมกับการขนส่ง
สารเคมีพร้อมกัน โดยมีรายละเอียดของปริมาณจราจร แสดงดังตารางที่ 4.3.2-6 ดังนี้
การขนส่งพนักงานของโรงไฟฟ้า
พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า จานวน 30 คนต่อโครงการหรือรวมทั้งหมด 60 คน เดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนบุคคลจานวน 60 คัน หรือคิดเป็น 120 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ)
ค่า Safety factor 10% (1201.1)
= 132 เที่ยว/วัน
คิดในกรณีที่ 1 วัน มีการเดินทาง 2 ชั่วโมง (พนักงานเดินทางในช่วงเช้าและเย็น)
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ตารางที่ 4.3.2-6
ปริมาณยานพาหนะสูงสุดที่คาดว่า จะมีการใช้งานในระยะดาเนินการ
วัสดุขนส่ง

ประเภท
ยานพาหนะ

จานวนเที่ยว
(เทีย่ ว/วัน)

พนักงานของโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด
พนักงานของโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด
รถขนส่ ง สารเคมี ข องโรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ ข องบริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
รวม

รถยนต์ส่วน
บุคคล
รถยนต์ส่วน
บุคคล
รถบรรทุก 6 ล้อ

60

ค่า Safety
Factor
(10%)
66

60

66

20

22

140

154

ดังนั้น
ปริมาณจราจรจากการขนส่งพนักงาน
ปริมาณจราจรจากโครงการในหน่วย PCU

= 66 เที่ยว/ชม.
= 661.0 PCU/ชม.
= 66 PCU/ชม.

การขนส่งสารเคมี
กรณีมีการขนส่งสารเคมีพร้อมกันทั้งสองโครงการ โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ จานวน 10 คัน หรือ
คิดเป็น 20 เที่ยว/วัน (ไป-กลับ)
ค่า Safety Factor 10% (201.1)
= 22 เที่ยว/วัน
คิดในกรณีที่ 1 วัน มีการเดินทาง 2 ชั่วโมง
ดังนั้น
ปริมาณจราจรจากการขนส่งสารเคมี
= 11 เที่ยว/ชม.
ปริมาณจราจรจากโครงการในหน่วย PCU
= 111.75 PCU/ชม.
= 19.2 5 20 PCU/ชม.
ดังนั้น ในกรณีเลวร้ายที่สุด(Worst Case) หากมีปริมาณจราจรเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดใน
ช่วงเวลาเดียวกัน คาดว่า จะมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่ง พนักงานและสารเคมีต่างๆ โดยมีรายเอียด
ดังนี้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
= 66 PCU/ชั่วโมง
รถบรรทุก 6 ล้อขนส่งสารเคมี
= 20 PCU/ชั่วโมง
ดังนั้น
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งพนักงาน และสารเคมี
= 86 PCU/ชั่วโมง
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แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะดาเนินโครงการ จะมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่ง
พนักงานของโรงไฟฟ้าเท่ากับ 86 PCU/ชั่วโมง เมื่อนาค่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขนส่งพนักงานของโรงไฟฟ้า
มาทาการประเมินสภาพการจราจรในทางหลวงและถนนสายต่างๆ ในรูปของ V/C Ratio พบว่าค่า V/C ratio อยู่
ในช่วง 0.14-0.0.23 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3.2-7 โดยกิจกรรมต่างๆ ในระยะดาเนินการของโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวของการจราจรบนเส้นทางคมนาคมในแต่ละเส้นทาง ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทั้ง กม.12+300 และ กม.103+688) มีค่า V/C ratio
ในปัจจุบันเท่ากับ 0.06-0.14 เมื่อมีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จะทาให้ค่า V/C ratio เท่ากับ 0.05-0.16 สภาพ
การจราจรอยู่ในระดับคล่องตัวสูงมาก ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพการจราจรของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331
จึงอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)

ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มีค่า V/C ratio ในปัจจุบันเท่ากับ 0.110.22 เมื่อมีกิจกรรมการดาเนินโครงการ จะทาให้ค่า V/C ratio เพิ่มขึ้นเป็น 0.12-0.23 สภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับคล่องตัวสูงมาก ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
จึงอยู่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
ตารางที่ 4.3.2-7
ค่า V/C ratio ของถนนบริเวณพื้นที่โครงการ ในสภาพปัจจุบัน และระยะดาเนินการ
สถานที่

ปริมาณจราจร1/ ปริมาณจราจรที่ รวมปริมาณจราจร
บนถนนใน เพิ่มขึ้นในระยะ บนถนน และ
สภาพปัจจุบัน
ดาเนินการ
ระยะดาเนินการ
(PCU/ชม.)
(PCU/ชม.)
(PCU/ชม.)

จานวน
ช่อง
จราจร

ความจุ
ของถนน
(PCU/ชม.)

V/C ratio
ปัจจุบัน

ดาเนินการ

ทางหลวงหมายเลข 331
1,142
86
1,345
4
8,000
0.14
0.17
บริเวณ กม.12+300
ทางหลวงหมายเลข 331
661
86
599
6
12,000
0.06
0.05
บริเวณ กม.103+688
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
904
86
990
4
8,000
0.11
0.12
(อาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2555)
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
1,791
86
1,877
4
8,000
0.22
0.23
(จันทร์ที่ 26 พ.ย. 2555)
หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงข้อมูลปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง) เฉพาะปี 2556 (สภาพปัจจุบัน)
2/
อ้างอิงปริมาณจราจร (PCU/ชั่วโมง) ปี พ.ศ.2555 จากการสารวจภาคสนามของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จากัด, พฤศจิกายน 2555
ค่า V/C ratio :
0.89-1.00 = สภาพการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง
0.68-0.88 = สภาพการจราจรติดขัดมาก
0.53-0.67 = สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช้
0.37-0.52 = สภาพการจราจรคล่องตัวดี
0.20-0.36 = สภาพการจราจรคล่องตัวสูงมาก
ที่มา :
ข้อมูลจากรายงานการจราจรบนทางหลวง ปี พ.ศ.2552-2556 จากสานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2557
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การใช้น้า

(1) ระยะก่อสร้าง
ในระยะก่อสร้างของโครงการ จะมีการใช้น้าในการอุปโภค-บริโภคของคนงาน ประมาณ 15
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการกาหนดให้ผู้รับเหมาจัดหามาให้อย่างพอเพียง สาหรับ น้าใช้สาหรับการก่อสร้าง
เนื่องจากโครงการเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ การใช้น้าส่วนใหญ่ จึงเป็นเพียงการใช้น้าเพื่อล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง
ต่างๆ ประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้าใช้ในกรณีฉีดพรมพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ในระยะก่อสร้างโครงการ เช่น รถบรรทุก รถผสมคอนกรีตสาเร็จ รถของทีมผู้รับเหมาต่างๆ เป็นต้น (อัตราการ
ฉีดพรมน้ากรณีฉีดพรมน้าครั้งเดียว/เที่ยว เท่ากับ 0.75 ลิตร/ตารางเมตร โดยฉีดพรมน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน ใน
พื้นที่ 36.84 ไร่) ประมาณ 88.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะทาให้มีความต้องการใช้น้ารวมประมาณ 106.4 ลูกบาศก์เมตร/
วัน ซึ่งจะรับจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น้าสาหรับการฉีดพรมเพื่อลด
ฝุ่นละออง จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการก่อสร้างอาคาร ทาให้ความต้องการใช้น้าในระยะก่อสร้างจะลดลงเรื่อยๆ
ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชน (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ในระยะดาเนินโครงการจะมีความต้องการใช้น้าจัดสรร สาหรับกระบวนการผลิตของโครงการ
ประมาณ 4,464 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะรับน้าเสียที่ผ่านการบาบัดจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) มา
หมุนเวีนใช้ใหม่ โดยไม่มีการสูบน้าจากภายนอก โดยเมื่อพิจารณาความสามารถในการผลิตและจ่ายน้าของระบบ
Water Reclaimation Plant ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ที่มีความสามารถจ่ายน้าได้ประมาณ
40,560 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า ความต้องการใช้น้าของโครงการ 4,464 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็น ร้อยละ 4.0
ของความสามารถทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชน (ทิศทางและ
ขนาดของผลกระทบ = 0)
สาหรับน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคของพนักงานนั้น เนื่องจากโครงการจะใช้อาคารควบคุมและ
อาคารสานักงานร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด โดย
อาคารดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด โดยมี
ความต้องการน้าประมาณ 4.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่ความต้องการน้าเท่ากับ 70 ลิตร/คน/วัน และจานวน
พนักงานเท่ากับ 60 คน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ม 2537)) ซึ่งจะรับน้าจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
มาปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้าของชุมชน (ทิศทางและขนาด
ของผลกระทบ = 0)

4.3.4

การใช้ไฟฟ้า

(1) ระยะก่อสร้าง
ในช่วงการก่อสร้างโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ร่วมกับเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าที่บริษัทรับเหมาจัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นคนละแหล่งกับการใช้ไฟฟ้าของชุมชน ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้าง
โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
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(2) ระยะดาเนินการ
เมื่อโครงการเปิดดาเนินการจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สุทธิ 132.5 เมกะวัตต์ โดยโครงการ
จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจาหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) โดยมีการก่อสร้างลานไกไฟฟ้า (Facilities Switchyard)
และส่ง เข้าสถานีไฟฟ้ าย่อ ย ภายในพื้ นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด เมื่อโครงการเปิดดาเนินการจะทาให้เพิ่มความมั่นคงทางไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคต (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = +1)

4.3.5

การระบายน้าและควบคุมน้าท่วม

(1) ระยะก่อสร้าง
ทิศทางการระบายของน้าในพื้นที่โครงการนั้น จะกาหนดให้ทาการก่อสร้างทางระบายน้าชั่วคราว
ตามแนวของระบบระบายน้าฝนที่จะทาการก่อสร้าง เพื่อรองรับน้าฝนที่เกิดขึ้นก่อนระบายลงสู่บ่อตกตะกอนชั่วคราว
ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้ นที่โครงการเพื่ อทาหน้าที่ตกตะกอน จากนั้นจึงจะระบายลงสู่ระบบระบายน้าฝนของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
ระบบระบายน้าฝนของโครงการได้รับการออกแบบให้เป็นรางระบายน้าแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลก ซึ่งจะแยกน้าฝนปนเปื้อนและน้าฝนไม่ปนเปื้อนน้ามันออกจากกัน โดยน้าฝนไม่ปนเปื้อนจะระบายลงสู่
ระบบรวบรวมน้าฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป สาหรับน้าฝนที่ตกในพื้นที่ปนเปื้อนน้ามัน จะ
ถูกรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออกก่อนสูบไปยังบ่อพักน้าและระบบบาบัด
น้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ต่อไป ซึ่งจากผลการคานวณความสามารถในการรองรับน้าฝนของ
โครงการ รายละเอียดดังบทที่ 2 พบว่า สามารถบริหารจัดการน้าได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการระบายน้าของ
พื้นที่ศึกษา (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)

4.3.6

การจัดการกากของเสีย

(1) ระยะก่อสร้าง
มูลฝอยและกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่

เศษวัสดุที่เกิดจากการขุดดิน เช่น เศษดินทราย เศษอิฐแตก เป็นต้น และเศษวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้างหรือเศษวัสดุที่ใช้แล้ว หรือเหลือทิ้งจะถูกรวบรวมและนาไปกาจัดนอกพื้นที่ โดย
ผู้รับเหมาจะต้อ งจัดหาที่ทิ้ง โดยไม่ ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นาไปปรับถมพื้ นที่เอกชน หรือ
ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนาไปกาจัดเป็นต้น

ขยะอันตรายต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ามันเครื่อง น้ามันไฮโดรลิก ตัวกรอง น้ามันแร่ สาร
ทาความสะอาด หรือตัวทาละลายที่ใช้แล้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์เคลือบหรื อสีที่ไม่ได้คุณภาพ จะถูกรวบรวมและนาไป
กาจัดตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด โดยผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการ
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ขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษกระดาษ พลาสติก ฯลฯ จะถูกรวบรวม และคัดแยกออกจาก
กันเพื่อลดปริมาณขยะที่จะนาไปทิ้ง โดยขยะที่สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้ (Recycle) จะถูกคัดแยกและ/หรือ
เฉพาะขยะที่จะกาจัด คาดว่าจะมีปริมาณ 150 กก./วัน (0.5 กิโลกรัม/คน/วัน จากคนงานจานวนสูงสุด 300 คน)
โดยโครงการจะจัดเตรียมภาชนะและพื้นที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมขยะมูลฝอย และส่งต่อให้ กับบริษัท เวสท์
แมเนจเมนท์ สยาม จากัด หรือบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นดาเนินการจัดเก็บและ
ขนย้ายต่อไป
ดังนั้น เมื่อพิจารณาการจัดการขยะของโครงการ ซึ่งได้ จะจัดเตรียมภาชนะและพื้นที่ที่เหมาะสม
ในการรวบรวมขยะมูลฝอย และส่งต่อให้ กับบริษัท เวสท์ แมเนจเมนท์ สยาม จากัด หรือ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้
เซอร์วิส จากัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นดาเนินการจัดเก็บและขนย้ายต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการกากของ
เสียของพื้นที่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = -1)
(2) ระยะดาเนินการ
มูลฝอยและกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะดาเนินการสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน และกากของเสียจากกระบวนการผลิต

ขยะมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน เนื่องจากโครงการจะใช้อาคารควบคุม
และอาคารสานักงานร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดังนั้นพนักงานของโครงการทั้งสองโครงการจึงใช้การจัดการขยะร่วมกัน ดังนั้น เมื่อโครงการเปิดดาเนินการจะมี
พนักงานทั้งหมด 60 คน ซึ่งอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 0.5 กิโลกรัม/คน-วัน (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) คิด
เป็นปริมาณขยะมูลฝอย 30 กิโลกรัม/วัน โดยโครงการจะจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทไว้ตาม
จุดต่างๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์เพื่อ
ส่งจาหน่ายต่อไป ส่วนขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้จะถูกเก็บรวบรวมส่งต่อให้ กับบริษัท เวสท์
เมเนจเมนท์ สยาม จากัด หรือบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จากัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นดาเนินการจัดเก็บและ
ขนย้ายไปกาจัดต่อไป

แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) เป็นแผ่นที่ใช้สาหรับกรองเศษฝุ่น เศษวัสดุต่างๆ ที่มากับ
อากาศก่อนจะเข้าสู่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฯ ใช้ได้ครั้งเดียวไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมี
อัตราการใช้ทั้งหมดประมาณ 1 ครั้งต่อปี สาหรับแผ่นไส้กรองอากาศที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว จะส่งให้บริษัทที่
ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนาไปกาจัดต่อไป

น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและน้ามันจากถังแยกน้ามัน ได้แก่ น้ามันหล่อลื่นเครื่องจักรที่
เสื่อมสภาพรวมทั้งน้ามันจากบ่อดักไขมัน มีปริมาณประมาณ 12 ตันต่อปี ซึ่งโครงการจะเก็บรวบรวมใส่ถังขนาด
200 ลิตร เพื่อส่งไปกาจัด โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป
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เรซินที่ใช้ในระบบผลิตน้าบริสุทธิ์สาหรับโรงไฟฟ้า ในแต่ละปีจะมีเรซินส่วนหนึ่งที่ต้อง
เปลี่ยนถ่ายโดยคิดเป็นปริมาณเรซินที่เปลี่ยนถ่ายในแต่ละปีประมาณ 0.2 ตันต่อปี เรซินที่เปลี่ยนถ่ายเหล่านี้จะ
กาหนดให้ผู้ขายนากลับคืนไปหรือรวบรวมใส่ถุงพลาสติกแล้วนามาบรรจุในถังน้ามันขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ใน
อาคารอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปกาจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

ตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ปริมาณประมาณ 5 ตัน/ปี โดยการจัดการตะกอน
จะส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตดาเนินการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
เมื่อพิจารณาการจัดการกากของเสียในช่วงดาเนินการของโครงการ จะมีการกาจัดตามแนวทาง
ที่กาหนดไว้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 หรือตามที่
หน่วยงานราชการกาหนด นอกจากนี้ โครงการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จะได้รับการกากับดูแล
จากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ในการอนุญาตนาของเสียต่างๆ ออกจากโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการกากของเสีย ของพื้นที่ในระดับต่า (ทิศทางและขนาดของ
ผลกระทบ = -1)

4.3.7

ระบบดับเพลิง

(1) ระยะก่อสร้าง
โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งในพื้นที่ของนิคมฯ มีระบบ
ดับเพลิง ที่ ร่ว มกั บระบบจ่ ายน้าประปา และมี การติดตั้ ง หัว จ่ ายดั บเพลิ ง ทุก ระยะ 250 เมตรทั่ว ทั้ง พื้ นที่ ตาม
มาตรฐาน NFPA และตามข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีปริมาณน้าสารองสาหรับการ
ดับเพลิงอย่างพอเพียง หากเกิดกรณีเพลิงไหม้ ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้ นที่โดยรอบ
(ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
โครงการมีระบบตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ เช่น ปุ่มแจ้งเหตุ ระบบตรวจจับความร้อน ระบบ
ตรวจจับควัน เป็นต้น และมีระบบดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ
เป็นต้น และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รวมถึงมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอันเกิดจากก๊าชธรรมชาติ
นอกจากนี้ โครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมียานพาหนะ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ที่เพียงพอหากเกิดกรณีเพลิงไหม้
และมีการติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงทุกระยะ 250 เมตร ทั่วทั้งพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ดังนั้น จึง
คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
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4.4

คุณภาพต่อคุณภาพชีวิต

4.4.1

เศรษฐกิจ-สังคม

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) ระยะก่อสร้าง
(ก) ผลกระทบทางบวกที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ

เพิ่มโอกาสการจ้างแรงงานท้องถิ่น
ผลประโยชน์ด้านการจ้างงานอยู่ในระดับต่า (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = +1)
เนื่องจากการจัดจ้างแรงงานในระยะก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทผู้รับเหมา ดังนั้น ผลประโยชน์
จากการจ้างงานที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับจึงขึ้นอยู่กับการจัดการของบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
ผู้รับเหมาจะจ้างแรงงานจากกลุ่มคนงานที่บริษัทมีการติดต่อว่าจ้างอยู่แล้วเดิม

ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ผลประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ จ ากการจั บ จ่ า ยใช้ ส อย ท าให้ มี ก ระแสเงิ น
หมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของแรงงานในระยะก่อสร้าง คาดว่า จะใช้จานวนพนักงานและผู้
รับจ้างประมาณ 300 คน จะเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ 2-3 เดือน ที่มีการจ้างงานสูง การใช้จ่ายในชีวิตประจาวันของ
แรงงานกลุม่ ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมรายได้ของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารและผู้ค้าขายรายย่อยในพื้นที่ เมื่อ
พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด ระยอง 300 บาท/วัน/คน (ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พ.ศ.2556) ประกอบกับแรงงานทางานประมาณ 25 วัน/เดือน คาดว่า สามารถเพิ่มกระแสเงินหมุนเวียนในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ถึง 2,250,000.00 บาท/เดือน ประมาณ 2-3 เดือน นอกจากนี้ ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ค้าราย
ย่อยที่จัดหา/จัดซื้อของผู้รับเหมา และการดาเนินงานพื้นฐานบางประการ จะก่อให้เกิดรายได้ต่อร้านค้าหรือบริษัท
อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร และการบริการขนส่ง ทาให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
และส่งผลต่อเนื่องให้รายได้ต่อหัวของคนในพื้นที่ดังกล่าวสูงขึ้น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นผลกระทบ
ทางบวกที่เกิดขึ้นต่อท้องถิ่นในระยะสั้น และผลกระทบอยู่ในระดับต่า (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = +1)
(ข) ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ

การรบกวนและสร้างความราคาญต่อชุมชนจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ระยะก่อสร้างของโครงการกาหนดไว้ประมาณ 18 เดือน ซึ่งในช่วงดังกล่าวของ
โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือหนัก การปรับสภาพพื้นที่และกิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง และเสียงรบกวน ถนนชารุดเสียหาย การกีดขวางการเดินทาง การเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการรบกวนความสงบสุข และความปลอดภัยของชุมชนบริเวณใกล้
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ แต่เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ประกอบกับ
โครงการมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ดังนั้น ผลกระทบดังกล่าวจึงอยู่ในระดับ
ต่า (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = -1)
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ผลกระทบด้านสังคม
สังคมท้องถิ่นโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือ
ญาติและมีความสงบสุข การอพยพแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามายังพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
คนงานก่อสร้างกับคนในท้องถิ่น เนื่องจากคนงานอพยพไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความแตกต่างด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจึงอยู่ในระดับต่า (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = -1)
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันในพื้นที่โครงการมีการอพยพแรงงานต่างถิ่นบางส่วนเข้ามาทางานในชุมชนเป็นประจา
ทาให้สังคมในพื้นที่โครงการสามารถปรับตัวกับสังคมที่มีแรงงานอพยพเข้ามาในชุมชนได้พอสมควร อีกทั้งใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะแจ้งบริษัทผู้รับเหมาพิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อน
เป็ นอั น ดับ แรก เพื่ อ เป็น การลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดจากแรงงานต่า งถิ่น และก าหนดมาตรการให้ ผู้ รั บ เหมา
ควบคุมดูแลแรงงานต่างถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ต้องมีการประสานงานกับผู้นาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
(2) ระยะดาเนินการ
(ก) ผลกระทบทางบวกที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ

การจ้างงานในท้องถิ่น
ในระยะดาเนินการโครงการ มีพนักงานประมาณ 30 คน ซึ่งต้องมีความรู้ทักษะ
เฉพาะด้าน ดังนั้น การจ้างงานในส่วนนี้จึงต้องการบุคลากรจานวนไม่มากนัก ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจ้างงานโครงการ
ยังคงมีนโยบายพิจารณาคนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตรงตามตาแหน่งงานและระเบียบการสรรหา
ของโครงการเป็นลาดับแรก ทั้งตาแหน่งงานที่ต้องการความรู้/ทักษะเฉพาะด้าน รวมถึงแรงงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะ
เฉพาะ เช่น คนสวน ยามรักษาการณ์ แม่บ้าน เป็นต้น ในส่วนการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งคนในพื้นที่จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก และจะได้รับการฝึกหัดเพื่อให้แน่ใจในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะตามนโยบายของ
โครงการผลกระทบจะเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = +2)

การพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จากภาษีของโรงไฟฟ้า เช่ น ภาษี
บารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ส่วนแบ่งจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีพลังงาน รวมถึงการจัดสรรงบโดยตรงจาก
กองทุนพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อนามาพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ โครงการได้จัดการด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศาสนา และกิจกรรมภายในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการดาเนินงานโครงการ ผลกระทบโดยภาพรวมการพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนจะอยู่ในระดับสูง (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = +3)
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(ข) ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ
จากประเด็นความวิตกกังวลต่อโครงการ เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย เช่น มลพิษทางอากาศ การคมนาคมที่เพิ่ มขึ้น กลิ่นเหม็น และเสียงดัง ผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตรใกล้นิคมอุตสาหกรรม จากสภาพปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวอยู่บ้างแล้วจากอุตสาหกรรมที่ดาเนินการ ทาให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่จะได้รับ
เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เนื่องจากยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวล
ดัง กล่าวสามารถลดลงได้ โดยการดาเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ดัง นั้น ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นความวิตกกังวลต่อโครงการอยู่ในระดับต่า (ขนาดและทิศทางของผลกระทบ = -1)

4.4.2

การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ

(1) ระยะก่อสร้าง
เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ซึ่งอยู่
ห่างจากอ่างเก็บน้าดอกกรายและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ และไม่พบว่ามีสถานที่ที่มีคุณค่าความงามเป็นพิเศษ ใน
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดาเนินการอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
จานวนมาก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) อยู่
ห่างจากอ่างเก็บน้าดอกกรายและแหล่งท่องเทียวอื่นๆ และไม่พบว่ามีสถานที่ที่มีคุณค่าความงามเป็นพิเศษ ใน
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดาเนินการอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
จานวนมาก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยวตลอดระยะดาเนินการ (ทิศทางและขนาด
ของผลกระทบ = 0)

4.4.3

โบราณสถานและสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์

(1) ระยะก่อสร้าง
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบจากขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการ ไม่พบแหล่งโบราณสถานอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจากขอบเขตพื้นที่ตั้ง
โครงการ ดังนั้น การพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้าง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ โบราณสถานและสิ่งมีค่าทาง
ประวัติศาสตร์ (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
(2) ระยะดาเนินการ
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 5 กิโลเมตร
โดยรอบพื้นที่โครงการ ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจากขอบเขตพื้นที่ตั้ง โครงการ
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาโครงการในระยะด าเนิ น การ จึ ง ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ โบราณสถานและสิ่ ง มี ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ (ทิศทางและขนาดของผลกระทบ = 0)
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บทที่ 5
การประเมินอันตรายร้ายแรง
5.1

บทนา

การดาเนินการผลิตไฟฟ้าของโครงการ มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และมีการใช้สารเคมีต่างๆ
เพื่ อปรับปรุงคุณภาพน้า หากมีการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบ เนื่องจากก๊าซธรรมชาติและ
สารเคมีเหล่านี้อาจมีคุณสมบัติ มีความเป็นพิษ ติดไฟหรือระเบิดได้ โดยปัจจัยที่จะบ่งชี้ระดับความเป็นอันตราย
ประกอบด้วย คุณสมบัติสารเคมี ปริมาณสารเคมี สถานที่เก็บกัก และสภาวะในการเก็บกักสารเคมีชนิดนั้นๆ
นอกจากนี้ กรณีเกิดความล้มเหลวของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ภายในโครงการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินบริเวณใกล้เคียงได้เช่นกัน
จากสภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นต้องดาเนินการออกแบบ การจัดการ การควบคุม และการดาเนินการ
ที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายร้ายแรงต่อพนักงาน ชุมชน หรือทรัพย์สิน
ดังนั้น การประเมินอันตรายร้ายแรงจึงมีความจาเป็น สาหรับระบุแนวโน้มความรุนแรงของอันตราย เพื่อนาไปสู่การ
ป้องกันการเกิดอันตรายร้ายแรงตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ การควบคุมดาเนินการ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์
ความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

5.2

วิธีการศึกษา

การศึกษาเพื่อประเมินอันตรายร้ายแรงใช้แนวทางต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารโลก
(World Bank) สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (American Petroleum Institute; API) และองค์กรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency; U.S.EPA) เป็นต้น โดยมี
ขอบเขตและวิธีการศึกษา ดังแผนผังในรูปที่ 5.2-1

5.3

สารอันตรายและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

5.3.1

ก๊าซธรรมชาติ

(1) อัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ระบบการผลิตไฟฟ้าของโครงการได้ถูกออกแบบให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยไม่มีเชื้อเพลิง
สารอง ซึ่งรับก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัท อมตะจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด โดย
เป็นการวางท่อแยกจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่มีอยู่เดิมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านระบบท่อขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิว้ เข้าสู่สถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซของโครงการ โดยดาเนินการที่สภาวะความดัน
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ขั้นตอน

วิธีการดาเนินการ

การจาแนกความเสี่ยง/อันตรายร้ายแรง
(Hazard Identification)

ทบทวน/ตรวจสอบจาก
- รายละเอียดโครงการ
- ขั้นตอนการดาเนินการ
- มาตรการการตรวจสอบตาม
กระบวนการผลิตของโครงการ

การสมมุติ กรณีการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไปได้
(Scenario Assumption)

การหาโอกาสการเกิด
ของแต่ละเหตุการณ์
(Probability Analysis)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทบทวนเอกสารจาก
- ขั้นตอนการดาเนินการ
- รายละเอียดโครงการ
- เคมีภัณฑ์ที่ขนถ่าย

การคานวณระดับความรุนแรง
ในแต่ละเหตุการณ์
(Consequence Analysis)

ตามแนวทางของธนาคารโลก/API/
US EPA
- อ้างอิงเอกสาร/ผลงานวิจัย/
รายงานที่เกี่ยวข้อง
- ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุของกิจการ
ที่ดาเนินการใกล้เคียงโครงการ
- การคานวณ

การประมาณค่าความเสี่ยง
(Risk Analysis)

การพิจารณามาตรการ
แผนรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินของโครงการ

การหาแนวทาง/มาตรการ
เพื่อป้องกัน/ลดผลกระทบ
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัย

รูปที่ 5.2-1 : แผนภูมิขอบเขตและขั้นตอนการประเมินอันตรายร้ายแรง
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และอุณหภูมิในช่วง 550-880 psig และ 60-120 องศาฟาเรนไฮต์ ตามลาดับ ทั้งนี้ โครงการจะทาการปรับลด
แรงดันให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมเป็น 440 psig ที่อุณหภูทิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ โดยใช้ Regulating Valve ก่อน
จ่ายให้กับเครื่องกังหันก๊าซของโครงการผ่านระบบท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 นิ้วต่อไป ในกรณีที่โรงไฟฟ้า
มีการเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณ 21 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(2) คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ
คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติอ้างอิงตามข้อมูลเอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Material
Safety Data Sheet; MSDS) จากบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติ สรุปได้ดังตารางที่ 5.3-1 สาหรับ
องค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโครงการ แสดงดังหัวข้อที่ 2.4.2 คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและอัตราการใช้
เชื้อเพลิง บทที่ 2
ตารางที่ 5.3-1
ลักษณะทั่วไปของก๊าซธรรมชาติ
คุณสมบัติ
น้าหนักโมเลกุล (Molecular Weight)
การละลายได้ในน้า (Water Solubility)
ความดันไอ (Vapour Pressure)
จุดเดือด (Boiling Point)
จุดวาปไฟ (Flash Point)
จุดหลอมเหลว (Melting Point)
อุณหภูมิลุกไหม้อัตโนมัติ (Auto Ignition Temperature)
ความหนาแน่นไอ (Vapour Density)
ความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) ที่ 15 oC
ขีดจากัดการติดไฟ (Flammable Limits)

ค่าต่าสุด (Lower Flammable Limit; LFL)

ค่าสูงสุด (Upper Flammable Limit; UFL)
ที่มา :
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), 2555

5.3.2

รายละเอียด
ขึ้นกับองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ
3.5% (ที่อุณหภูมิเท่ากับ 17oC)
760 mmHg (ที่อุณหภูมิเท่ากับ 161oC)
-162 oC
-223oC
-183 oC
537 oC
0.555%
0.53 ถึง 0.80
5.0%
15.0%

สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า

สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ของโครงการเป็นสารเคมีที่ใช้เพื่ อปรับปรุง คุณภาพน้าให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน และป้องกันการเกิดตะกรัน และตะกอนในท่อน้า ซึ่งไม่มีชนิดใดที่เป็น Toxic Substance
ดังข้อมูลที่อ้างอิงจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet; MSDS) สาหรับ
รายละเอียดของปริมาณการใช้ และปริมาณการเก็บกัก แสดงดังตารางที่ 5.3-2
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ตารางที่ 5.3-2
ชนิดและปริมาณของสารเคมีที่จะนามาใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
สารเคมี

ปริมาณทีใ่ ช้ ความถี่ในการ
(ตัน/ปี) ขนส่ง (เที่ยว/ปี)
Ammonium Hydroxide (27% NH4OH)
1
4
Critric Acid (C6H8O7)
1
2
Ferric Chloride (FeCl)
145
15
Hydrochloric Acid (35% HCl)
30
3
Sodium Hydroxide (50% NaOH)
170
12
Sodium Hypochlorite (10% NaOCl)
275
30
Sulfuric Acid (98% H2SO4)
25
13
Tri-Sodium Phosphate (Na3PO4)
0.5
2
Corrosion Inhibitor (3DT129)
7.5
8
Scale Inhibitor (3DT190)
10
10
ที่มา :
บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557

5.3.3

วิธีขนส่ง
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก

ปริมาณที่
สารองไว้ (ตัน)
0.30
4
10.00
12.50
15.00
10.00
2.00
0.30
1.00
1.00

ภาชนะเก็บกักที่ใช้
ถังขนาด 300 ลิตร
กระสอบขนาด 25 กก.
ถังขนาด 10,000 ลิตร
ถังขนาด 12,500 ลิตร
ถังขนาด 15,000 ลิตร
ถังขนาด 10,000 ลิตร
ถังขนาด 2,000 ลิตร
ถังขนาด 300 ลิตร
ถังขนาด 1,000 ลิตร
ถังขนาด 1,000 ลิตร

อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล

อุปกรณ์ไฟฟ้ าและเครื่องจักรกลทุกชิ้นจะได้รับการออกแบบ และทดสอบเดินเครื่อง ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสากล (ดังสรุปในตารางที่ 5.3-3) หรือเทียบเท่าสอดคล้องกับข้อกาหนดของประเทศไทย
ซึ่งโครงการจะมีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชุดกังหันก๊าซ (CTGs) จานวน 2 ชุด โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้
ก๊าซธรรมชาติมาเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล เพื่อหมุน กังหันไปขับเคลื่อนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนก๊าซร้อน (Exhaust Gas) ที่ออกมาจาก CTGs จะถูกส่งไปยังหน่วยผลิตไอน้า (HRSGs)
เพื่อผลิตไอน้าสาหรับหมุนกังหันไอน้าของเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้า (Steam Turbine Generator: STG)
จานวน 1 ชุดต่อไป
ตารางที่ 5.3-3
มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล
ANSI
ASME
IEC
IEEE
NFPA
JIS
ที่มา :

American National Standard Institute
American Standard of Mechanical Engineers
International Electrochemical Commission
American Institute of Electric and Electronics Engineers
American National Fire Protection Association
Japanese Industrial Standards
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด, 2557
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5.4

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจาแนกอันตรายร้ายแรง

การจาแนกอันตรายร้ายแรงจะใช้วิธีและเทคนิคที่เสนอโดยธนาคารโลกและสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
อเมริกา ในเอกสาร Techniques for Assessing Industrial Hazards a Manual, 1990 และเอกสาร Risk Base
Inspection, Base Resources Document (API Publication 581), 2000

5.4.1

ก๊าซธรรมชาติ/สารเคมี

(1) บริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ/สารเคมี: เช่น จุดเชื่อมต่อในบริเวณต่างๆ
พื้นที่ที่บุคคลที่สามเข้าดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย เป็นต้น
(2) ลักษณะการรั่วไหล: มี 2 แบบ คือ การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด และการรั่วไหลอย่างช้าๆ
(3) การติดไฟ: มี 2 แบบ คือ ติดไฟในทันทีทันใด และการติดไฟทิ้งช่วง
(4) การเกิดไฟไหม้ : จากการวิ เคราะห์คุณสมบัติ และองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง มี
องค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทน ที่เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีน้าหนักโมเลกุลต่า มีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ
เมื่อเกิดการรั่วไหลจะอยุ่ในสถานะก๊าซแพร่กระจายและลอยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว (ดังรูปที่ 5.4-1 และรูปที่
5.4-2) พบว่า กรณีที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ จะมีโอกาสติดไฟดังนี้
Jet Fire: เกิดจากการติดไฟของสารที่เก็บไว้ภายใต้ความดันสูง แล้วรั่วไหลพุ่งออกสู่บรรยากาศ
โดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณและแรงดันที่มีอยู่ของสารที่จะทาให้ขนาดของ Jet Fire กว้างและยาวได้มากขึ้น
Fireballs และ BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion): เกิดจากความ
ร้อนของไฟบริเวณใกล้เคียงถังบรรจุสารติดไฟ ทาให้ถังบรรจุร้อนและมีแรงดันมากขึ้น จนกระทั่งฉีกขาดและสารติด
ไฟพุ่งกระจายออกสู่บรรยากาศ แล้วเกิดการติดไฟเป็นลักษณะลูกไฟขนาดใหญ่
Flash Fire: เกิดจากสารเคมีรั่วไหลออกสู่บรรยากาศกลายเป็น Vapor Cloud แล้วเกิดการติดไฟ
ขึ้นภายหลัง แต่ไม่ทาให้เกิดการระเบิด
Vapor Cloud Explosion (VCE): เกิดจากสารเคมีรั่วไหลและแพร่กระจายในบรรยากาศเป็น
ลักษณะกลุ่มก๊าซความเข้มข้นสูง (Vapor Cloud) และเกิดการลุกติดไฟทาให้เกิดการระเบิด
(5) กรณีเกิดการรั่วไหลโดยไม่มีการลุกไหม้
(ก) ผลต่อสุขภาพ
ก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในรูปก๊าซหลายชนิด เช่น มีเทน
อีเทน โพรเพน บิวเทน ฯลฯ แต่โดยทั่วไปจะมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากสารไฮโดรคาร์บอนแล้ว ก๊าซธรรมชาติ
ยังอาจประกอบด้วยก๊าซอื่นๆ อาทิเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน น้า เป็นต้น
สาหรับก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาตินั้นจัดว่าไม่มีพิษ การรับก๊าซ
มีเทนทางระบบหายใจที่ระดับความเข้มข้นสูงอาจทาให้ปวดศีรษะและตา แต่จะหายจากอาการดังกล่ าวหลังจาก
ได้รับอากาศบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติเป็นสารที่สามารถทาให้สลบได้ (Asphyxiated Substance)
เนื่องจากการเข้าไปแทนที่ก๊าซออกซิเจนทาให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศลดลง
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Incident

Release

No Release No Impact

Tankcar Explosion
or BLEVE

Gas

Liquid and/or
Liquid Gas

Gas Vents

Liquid Flashes
to Vapor

Flame Jet Forms
(if ignited)

Pool Slowly
Evaporates

Vapor Cloud
Travels Downwind
(if not ignited)

Pool FIre
Occurs

Vapor Cloud
Ignities - Explosions

Liquid
Rainout

Vapor Cloud
Ignities - Flashfire Occurs

Vapor Plume
Travels Downwind
Plume Ignites, Explosion
and/or Flashfire Occurs

No Ignition - Toxic
Vapor Exposure

No Ignition - Toxic
Vapor Exposure
Pool FIre
Occurs

ที่มา: Guidelines of Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2nd Edition, 2000

รูรูปปทีที่ ่ 4.2-3
ษณะการหกรั่ว่วไหลและการเกิ
ไหลและการเกิดดเหตุ
เหตุกการณ์
5.4-1 :: ลัลักกษณะการหกรั
ารณ์ขของสารอั
องสารอันนตราย
ตราย
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Estimate Duration
No Calculate Release Rate

No Jet Dispersion

Yes

Jet Flame

Adiabatic
No Expansion

Yes

Fireball

Is There Immediate
Ignition ?

Neutral /
No Buoyant Dispersion

Yes

Dense Cloud Dispersion

Yes

Neutral /
No Buoyant Dispersion
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Flash Fire or
Explosion

Flash Fire or
Explosion

Flash Fire or
Explosion

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Yes
No

Model Additional Releases

Model Additional Releases

Model Additional Releases

Model Additional Releases

Model Additional Releases

PRS

Model Additional Releases PRS

Does The Release Affect
Other Equipment on The Site ?

รูปที่ 5.4-2 : เหตุการณ์กรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Flash Fire or
Explosion

Is There Delayed
Ignition ?

Yes

Dense Cloud Dispersion

Is The Cloud Denser
Than Air ?

ที่มา: Guidelines of Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2nd Edition, 2000

Release Case

Yes

Is Release
Instantaneous ?

Harmless

Assess
Impacts

Harmless

Assess
Impacts

Assess
Impacts

Harmless

Assess
Impacts

Harmless

Assess
Impacts

Assess
Impacts

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ประกอบด้วย Ammonia Hydroxide (NH4OH)
Citric Acid (C6H8O7) Ferric Chloride (FeCl) Hydrochloric Acid (HCl) Sodium Hydroxide (NaOH)
Sodium Hypochlorite (NaOCl) กรดซัลฟูริก (H2SO4) Tri-Sodium Phosphate (Na3PO4) Corosion
Inhibitor และ Scale Inhibitor ซึ่งการเก็บสารเคมีต่างๆ ตามแผนการดาเนินโครงการนั้น ถังเก็บสารเคมี
สารละลาย และเครื่องสูบสารเคมีของโครงการ ตลอดจนในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมีสารองได้จัดให้มีคันคอนกรีต
(Concrete Curb) กั้นล้อมรอบเพื่อป้องกันการรั่วกระจายของสารเคมีไปยังบริเวณใกล้เคียง โดยผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการรั่วไหล จะนาเสนอในบทที่ 7 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
(ข) ผลต่อคุณภาพอากาศ
ก๊าซธรรมชาติ มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจัดเป็นก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น เมื่อ
เกิดการรั่วไหลออกสู่บรรยากาศจะมีผลต่อการเกิดภาวะเรือนกระจก โดยก๊าซมีเทนมีอายุสะสมเฉลี่ยประมาณ 11
ปี นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีรายงานว่าพลังงานเฉลี่ยรวมที่เกิดจากผลกระทบโดยตรง
ของก๊าซมีเทนประมาณ 0.47 วัตต์ต่อตารางเมตร
สารเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า เมื่อเกิดการรั่วไหลออกสู่บรรยากาศจะไม่มีผลต่อ
การเกิดภาวะเรือนกระจก เนื่องจากการเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้าไม่มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือนกระจก

5.4.2

อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกล

ลักษณะความผิดปกติจากการดาเนินกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า: จะเกิดในลักษณะของความดันไอน้า
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดการระเบิดของหม้อไอน้า ระบบหรืออุปกรณ์ควบคุมตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยไม่ทางาน
เป็นต้น

5.5

การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

5.5.1

การเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

สาเหตุของการรั่วไหลของระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ (1) การผุกร่อน
ของท่อ (2) การใช้วัสดุท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติไม่ได้มาตรฐาน และ (3) การกระทาจากบุคคลที่สาม ซึ่งในขั้นตอน
การออกแบบก่อสร้าง โครงการจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากล มีการป้องกันความเสียหายของท่อ โดยการเคลือบผิวท่อ
ขนส่งก๊าซ เพื่อป้องกันการผุกร่อนและเพิ่มความทนทานของท่อ อาทิ การเคลือบท่อทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น
โอกาสในการรั่วไหลของท่อ ขนส่ง ก๊าซธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากการผุ กร่อนระหว่ างการดาเนินการขนส่ง ก๊าซ
ธรรมชาติทางท่อจะมีน้อยมาก
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นอกจากนี้ ข้อมู ลสถิติ การเกิ ดอุ บัติ เหตุจากการดาเนิ นการขนส่ งก๊ าซธรรมชาติ บนบกของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Onshore Gas Transmission and Gathering System Operators) ในช่วงปี พ.ศ.2536 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,766 ครั้ง และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งก๊าซทางท่อ
ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2 และภาคผนวก 5ก ส่วนใหญ่เกิดจากการผุกร่อนของท่อและการกระทาจากบุคคลที่สาม
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับท่อขนส่งก๊าซในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ถึง ธันวาคม
พ.ศ.2556 (33 ปี) พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับท่อก๊าซทั้งหมดเกิดขึ้น จานวน 21 ครั้ง โดยเกิดขึ้นกับ
ท่อก๊าซฯ ของ ปตท. ทั้งหมด 12 ครั้ง และอุบัติเหตุที่เกิดจากท่อของบริษัท ปตท.จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
จานวน 8 ครั้ง และบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย จากัด จานวน 1 ครั้ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3
และภาคผนวก 5ข
เมื่อพิจารณาโอกาสการเกิดอุบัติเหตุของแนวท่อก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งมีความยาวของ
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติบนบกทั้งประเทศประมาณ 2,305.70 กิโลเมตรรายละเอียดดังตารางที่ 5.5-1
ตารางที่ 5.5-1
ความยาวของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
ลาดับที่
1
2
3
4
ที่มา :

หน่วยงาน/บริษัท

ความยาวของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
ในประเทศไทย (กิโลเมตร)
1/
บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
237.20
2/
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
1,917.00
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด3/
88.50
4/
บริษัท อเมราต เฮลล์ (ประเทศไทย) จากัด
63.00
รวม
2,305.70
1/ บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2557
2/ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จากัด ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2557
3/ รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย, บริษัท ทรานส์ ไทยมาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด (รายงานฉบับสมบูรณ์, บทสรุปสาหรับผู้บริหาร), 2556
4/ บริษัท อเมราต เฮลล์ (ประเทศไทย) จากัด ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2557

การคานวณโอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อขนส่งก๊าซฯ ของประเทศไทย
จานวนครั้ง ของการเกิดอุบตั เิ หตุ (ครั้ง)
โอกาสเกิดอุบัติเหตุของท่อก๊าซฯ =
ระยะเวลาดาเนินการ(ปี)  ความยาวของแนวท่อก๊าซฯ(กิโลเมตร)
โดย จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุของท่อก๊าซฯ บนบกของประเทศไทย เท่ากับ 21 ครั้ง
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ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระยะเวลาการดาเนินการส่งก๊าซธรรมชาติ โดยใช้ท่อขนส่งก๊าซฯ บนบกของ
ประเทศไทยมีระยะเวลาเท่ากับ 33 ปี
ระยะทางของแนวท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติบนบกทั้งประเทศ เท่ากับ 2,305.70 กิโลเมตร
21 ครั้ง
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของท่อก๊าซบนบก
=
33 ปี 2,305.70 กิโลเมตร
=
2.76×10-4 ครั้ง/กิโลเมตร-ปี
หากเปรียบเทียบกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติบนบกของประเทศไทยกับสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศยุโรป สถิติการเกิดอุบัติเหตุของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศไทย มีความถี่ต่ากว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของท่อขนส่งก๊า ซธรรมชาติของกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมี
ความถี่ 3.51×10-4 ครั้ง/กิโลเมตร-ปี (อ้างอิงจากเอกสาร 8th Report of the European Gas Pipeline Incident
Data Group, December 2011) คิดเป็นร้อยละ 78.6 ของโอกาสเกิดอุบัติเหตุของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม
ประเทศยุโรป

5.5.2

การรั่วไหลของสารเคมี

การรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับ สารเคมีในประเทศไทย จากฐานความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยด้านสารเคมีระหว่างปี พ.ศ.2537-2556 มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีทั้งหมด 1,080 ครั้ง โดยสารเคมี
ประเภทกรด-ด่าง ซึ่งเป็นประเภทของสารเคมีที่โครงการใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้าของโครงการ มีอุบัติเหตุ
เกิดขึน้ 54 ครั้งคิดเป็น 2.70 ครั้งต่อปี รายละเอียดดังตารางที่ 5.5-2

5.5.3

การเกิดการล้มเหลวของอุปกรณ์เครื่องจักรกล

จากข้อ มู ลสถิติก ารเกิด อุ บัติ เหตุ ที่เ กิดขึ้ นภายในโรงงานอุ ตสาหกรรมในประเทศไทย ระหว่ างปี
พ.ศ.2544-2555 พบว่า มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับหม้อไอน้าทั้งหมด 488 ครั้ง ดังตารางที่ 5.5-3 และภาคผนวก 5ค โดย
มีสาเหตุ หลัก เกิดจากไฟฟ้ าลัดวงจร ความประมาท การก่อสร้างติดตั้ง และการซ่อมแซมไม่ถูกต้องตามหลั ก
วิศวกรรม เป็นต้น
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ตารางที่ 5.5-2
สถิติอุบัติเหตุเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารเคมี
ปี พ.ศ.

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
รวม
หมายเหตุ :
ที่มา :

ประเภทวัตถุเคมี
ด่าง/กรด ก๊าซพิษ

ก๊าซไวไฟ/ แอมโม ไนโตรเจน
สี/ทินเนอร์/ สารเคมี กากของ รวม1/
น้ามัน
เนีย
เหลว/สารทา
ตัวทา
อื่นๆ
เสีย
เชื้อเพลิง
ความเย็น
ละลาย
1
1
3
5
1
1
3
5
1
1
1
1
4
1
1
2
1
3
7
2
5
6
9
1
24
3
3
1
1
3
2
13
3
29
5
10
4
1
2
2
16
6
44
8
4
3
2
2
18
11
47
1
20
7
3
1
5
22
6
62
4
31
6
1
6
1
4
21
8
80
19
58
11
1
7
8
27
18
142
10
50
8
8
4
7
30
21
132
7
24
3
1
2
4
12
2
53
13
52
3
1
4
5
19
5
101
7
21
9
2
3
8
34
4
83
11
37
3
3
3
41
4
92
16
39
5
4
2
7
21
16
106
3
14
3
3
2
12
9
45
107
374
76
5
54
20
64
303
120
1,080
1/ ผลรวมของสถิติอุบัติเหตุแยกประเภทและอุบัติเหตุในแต่ละปีอาจไม่ตรงกัน เนื่องจากบางเหตุการณ์สามารถจาแนกได้มากกว่า 1
ประเภท
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-Number.asp
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2557)

วัตถุ
ระเบิด
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ตารางที่ 5.5-3
สถิติอุบัติเหตุเกี่ยวกับหม้อไอน้าในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
จานวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
19
69
59
106
60
85
42
23
24
23
17
46
488

ปี

จานวนผู้เสียชีวิต
(คน)
19
16
17
50
5
20
11
7
2
7
3
11
148

จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
(คน)
29
118
58
222
339
135
118
128
40
208
38
222
1,520

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)
197.53
653.78
628.84
2,279.98
1,093.82
471.4
173.2
95.3
53.3
410.95
4,964.28

2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
รวม
หมายเหตุ: - ไม่มีข้อมูล
ที่มา:
สานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (http://www.diw.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน
2557)

5.6

การประเมินอันตรายร้ายแรงในกรณีต่างๆ

5.6.1

การประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

(1) แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ BREEZE HAZ ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท
Trinity Consultants Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะดังนี้
(ก) BREEZE HAZ เป็นการรวบรวมแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ประเมินผลกระทบจาก
การรั่วไหลของสารเคมี ตามที่กาหนดในกฎหมายหลายฉบับในหลายประเทศ ดังนี้

Section 112(r) of the Clean Air Act

Occupational Safety and Health (OSHA) & Process Safety Management
(PSM)

European Economic Community (EEC) Directive 82/501:

National Fire Protection Agency (NFPA) 59A Liquefied Natural Gas (LNG)
Safety

Department of Transportation (DOT) Federal Standard 49 CFR 193
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043
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นอกจากนี้ BREEZE HAZ ได้พัฒนาตามหลักการ Quantitative Risk Assessment
(QRA) ตามที่ US.EPA ได้แนะนาไว้
(ข) แบบจาลองย่อยใน BREEZE HAZ ประกอบด้วย

EXPERT ที่เป็นแบบจาลองปริมาณสารเคมีเมื่อมีการรั่วไหลในสภาวะต่างๆ ก่อน
นาไปสู่การประเมินผลของการแพร่กระจาย (Dispersion) การติดไฟลุกไหม้ (Fire) และการระเบิด (Explosion)

BREEZE HAZ DISPERSION คือการรวบรวมแบบจาลองการประเมินผลของการ
แพร่กระจาย (Dispersion) ประกอบด้วย DEGADIS, SLAB, AFTOX และ INPUFF ในเชิงของอันตราย
เนื่องจากความเป็นพิษ
DEGADIS เป็นแบบจาลองที่พัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก U.S. Environmental
Protection Agency’s (EPA) DEGADIS Model โดย DEGADIS+ เป็น
แบบจาลอง เพื่อประเมินการแพร่กระจายตามชนิดของสารเคมีใช้หลักการของการ
แพร่แบบ Instantaneous, Steady-State, และ Transient Releases of Dense
Gases
SLAB เป็นแบบจาลองที่พัฒนาจาก Lawrence Livermore National
Laboratory’s (LLNL) ใช้กับการแพร่ของสารเคมีที่หนักกว่าอากาศ
AFTOX เป็นแบบจาลองที่พัฒนาจาก U.S. Air Force’s Toxic Corridor
Model (AFTOX) เป็นแบบจาลองที่เหมาะกับการรั่วไหลแบบ Liquid Spill
INPUFF เป็นแบบจาลองที่พัฒนาจาก EPA’s INPUFF Model โดย INPUFF
เป็น Integrated Gaussian Puff Model ทั้งในกรณี Instantaneous หรือ
Continuous, Buoyant หรือ Neutrally Buoyant Gas Releases

BREEZE HAZ FIRE/EXPLOSION เป็นแบบจาลองที่ใช้ประเมินการลุกติดไฟและ
ระเบิด ซึ่งสามารถประเมินรัศมีตามรูปแบบของการลุกไหม้และระเบิด คือ Confined Pool Fires, Unconfined
Pool Fires, Jet Flames, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions (BLEVEs) และ Unconfined
Vapor Cloud Explosions (UVCEs)
(2) การกาหนดสมมติฐานการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
การประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติของโครงการ จะใช้แนวทางในการ
พิจารณากาหนดสมมุติฐานในการรั่วไหลและเกิดเหตุการณ์ ดังนี้

พฤติกรรมการรั่วไหล
ลักษณะการรั่วไหลที่ใช้ในการประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหล
และติดไฟ พบว่า มีโอกาสเกิดการรั่วไหล 2 แบบ คือ
- การรั่วไหลอย่างทันทีทันใด (Instantaneous Release) ซึ่งเกิดขึ้นจากการรั่วไหล
ตั้งแต่รูรั่ว ขนาดกลางขึ้นไป และมีการรั่วไหลมากกว่า 10,000 ปอนด์ ในช่วงเวลา 3 นาที หรือเกิดขึ้นจากการ
แตกหักหรือท่อ/ถังถูกทาลายอย่างรุนแรง และมีโอกาสติดไฟแบบทันทีทันใด
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- การรั่วไหลแบบต่อเนื่อง (Continuous Release) เป็นการรั่วไหลแบบต่อเนื่อง โดย
จะมีระยะเวลายาวนานกว่าการรั่วไหลอย่างทันทีทันใด มักเกิดจากการรั่วไหลของรูรั่วขนาดเล็ก หรือการรั่วไหลน้อย
กว่า 10,000 ปอนด์ในช่วงเวลา 3 นาที

ขนาดรูรั่วไหล
การกาหนดขนาดรูรั่วของท่อ ซึ่งพิจารณาจากแนวทางที่เสนอแนะโดยสถาบันปิโตรเลียม
แห่งอเมริกา (API) ที่ได้กาหนดขนาดรูรั่ว 4 ขนาด โดยแบ่งเป็นตัวแทนของรูรั่วขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และเกิดการแตกของท่อ มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.6-1
ตารางที่ 5.6-1
การกาหนดขนาดรูรั่วของท่อตามแนวทางของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)
ขนาดรูรั่ว
ช่วงพิจารณา
ค่าที่นามาใช้
ขนาดเล็ก
0 - 0.635 ซม.
0.635 ซม. (1/4 นิ้ว)
ขนาดกลาง
0.635 - 5.08 ซม.
2.54 ซม. (1 นิ้ว)
ขนาดใหญ่
5.08 - 15.24 ซม.
10.16 ซม. (4 นิ้ว)
แตกหัก
>40.64 ซม.
ใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหรือสูงสุดไม่เกิน 40.64 ซม. (16 นิ้ว)
ที่มา :
Risk Base Inspection, Base Resources Document; API Publication 581, 1st edition, May 2000


ระยะเวลาการรั่วไหล
การกาหนดระยะเวลาในการประเมินความเสี่ยงของระบบท่อขนส่ง ก๊าซธรรมชาติ จะ
พิจารณาจากระบบการตรวจจับ (Detection System) และระบบการสั่งปิด/ตัด (Isolation System) ของระบบ
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในพื้นที่ของโครงการตามข้อเสนอแนะของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา ( API) ใน
เอกสาร Risk Base Inspection, Base Resources Document; API Publication 581,2000 โดยการ
ควบคุมดูแลระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการจะใช้ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทน หากมีการ
รั่วไหลของก๊าซจะสามารถตรวจจับและปิด /ตัดระบบได้ทันที จัดเป็นระบบการตรวจจับและระบบการสั่งปิด/ตัด
Class A ตามเกณฑ์ในเอกสารดังกล่าว
ทั้งนี้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ได้เสนอแนะว่า การกาหนดระยะเวลาในการ
รั่ว ไหล ส าหรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งของระบบท่ อ ขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ มี ร ะบบการตรวจจั บ (Detection
System) และระบบการสั่งปิด/ตัด (Isolation System) อยู่ใน Class A กรณีประเมินที่รูรั่วขนาด 4 นิ้ว 1 นิ้ว และ
0.25 นิว้ ให้ใช้ระยะเวลารั่วไหลของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 5 นาที 10 นาที และ 20 นาที ตามลาดับ และการรั่วไหล
แบบท่อแตกหัก ให้กาหนดระยะเวลารั่วไหลเท่ากับ 3 นาที ดังนั้น จึงใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการกาหนดระยะเวลา
รั่วไหลของรูรั่วขนาดต่างๆ ของโครงการ
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อัตราการรั่วไหล
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติภายนอกที่มาเชื่อมต่อกับสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ
(Gas Metering and Regulating Station; MRS) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ดาเนินการที่สภาวะความดัน
550-880 psig และอุณหภูมขิ องก๊าซภายในท่อ 60-120 องศาฟาเรนไฮต์ และระบบท่อจาก MRS ถึงเครื่องกังหันก๊าซ
(Gas Turbine) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ดาเนินการที่สภาวะความดัน 440 psig และอุณหภูมิของก๊าซ
ภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ดังนั้น อัตราการรั่วไหลที่เกิดขึ้น สรุปได้ดังตารางที่ 5.6-2
ตารางที่ 5.6-2
อัตราการรั่วไหลของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ขนาดรูรั่วไหลระดับต่างๆ
ขนาดรูรั่ว

อัตราการรั่วไหล (กิโลกรัม/วินาที)
ท่อขนาด 12 นิ้ว1/ ท่อขนาด 8 นิ้ว2/

0.25 นิ้ว
1 นิ้ว
4 นิ้ว
แตกหัก
หมายเหตุ : 1/

2/

ปริมาณการรั่วไหลใน 3 นาที
ท่อขนาด 12 นิ้ว1/
ท่อขนาด 8 นิ้ว2/
กิโลกรัม
ปอนด์
กิโลกรัม
ปอนด์
0.253
0.128
45.54
100.40
23.04
50.79
4.044
2.055
727.92
1,604.79
369.90
815.49
64.699
32.881
11,645.82
25,674.61
5,918.58
13,048.22
582.294
131.525
104,812.92 231,072.66 23,674.50
52,193.28
ท่อภายนอกเชื่อมต่อกับสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (Gas Metering and Regulating
Station; MRS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว พิจารณากรณีเลวร้ายที่สภาวะความดันภายในท่อ เท่ากับ
880 psig ที่อุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
ท่อเชื่อมต่อระหว่างสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (Gas Metering and Regulating Station;
MRS) ถึงเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว สภาวะความดันภายในท่อ เท่ากับ
440 psig ที่อุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์

โดยเมื่อพิจารณาปริมาณการรั่วไหลในระยะเวลา 3 นาที ของรูรั่วขนาดต่างๆ พบว่า กรณี
รูรั่วขนาด 0.25 และ 1 นิ้ว จะเป็นการรั่วไหลแบบต่อเนื่อง กรณีรูรั่วขนาด 4 นิ้ว และท่อแตกหัก จะเป็นการรั่วไหล
แบบทันทีทันใด

อุตุนิยมวิทยา
สภาพอุตุนิยมวิทยา เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการแพร่กระจายของสารมลพิษทาง
อากาศจากแหล่งกาเนิดไปสู่ผู้รับผลกระทบ โดยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมากน้อยต่างกันไปตามปัจจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยา โดยจากเอกสาร Guidance on the Application of Refined Dispersion Models for
Hazardous/toxic Air Releases; U.S.EPA (1993) พบว่า ปัจจัยด้านสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ส่งผล และมี
ความส าคั ญ ต่อ การแพร่ กระจายของมลสาร ประกอบด้ ว ย ทิ ศทางและความเร็ ว ลม สภาพความคงตั ว ของ
บรรยากาศ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพั ทธ์ และความกดอากาศ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
ร้ายแรงจากการรั่ว ไหลและติดไฟของระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
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อุตุนิยมวิทยาคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2527-2556 (กรมอุตุนิยมวิทยา (2557)) จากสถานีตรวจวัดอากาศสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่สุด

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายร้ายแรงของระบบขนส่ งทางท่อ สามารถพิจารณาจากสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุของระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา หรือจาก
การศึกษาข้อมูลของสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) พบว่า โอกาสเกิดอันตรายจากการรั่วไหลของระบบท่อ
ขนส่งก๊าซฯ มีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาถึงพื้นที่ที่มีโอกาสในการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆ และบริเวณที่บุคคลที่สามสามารถเข้าไปดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย ได้แก่ จุดที่เชื่อมต่อท่อบริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS) และบริเวณ
เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine)
(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(3.1) โอกาสการเกิดความเสี่ยง (Probability of Risk)

โอกาสเกิดการรั่วไหลของท่อ
การวิ เคราะห์โอกาสการเกิดความเสี่ยงของระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ของโครงการ จะ
พิจารณาโดยใช้ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่รวบรวม โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) จากเอกสาร Risk Based Inspection, Base Resource
Documents; API Publication 581, 2000 ดังแสดงในตารางที่ 5.6-3 ดังนั้น สามารถประเมินโอกาสเกิดอุบัติเหตุของ
รูรั่วขนาดต่างๆ ของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติภายนอกที่เชื่อมต่อ กับสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS)
ขนาด 12 นิ้ว นับตั้งแต่ที่เข้าสู่พื้นที่โครงการ และท่อที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS)
กับเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาด 8 นิ้ว ความยาวประมาณ 491 เมตร ได้ดังนี้
ท่อภายนอกที่เชื่อมต่อกับ MRS ขนาด 12 นิ้ว ความยาว 85 เมตร
กรณีรูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
3,280.84 ฟุต
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ = 110-7 ครั้ง/ปี/ฟุต 
 0.085 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 2.7910-5
ครั้ง/ปี
กรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว
3,280.84 ฟุต
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ = 310-5 ครั้ง/ปี/ฟุต
 0.085 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 8.3710-5
ครั้ง/ปี
กรณีรูรั่วขนาด 4 นิ้ว
3,280.84 ฟุต
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ = 310-8 ครั้ง/ปี/ฟุต
 0.085 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 8.3710-6
ครั้ง/ปี
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ตารางที่ 5.6-3
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของอุปกรณ์และท่อขนาดต่างๆ ที่เสนอแนะโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API)
ความถี่ที่เกิดการรั่วไหลต่อปี (ครั้ง/ปี/ฟุต)
ขนาดรูรั่ว 0.25 นิ้ว ขนาดรูรั่ว 1 นิ้ว ขนาดรูรั่ว 4 นิ้ว
Piping, 1.905 cm. (0.75 inch) diameter, per ft
110-5
Piping, 2.54 cm. (1 inch) diameter, per ft
510-6
Piping, 5.08 cm. (2 inch) diameter, per ft
310-6
Piping, 10.16 cm. (4 inch) diameter, per ft
910-7
610-7
Piping, 15.24 cm. (6 inch) diameter, per ft
410-7
410-7
310-7
310-7
810-8
Piping, 20.32 cm. (8 inch) diameter, per ft
Piping, 25.40 cm. (10 inch) diameter, per ft
210-7
310-7
810-8
110-7
310-7
310-8
Piping, 30.48 cm. (12 inch) diameter, per ft
Piping, 40.64 cm. (16 inch) diameter, per ft
110-7
310-7
210-8
Piping, >40.64 cm. (16 inch) diameter, per ft
610-8
210-7
210-8
ประเภทอุปกรณ์

ที่มา :

แตกหัก
310-7
510-7
610-7
710-8
810-8
210-8
210-8
210-8
210-8
110-8

Risk Based Inspection, Base Resource Documents ; API Publication 581,2000

กรณีท่อแตกหัก

3,280.84 ฟุต
 0.085 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 5.5810-6
ครั้ง/ปี
ท่อที่เชื่อมต่อระหว่าง MRS กับเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาด 8 นิ้ว ความยาว 491 เมตร
กรณีรูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
3,280.84 ฟุต
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ = 310-7 ครั้ง/ปี/ฟุต 
 0.491 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 4.8310-4
ครั้ง/ปี
กรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว
3,280.84 ฟุต
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ = 310-7 ครั้ง/ปี/ฟุต
 0.491 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 4.8310-4
ครั้ง/ปี
กรณีรูรั่วขนาด 4 นิ้ว
3,280.84 ฟุต
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ = 810-8 ครั้ง/ปี/ฟุต
 0.491 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
= 1.2910-4
ครั้ง/ปี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ
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กรณีท่อแตกหัก
โอกาสเกิดอุบัติเหตุ

3,280.84 ฟุต
 0.491 กิโลเมตร
1 กิโลเมตร
ครั้ง/ปี

= 210-8 ครั้ง/ปี/ฟุต

= 3.2210-5

โอกาสเกิดการติดไฟ
จากเอกสาร Risk Based Inspection, Base Resource Documents ;API Publication
581,2000 โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ของสารในสภาวะก๊าซ (ก๊าซธรรมชาติ) และความเป็นไปได้ในการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ในสภาวะอุ ณหภูมิการลุกไหม้อัตโนมัติต่ากว่ าในกระบวนการทั้งกรณีรั่วไหลทันทีทันใด และ
ต่อเนื่อง ดังตารางที่ 5.6-4
ตารางที่ 5.6-4
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ในกรณีต่างๆ ของสารสถานะก๊าซ (C1-C2)
การรั่วไหล

โอกาสการเกิดเหตุการณ์
โอกาสเกิดการรั่วไหลและติดไฟ
No
Vapor Cloud
Flash
Ignition
Fireball
Jet Fire Pool Fire
Ignition
Explosion (VCE)
Fire
0.8
0.2
0.04
0.01
0.15
0.8
0.2
0.04
0.06
0.1
-

การรั่วไหลทันทีทันใด
การรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง
ที่มา :
Risk Based Inspection, Base Resource Documents ; API Publication 581,2000

โดยกรณีการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติอย่างทันทีทันใดและการรั่วไหลอย่างต่อเนื่อง และมี
โอกาสในการสันดาปตัวเองแล้วติดไฟคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 0.2 หรือร้อยละ 20 หรือเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติจานวน 100 ครั้ง จะมีโอกาสเกิดการสันดาปตัวเองแล้วติดไฟ 20 ครั้ง ซึ่งสามารถจาแนกโอกาสการติดไฟ
ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
(ก) โอกาสในการติดไฟชนิดลูกไฟ (Fireball) มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่การรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติ แบบทันทีทันใด และมีการรั่วไหลในปริมาณมากแล้วเกิดการสันดาปติดไฟขึ้น ทาให้เกิดไฟไหม้แบบลูกไฟ
(Fireball) มีความเป็นไปได้คิดเป็นสัดส่วน 0.01 หรือร้อยละ 1 ของจานวนครั้งที่เกิดการรั่วไหล
(ข) โอกาสในการติดไฟแบบไฟวาบ (Flash Fire) มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดการรั่วไหล
แบบทันทีทันใด และแบบต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับ 0.15 และ 0.06 ตามลาดับ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15 และร้อยละ 6 ของจานวนครั้งที่เกิดการรั่วไหล ตามลาดับ
(ค) โอกาสในการติดไฟแบบ Jet Fire มีโอกาสเกิดขึ้นในเฉพาะกรณีที่การรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติแบบต่อเนื่องแล้วเกิดการสันดาปแล้วติดไฟ โดยมีแรงดันจากก๊าซภายในท่อ ทาให้เกิดเปลวไฟพุ่ งจาก
ตาแหน่งรูรั่วดังกล่าว โดยจะมีสัดส่วนโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับ 0.1 หรือร้อยละ 10 ของจานวนครั้งที่เกิดการรั่วไหล
(ง) โอกาสในการติดไฟแบบ Vapor Cloud Explosion มีความเป็นไปได้ทั้งในกรณีที่
เกิดการรั่วไหลแบบทันทีทันใด และแบบต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนโอกาสเกิดขึ้นเท่ากับ 0.04 หรือคิดเป็นร้อยละ 4
ของจานวนครั้งที่เกิดการรั่วไหล
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043
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เมื่อ พิ จ ารณาระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง ตามแนวทางของ
U.S.EPA (1990) รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-5 ระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรงของโครงการ
สรุปได้ดังตารางที่ 5.6-6
ตารางที่ 5.6-5
คาจากัดความของระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง
ระดับความน่าจะเป็น
คาจากัดความ
Common
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า (>1 ครั้ง/ปี)
Likely
มีโอกาสเกิดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 10 ปี (>0.1 ครั้ง/ปี)
Reasonably likely
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 10-100 ปี (0.1 ถึง 110-2 ครั้ง/ปี)
Unlikely
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 100-1,000 ปี (110-2 ถึง 110-3 ครั้ง/ปี)
Very Unlikely
มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1,000 ปี (<110-3 ครั้ง/ปี)
ที่มา :
Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency,
U.S. Department of Transportation, US.EPA, 1990.

(3.2) ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity)
ในการวิ เคราะห์ ระดับความรุนแรงและจาลองการรั่วไหลและติดไฟของก๊าซธรรมชาติ โดยใช้
แบบจาลอง Breeze Haz.จะพิจารณาจากลักษณะการรั่วไหล (อย่างทันทีทันใดหรือไหลอย่างช้าๆ) และลักษณะการ
ติดไฟ (ติดไฟทันทีทันใด หรือทิ้งช่วงการติดไฟ) โดยได้ทาการคาดการณ์กรณีศึกษาใน 2 กรณี ดังนี้
(ก) กรณีมีระบบควบคุมก๊าซทางานทันทีที่เกิดการรั่วไหล
(ข) กรณีที่ระบบควบคุมก๊าซไม่ทางานทันที และเกิดการรั่วไหล 10 นาที (สาเหตุที่เลือกระยะเวลา
ในการรั่วไหลดังกล่าว เนื่องจากรูรั่วขนาด 1 นิ้ว เป็นรูรั่วที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด และระยะเวลาการรั่วไหลของ
รูรั่วขนาด 1 นิ้ว ที่เสนอแนะโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) เท่ากับ 10 นาที)
เมื่อพิจาณาการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดจากโอกาสเกิดอันตรายร้ายแรงของโครงการที่มีการ
รั่วไหลและติดไฟหรือระเบิดใน 3 ลักษณะ คือ

Jet Fire: เกิดจากการติดไฟของสารที่เก็บไว้ภายใต้ความดันสูง แล้ว รั่ว ไหลพุ่ ง ออกสู่
บรรยากาศ โดยความรุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณ และแรงดันที่มีอยู่ของสารที่จะทาให้ขนาดของ Jet Fire กว้าง และ
ยาวได้มาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดไฟแบบ Jet Fire จะเป็นผลกระทบจากพลังงานความร้อน ซึ่งวัดเป็น
พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-7

Flash Fire: เกิดจากก๊าซรั่วไหลออกสู่บรรยากาศกลายเป็น Vapor Cloud แล้วเกิดการ
ติดไฟขึ้นภายหลัง มีลักษณะแบบไฟวาบขึ้น แต่ไม่ทาให้เกิดการระเบิด เนื่องจากมีแรงดันไม่มากพอที่จะเกิดการ
ระเบิด และเนื่องจากการติดไฟในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นไฟวาบจะเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การประเมินการ
รั่วไหลและติดไฟแบบ Flash Fire จะทาการคานวณหารัศมีสูงสุดที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซธรรมชาติจากการ
รั่วไหลเท่ากับค่าขีดจากัดในการติดไฟต่าสุด (Lower Flammable Limit: LFL) คือ 50,000 ส่วนในล้านส่วน
ที่กรณีเลวร้าย คือ สภาพความคงตัวของบรรยากาศ F ความเร็วลม 1.5 เมตร/วินาที ซึ่งเป็นสภาวะที่ส่งเสริมให้
เกิดความเข้มข้นจากการแพร่กระจายสูงสุด และพิจารณาให้พื้นที่ในรัศมีดังกล่าวเป็นที่ได้รับผลกระทบ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043
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โอกาสเกิดการ
โอกาสเกิดการติดไฟ(ครั้ง/ปี)
ระดับความน่าจะเป็นของการเกิดอันตรายร้ายแรง
ขนาดท่อ/ขนาดรูรั่ว
รั่วไหลและติดไฟ Jet Fire
Fireball
Flash Fire
VCE
Jet Fire
Fireball
Flash Fire
VCE
(ครั้ง/ปี)
1. ท่อภายนอกที่เชื่อมต่อกับ MRS ขนาด 12 นิ้ว ความยาว 85 เมตร
Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
5.5810-6
2.7910-6
1.6710-6 1.1210-6 Very Unlikely
Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
1.6710-5
8.3710-6
5.0210-6 3.3310-6 Very Unlikely
Very Unlikely Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
1.6710-6
8.3710-8 1.2510-6 3.3510-7
Very Unlikely Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 12 นิ้ว (ท่อแตกหัก)
1.1210-6
5.5810-8 8.3710-7 2.2310-7
2. ท่อที่เชื่อมต่อระหว่าง MRS กับเครื่องกันหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาด 8 นิ้ว ความยาว 491 เมตร
Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
9.6710-5
4.8310-5
2.9010-5 1.9310-5 Very Unlikely
Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
9.6710-5
4.8310-5
2.9010-5 1.9310-5 Very Unlikely
Very Unlikely Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
2.5810-5
1.2910-6 1.9310-6 5.1510-6
Very Unlikely Very Unlikely Very Unlikely

รูรั่วขนาด 8 นิ้ว(ท่อแตกหัก)
6.4410-6
3.2210-7 4.8310-6 1.2910-6
หมายเหตุ : การติดไฟแบบ Fireball และ Flash Fire ของการรั่วไหลขนาด 4 นิ้วและท่อแตกหัก จะพิจารณาเป็นการรั่วไหลแบบทันทีทันใด โดยใช้โอกาสเกิดเหตุการณ์ดังตารางที่ 5.6-4
ที่มา :
Risk Based Inspection, Base Resource Documents; API Publication 581, 2000

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 5.6-7
ผลกระทบที่เกิดจากไฟไหม้ที่ระดับพลังงานความร้อนต่างๆ
ระดับพลังงาน
ความร้อน
(kW/m2)
37.5

ชนิดและขนาดของผลกระทบ
ผลกระทบต่ออุปกรณ์
ทาลายอุปกรณ์ในขบวนการผลิต

ผลกระทบต่อคน


ทาให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้โดยไม่ 
มีเปลวไฟ
12.5
ทาให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างไม้ด้วย

เปลวไฟและหลอมพลาสติกได้
4.0

1.6

ที่มา :
World Bank Technical Paper No.35, 1988
25.0

จานวน 100% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 นาที
จานวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 10 วินาที
จานวน 100% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 นาที
และบาดเจ็บสาหัสภายใน 10 วินาที
จานวน 1% เสียชีวิตหากอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 นาที และ
ผิวหนังไหม้ภายใน 10 วินาที
รู้สึกแสบผิวหนังถ้าอยู่นานกว่า 20 วินาที แต่ไม่ทาให้พอง
ทาให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย ถ้าได้รับในระยะเวลานาน



Vapor Cloud Explosion (VCE) : เกิดจากก๊าซรั่วไหลออกสู่บรรยากาศจนความเข้มข้น
ของก๊าซธรรมชาติมีค่าระดับความเข้มข้นถึงจุด LFL (Lower Flammable Limit) และเกิดการระเบิดขึ้น โดย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดแบบ VCE เป็นผลกระทบจากแรงดัน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 5.6-8
ตารางที่ 5.6-8
ผลกระทบจากแรงดันต่ออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้าง
ระดับแรงดัน (บาร์)
ผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้าง
0.039
90% ของหน้าต่างจะสั่นและส่วนน้อยจะแตก
0.069
บ้านบางส่วนจะเสียหาย (แต่ยังซ่อมแซมได้) ฝาถังเก็บน้ามันจะถูกทาลาย
0.138
กระจกจะแตก กระเบื้องหลังคาจะหลุดออก
0.345
บ้านจะถูกทาลายสิ้นเชิง อุปกรณ์ในโรงงานถูกทาลายเกิดการรั่วไหลของเชื้อเพลิงในถังเก็บ
ที่มา :
Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency,
U.S. Department of Transportation, US. EPA., 1990

สาหรับการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริเวณใกล้เคียงนั้น ได้พิจารณาในบริเวณที่มี
โอกาสเกิดการรั่วไหลเนื่องจากบริเวณมี การเชื่อมต่อของท่อ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อของท่อขนส่งก๊าซบริเวณสถานี
ควบคุ ม แรงดั น และวั ด ปริ ม าณก๊ า ซ (MRS) และจุ ด เชื่ อ มต่ อ ท่ อ ส่ ง ธรรมชาติ บ ริ เ วณเครื่ อ งกั ง หั น ก๊ า ซ (Gas
Turbine) ร่วมกับลักษณะการรั่วไหลของท่อ และโอกาสในการติดไฟแบบต่างๆ มีรายละเอียดของกรณีศึกษาดัง
ตารางที่ 5.6-9
โดยผลการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริเวณใกล้เคียง ในกรณีศึกษาของการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ สรุปได้ดังตารางที่ 5.6-10 ถึงตารางที่ 5.6-16 และรูปที่ 5.6-1 ถึงรูปที่ 5.6-16
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-9
กรณีศึกษาของการเกิดเหตุการณ์แบบต่างๆ จากการั่วไหลของระบบท่อของโครงการ
ลักษณะการรั่วไหล
โอกาสเกิดการรั่วไหลและติดไฟ
กรณีการรั่วไหล
การรั่วไหล การรั่วไหล
Jet Fire Fireball Flash Fire VCE
ทันทีทันใด อย่างต่อเนื่อง
1. ท่อภายนอกที่เชื่อมต่อกับ MRS ขนาด 12 นิ้ว ความยาว 85 เมตร

รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว





รูรั่วขนาด 1 นิ้ว





รูรั่วขนาด 4 นิ้ว





รูรั่วขนาด 12 นิ้ว (ท่อแตกหัก)




2. ท่อที่เชื่อมต่อระหว่าง MRS กับเครื่องกันหันก๊าซ (Gas Turbine) ขนาด 8 นิ้ว ความยาว 491 เมตร

รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว





รูรั่วขนาด 1 นิ้ว





รูรั่วขนาด 4 นิ้ว





รูรั่วขนาด 12 นิ้ว (ท่อแตกหัก)





ตารางที่ 5.6-10
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (ท่อขนาด 12 นิ้ว)
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
2.59
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 25.0 kW/m
3.20
พื้นที่โครงการ
ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2
4.54
พื้นที่โครงการ
ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2
7.89
พื้นที่โครงการ
2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
6.77
พื้นที่โครงการ
ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2
9.22
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 12.5 kW/m
14.30
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 4.0 kW/m
26.35
พื้นที่โครงการ และพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความดันดาเนินการ 880 psig และอุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
หมายถึง ไม่เกิดระดับพลังงานความร้อนดังกล่าวที่ระดับความสูง 1.5 เมตร จากพื้นดิน
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-11
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball
บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (ท่อขนาด 12 นิ้ว)
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

1. รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2

264.05

ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2

323.05

ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2

457.34

ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2

808.47

2. ท่อแตกหัก
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2

464.55

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ามัน) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
2
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
ระดับพลังงาน 25.0 kW/m
568.95
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
2
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
ระดับพลังงาน 12.5 kW/m
804.62
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ามัน) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์
2
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
ระดับพลังงาน 4.0 kW/m
1,422.39
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ามัน ยางพารา) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความดันดาเนินการ 880 psig และอุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-12
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Jet Fire
บริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) (ท่อขนาด 8 นิ้ว)
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
1.96
พื้นที่โครงการ
ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2
2.41
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 12.5 kW/m
3.39
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 4.0 kW/m
5.86
พื้นที่โครงการ
2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2
5.51
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 25.0 kW/m
7.26
พื้นที่โครงการ
2
ระดับพลังงาน 12.5 kW/m
10.99
พื้นที่โครงการ
ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2
19.85
พื้นที่โครงการ
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความดันดาเนินการ 440 psig และอุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-13
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Fireball
บริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) (ท่อขนาด 8 นิ้ว)
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

3. รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2

210.47

ระดับพลังงาน 25.0 kW/m2

257.78

ระดับพลังงาน 12.5 kW/m2

364.56

ระดับพลังงาน 4.0 kW/m2

644.45

4. ท่อแตกหัก
ระดับพลังงาน 37.5 kW/m2

288.21

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ามัน) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
2
ระดับพลังงาน 25.0 kW/m
345.64
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง
2
ระดับพลังงาน 12.5 kW/m
488.81
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
2
ระดับพลังงาน 4.0 kW/m
864.10
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มัน
สาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ามัน) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความดันดาเนินการ 440 psig และอุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-14
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและติดไฟแบบ Flash Fire
บริเวณจุดเชื่อมต่อท่อภายในพื้นที่โครงการ
รัศมีการแผ่ความ
กรณีศึกษา
ร้อน โดยประมาณ
ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1/
(เมตร)
จุดเชื่อมต่อของท่อขนส่งก๊าซบริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS)2/
- รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
- รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
127.00
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
700.00
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ท่อแตกหัก
3,275.00
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) พืน้ ที่ชุมชนที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสน
สถาน/โบราณสถานและแหล่งประวัตศิ าสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม/โกดัง พื้นที่
เกษตรกรรม (พืชไร่ ยางพารา สวนไม้ผสม มะพร้าว) ไม้ยืนต้น ฟาร์มเลีย้ งสัตว์
พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แหล่งน้า และบ่อดิน
จุดเชื่อมต่อท่อส่งธรรมชาติบริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 3/
- รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
- รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
70.00
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง)
- รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
471.00
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มันสาปะหลัง สัปปะรด) แหล่งน้า และพืน้ ทีท่ ี่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์
- ท่อแตกหัก
1,140.00
พื้นที่ภายในโครงการ พืน้ ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ
บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (มันสาปะหลัง สัปปะรด ปาล์มน้ามัน ยางพารา)
แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หมายเหตุ :

1/
2/
3/
-

พิจารณากรณีเลวร้ายที่สภาวะความเร็วลม 1.5 เมตร/วินาที ความคงตัวของบรรยากาศ F
ท่อภายนอกเชื่อมต่อกับ Gas Metering and Regulating Station (MRS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว สภาวะความดัน
ภายในท่อ เท่ากับ 880 psig ที่อุณหภูมขิ องก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
ท่อเชื่อมต่อระหว่าง Gas Metering and Regulating Station (MRS) ถึง Gas Turbine ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
สภาวะความดันภายในท่อ เท่ากับ 440 psig ที่อุณหภูมขิ องก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
หมายถึง ที่ค่าความเข้มข้นของก๊าซธรรมชาติจากการรั่วไหลเท่ากับ 50,000 ส่วนในล้าน ไม่สามารถคานวณหาค่าได้เนื่องจากมีค่า
ความเข้มข้นต่ากว่าที่กาหนด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-15
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและระเบิดแบบ VCE
บริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (ท่อขนาด 12 นิ้ว)
กรณีศึกษา
1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์
- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์
- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์
- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์
2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

185.43
122.47
77.87
42.80

พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่นคิ มอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่นคิ มอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ

370.85

พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์
- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์
- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์
3. รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

244.94
155.75
85.60

- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์

489.87

- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์

311.49

- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์

171.20
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741.70

พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง)

หน้า 5-27

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-15 (ต่อ)
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและระเบิดแบบ VCE
บริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (ท่อขนาด 12 นิ้ว)
กรณีศึกษา
4. ท่อแตกหัก
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์
- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์
859.44
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นทีภ่ ายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์
546.49
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์
300.36
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ความดันดาเนินการ 880 psig และอุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
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1,301.24
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-16
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและระเบิดแบบ VCE
บริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (ท่อขนาด 8 นิ้ว)
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

1. รูรั่วขนาด 0.25 นิ้ว
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

147.97

- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์

97.73

- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์

62.15

- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์
2. รูรั่วขนาด 1 นิ้ว
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

34.16
295.95

- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์

195.47

- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์

124.29

- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์

68.31
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ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นทีภ่ ายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
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ตารางที่ 5.6-16 (ต่อ)
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลและระเบิดแบบ VCE
บริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (ท่อขนาด 8 นิ้ว)
กรณีศึกษา

รัศมีการแผ่ความร้อน
โดยประมาณ (เมตร)

3. รูรั่วขนาด 4 นิ้ว
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

591.89

- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์

390.93

- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์

248.58

- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์

136.62

4. ท่อแตกหัก
- ระดับแรงดัน 0.039 บาร์

792.47

ลักษณะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (ปาล์มน้ามัน)
แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ระดับแรงดัน 0.069 บาร์
523.40
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ระดับแรงดัน 0.138 บาร์
332.81
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- ระดับแรงดัน 0.345 บาร์
182.92
พื้นที่ภายในโครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) แหล่งน้า และพืน้ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หมายเหตุ : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความดันดาเนินการ 440 psig และอุณหภูมิของก๊าซภายในท่อ 60 องศาฟาเรนไฮต์
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(4) การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง (Risk Assessment)
การศึกษาระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงตามแนวทางของ API มีการพิจารณา 2
ปัจ จัย ประกอบด้ว ย การพิ จารณาถึง โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ (Probability) ความถี่ของการเกิดเหตุ
(Frequency) และการพิจารณาถึงระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Severity) ว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้ว ยตารางเมตริกซ์ ซึ่งมีแกนตั้งเป็นระดับความน่าจะเป็นของความถี่ (Frequency)
ของการเกิดเหตุการณ์ ส่วนแกนนอน แทนระดับความรุนแรง (Severity) ที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 5.6-19

High

Common

Medium

Likely
Reasonably Likely
Unlikely
Very Unlikely

Low

Frequency

Minor

Major

Catastrophic

Comprehensive planning and preparedness are essentially mandatory at
the appropriate levels of government or industry
Comprehensive planning is optional and does not necessary warrant
any major effects or costs. Give consideration to sharing any necessary
special response resources on a regional basis
Comprehensive planning may be unwarranted and unnecessary

หมายเหตุ :

ที่มา:

Moderate

Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency,
U.S. Department of Transportation, 1990.

รูปที่ 5.6-19 : Accident Frequency/Severity Screening Matrix


โอกาสหรือความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) การพิจารณาถึงโอกาสหรือความถี่ใน
การเกิดเหตุการณ์(Frequency) จะใช้หลักเกณฑ์ในการจัดระดับตามคู่มือ Handbook of Chemical Hazard
Analysis Procedures (1990) ของ Federal Emergency Management Agency, U.S. Department of
Transportation, U.S.EPA ที่ได้จัดระดับโอกาสหรือความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) ไว้ดังตารางที่ 5.6-17

ระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Severity) การพิจารณาถึง ระดับความรุนแรงของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จะใช้หลักเกณฑ์ในการจัดระดับตามคู่มือ Handbook of Chemical Hazard Analysis
Procedures (1990) ของ Federal Emergency Management Agency, U.S. Department of
Transportation, U.S. EPA และระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี้อันตราย การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ที่ได้จัดระดับโอกาสหรือความถี่ของ
การเกิดเหตุ (Frequency) ไว้ดังตารางที่ 5.6-18 และตารางที่ 5.6-19
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ตารางที่ 5.6-17
คาจากัดความของโอกาสเกิดเหตุการณ์อันตรายร้ายแรง
โอกาสเกิดเหตุการณ์
คาจากัดความ
Common
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง/ปี หรือมากกว่า (>1 ครั้ง/ปี)
Likely
มีโอกาสเกิดอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 10 ปี (>0.1 ครั้ง/ปี)
Reasonably likely
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 10-100 ปี (0.1 ถึง 110-2 ครั้ง/ปี)
Unlikely
มีโอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 100-1,000 ปี (110-2 ถึง 110-3 ครั้ง/ปี)
Very Unlikely
มีโอกาสเกิดน้อยกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1,000 ปี (<110-3 ครั้ง/ปี)
ที่มา : Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency, U.S.
Department of Transportation, US.EPA, 1990.

ตารางที่ 5-6-18
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity) ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ระดับความรุนแรง
Minor

คาจากัดความ
-

มีผู้บาดเจ็บน้อยมาก
ไม่จาเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่
- มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ไม่จาเป็นต้องทาการบาบัด
Moderate
- มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 10 คน และมีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 100 คน
- ต้องทาการอพยพคนไม่เกิน 2,000 คน
- มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องทาการบาบัด
Major
- มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 100 คน และมีผบ
ู้ าดเจ็บหลายร้อยคน
- ต้องทาการอพยพคนไม่เกิน 20,000 คน
- มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องทาการบาบัดอย่างถูกวิธี
Catastrophic
- มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 คน และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 300 คน
- ต้องทาการอพยพคนมากกว่า 20,000 คน
- มีการปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อม จาเป็นต้องทาการบาบัดอย่างถูกวิธีเป็นเวลานาน
ที่มา:
Handbook of Chemical Hazard Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency,
U.S. Department of Transportation, 1990.
-

ตารางที่ 5-6-20
ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Severity) ต่อทรัพย์สิน
ระดับ
ความรุนแรง
รายละเอียด
1
เล็กน้อย(Minor)
ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก
2
ปานกลาง (Moderate)
ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง
3
สูง (Major)
ทรัพย์สินเสียหายมากบางส่วน
4
สูงมาก (Catastrophic)
ทรัพย์สินเสียหายมากทั้งหมด
หมายเหตุ : ดัดแปลงจากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชีอ้ ันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง พ.ศ.2543
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ในการวิ เคราะห์ ร ะดั บ ความรุ น แรงของการเกิด อุ บัติ เ หตุร ะบบท่ อขนส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข อง
โครงการ จะพิจารณากรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูรั่วที่มีโอกาสการเกิดสูงที่สุด และกรณีท่อแตกหัก ที่มีความ
รุนแรงมากที่สุด ประกอบกับลักษณะการติดไฟและการระเบิดแบบ Jet Fire Fireball Flash Fire และ VCE ทั้ง
ผลกระทบทั้งต่อมนุษย์และอุปกรณ์และโครงสร้าง ดังนี้
ผลกระทบต่อมนุษย์ จะพิจารณาที่ระดับพลังงาน 12.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร เนื่องจากเป็น
ระดับพลังงานที่เริ่มมีผลกระทบต่อคนจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีโอกาสเกิดการเสียชีวิตได้ร้อยละ 1 หากอยู่ในบริเวณ
ที่มีระดับพลังงานดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน 1 นาทีขึ้นไป และ/หรือทาให้ผิวหนังไหม้ได้ภายใน 10 วินาที สาหรับ
กรณีการเกิดไฟไหม้แบบ Flash Fire จะพิจารณาพื้นที่ที่มีค่าความเข้มข้นของก๊าซธรรมชาติจากการรั่วไหลเท่ากับ
ค่าขีดจากัดในการติดไฟต่าสุด (Lower Flammable Limit: LFL) คือ 50,000 ส่วนในล้านส่วน เป็นพื้นที่ที่ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ สาหรับการระเบิดแบบ VCE จะพิจารณาที่ระดับแรงดันเท่ากับ 0.138 บาร์ ที่ทาให้กระจกจะแตก
กระเบื้องหลังคาจะหลุดออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย
ผลกระทบต่ออุปกรณ์และโครงสร้าง จะพิจารณาที่ระดับพลังงาน 37.5 กิโลวัตต์/ตารางเมตร
เนื่องจากเป็นระดับพลังงานที่ทาลายอุปกรณ์ในขบวนการผลิต กรณีการเกิดไฟไหม้แบบ Flash Fire เนื่องจาก
ลักษณะการติดไฟเป็นแบบไฟวาบและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างในระดับต่า จึงไม่
พิจารณาผลกระทบต่อโครงสร้าง สาหรับการระเบิดแบบ VCE จะพิจารณาที่ระดับแรงดันเท่ากับ 0.345 บาร์ ซึ่งจะ
เริ่มมีผลทาให้บ้านจะถูกทาลายสิ้นเชิง และทาลายอุปกรณ์ในขบวนการผลิต
โดยผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกรณีต่างๆ สรุปได้ดังตารางที่ 5.6-21 และตารางที่ 5.6-22

5.6.2

การประเมินอันตรายร้ายแรงจากการรั่วไหลของสารเคมี

สาหรับการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่มีการใช้ และเก็บสารเคมีนั้น จาก
การตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ของโครงการรวม 10 ชนิด ตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ได้ระบุในเอกสารความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ของศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและ
เคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พบว่า มีสารเคมี 5 ชนิด ที่อยู่ในข้อกาหนดตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และสารเคมี 5 ชนิด ที่จัดเป็นสารอันตรายตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-23
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ตารางที่ 5.6-21
ผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการ ด้านผลกระทบต่อมนุษย์
โอกาสเกิดการติดไฟ
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
(ครั้ง/ปี)
1. จุดเชื่อมต่อบริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS)
1.1 กรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว
Jet Fire
8.3710-6
รัศมีของผลกระทบครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่ โครงการ โดยผู้ ได้รับผลกระทบจะมีเพี ยง
(Very Unlikely) เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทาให้มีผู้ได้รับผลกระทบน้อยมาก (Minor)
Flash Fire
5.0210-6
รั ศ มี ค รอบคลุ ม อยู่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ และพื้ น ที่ ภ ายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
(Very Unlikely) (ระยอง) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ และพนักงานของโรงงานใน
บริเวณใกล้เคียง (Moderate)
-6
VCE
3.3310
รั ศ มี ค รอบคลุ ม อยู่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ และพื้ น ที่ ภ ายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
(Very Unlikely) (ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ และพนักงานของโรงงานในบริเวณใกล้เคียง (Moderate)
1.2 กรณีท่อแตกหัก
Fireball
5.5810-8
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ เจ้าหน้า ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ บี กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด และพนักงานของโรงงานในบริเวณใกล้เคียง (Moderate)
-7
Flash Fire
8.3710
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสนสถาน/
โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม/โกดัง พื้นที่เกษตรกรรม (พืช
ไร่ ยางพารา สวนไม้ผสม มะพร้าว) ไม้ยืนต้น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
แหล่งน้า และบ่อดินแหล่งน้า ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษั ทอมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
พนักงานของโรงงานในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เจ้าหน้าที่ของสถานที่ราชการ/
รัฐ วิ สาหกิ จ สถานศึ กษา ศาสนสถาน/โบราณสถานและแหล่ง ประวั ติ ศาสตร์ และ
เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม (Major)
-7
VCE
2.2310
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ บี กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด และพนักงานของโรงงานในบริเวณใกล้เคียง(Moderate)
กรณีศึกษา
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ตารางที่ 5.6-21 (ต่อ)
ผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการ ด้านผลกระทบต่อมนุษย์
โอกาสเกิดการติดไฟ
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
(ครั้ง/ปี)
2. จุดเชื่อมต่อบริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (GT)
2.1 กรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว
Jet Fire
4.8310-5
รัศมีของผลกระทบครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่ โครงการ โดยผู้ ได้รับผลกระทบจะมีเพี ยง
(Very Unlikely) เจ้าหน้าที่ของโครงการ ทาให้มีผู้ได้รับผลกระทบน้อยมาก (Minor)
Flash Fire
2.9010-5
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพนักงานของ
โรงงานในบริเวณใกล้เคียง (Moderate)
-5
VCE
1.9310
รั ศ มี ค รอบคลุ ม อยู่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ และพื้ น ที่ ภ ายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
(Very Unlikely) (ระยอง) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ และพนักงานของโรงงานใน
บริเวณใกล้เคียง (Moderate)
2.2 กรณีท่อแตกหัก
Fireball
3.2210-7
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
โครงการ เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ บี กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด และพนักงานของโรงงานในบริเวณใกล้เคียง (Moderate)
-6
Flash Fire
4.8310
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด พื้นที่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี้
(ระยอง) พื้นที่เกษตรกรรม (พืชไร่) และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ป ระโยชน์ ผู้ได้รับ ผลกระทบ
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ
บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จ ากัด พนักงานของโรงงานในบริเวณใกล้เคียง และ
เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม (Major)
-6
VCE
1.2910
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊า ซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) ผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติของบริษัทอมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพนักงานของ
โรงงานในบริเวณใกล้เคียง (Major)
กรณีศึกษา

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ระดับความ
เสี่ยง

ต่า
ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 5.6-22
ผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการ ด้านผลกระทบต่ออุปกรณ์และโครงสร้าง
โอกาสเกิดการติดไฟ
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
(ครั้ง/ปี)
1. จุดเชื่อมต่อบริเวณสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซ (MRS)
1.1 กรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว
Jet Fire
8.3710-6
รัศมีของผลกระทบครอบคลุมอยู่ในพื้นที่โครงการ ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
(Very Unlikely) มากบางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต (Major)
VCE
3.3310-6
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้ นที่ โครงการ และพื้ นที่ ภายในนิคมอุต สาหกรรมอมตะซิ ตี้
(Very Unlikely) (ระยอง) อาจส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายมากบางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุด
กระบวนการผลิต (Major)
1.2 กรณีท่อแตกหัก
Fireball
5.5810-8
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
มากบางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต (Major)
-7
VCE
2.2310
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายมาก
บางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต (Major)
2. จุดเชื่อมต่อบริเวณเครื่องกังหันก๊าซ (GT)
2.1 กรณีรูรั่วขนาด 1 นิ้ว
Jet Fire
4.8310-5
ไม่สามารถคานวณรัศมีของผลกระทบได้ แต่คาดว่า จะส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความ
(Very Unlikely) เสียหายมากบางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต (Major)
VCE
1.9310-5
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) จะส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายมากบางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุด
กระบวนการผลิต (Major)
2.2 กรณีท่อแตกหัก
Fireball
3.2210-7
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
มากบางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต (Major)
VCE
1.2910-6
รัศมีครอบคลุมอยู่ในพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท
(Very Unlikely) อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และพื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) แหล่งน้า และพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายมาก
บางส่วน และเป็นผลให้ต้องหยุดกระบวนการผลิต (Major)
กรณีศึกษา

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ระดับความเสี่ยง

ต่า
ต่า

ต่า

ต่า

ต่า
ต่า

ต่า

ต่า
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ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป

สถานภาพ

Ammonia Hydroxide
(NH4OH)

ของเหลว

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)
1

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)
0.3

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้
ถังขนาด 300
ลิตร

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)
2

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530
-

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541
-
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
1) ความเป็นพิษ/อันตราย
- การหายเข้ าไปจะท าให้ เกิ ดการระคายเคื องต่ อทางเดินหายใจ หาก
หายใจสารที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปจะก่อให้เกิดแผลไหม้ น้าท่วมปอด
และอาจตายได้ ความเข้มข้นที่อาจทาให้ตายได้ คือ 5,000 ppm
- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้ได้
- การสัมผัสถูกตาจะทาให้ระคายเคืองจะทาให้เกิดอาการปวดตา
เกิดการทาลายตา และอาจทาให้ตาบอด
- กินหรือกลืนเข้าไปจะทาให้เกิดระคายเคืองต่อหลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร เกิดอาการในปาก อก ท้อง เกิดอาการไอ อาเจียน
และหมดสติได้
- การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อื่นๆ
 การสัมผัสเป็นระยะเวลานาน หรือการสัมผัสน้าจะก่อให้เกิด
การทาลายเนื้อเยื่อของเยื่อเมือก ทางเดินหายใจส่วนบน ตา
และผิวหนังได้
 สารนี้ทาลายปอด ทรวงอก ตับ ไต กระเพาะปัสสาวะ
2) การเกิดอัคคีภัย
- ไอระเหยของสารสามารถเกิดการสะสมในบริเวณที่เป็นสถานที่อับ
อากาศได้
- กรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ ใ ห้ เ ลื อ กใช้ ส ารดั บ เพลิ ง /วิ ธี ก ารดั บ เพลิ ง ที่
เหมาะสมกับสภาพการเกิดเพลิงโดยรอบ
- ใช้น้าฉีดหล่อเย็นเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่สัมผัสเพลิงไหม้ และ
ฉีดล้างส่วนที่หกรั่วไหล หรือไอระเหยที่ยังไม่ติดไฟ
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศ
ในตัว (SCBA) ที่ผ่านการรับรองจาก (NIOSH) พร้อมหน้ากาก
แบบเต็มหน้า

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-23
การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม MSDS)

ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป
Citric Acid (C6H8O7
*H2O)

สถานภาพ
ของเหลว

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)
1

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)
0.1

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้
กระสอบ ขนาด
25 กก.

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)
No data

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530
-

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541
-

1)
-

2)
Ferric Chloride (FeCl3)

ของเหลว

145

10

ถังขนาด
10,000 ลิตร

-

-

-

1)
-

2)
-
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-

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
ความเป็นพิษ/อันตราย
การหายเข้าไปจะทาให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย
การสัมผัสถูกตาจะทาให้ระคายเคือง
กินหรือกลืนเข้าไปจะทาให้เกิดระคายเคืองต่อเยื่อเมือก (กระเพาะ)
ไอ เจ็บปวด อาเจียนเป็นเลือด ความเป็นพิษเฉียบพลันต่ามากใน
การทดลองกับสัตว์
การเกิดอัคคีภัย
สารสามารถลุกไหม้ติดไฟได้
กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
ห้ า มอยู่ บ ริ เ วณที่ อั น ตรายโดยปราศจากชุ ด ป้ อ งกั น สารเคมี ที่
เหมาะสม และเครื่องช่วยหายใจ
ความเป็นพิษ/อันตราย
การหายใจเอาไอระเหยของสารเคมีที่ความเข้มข้นเข้าไปจะทาให้
เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจ
การสัมผัสโดยตรงอาจทาให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนัง ไม่
ควรสัมผัสถูกเนื้อเยื่อที่บอบบาง การสัมผัสเป็นเวลานานทาให้ไหม้
และแผลพุพอง ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความเข้มข้น
ของสารเคมี
การสัมผัสถูกตา ทาให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยื่อดวงตา และอาจ
ทาให้สูญเสียการมองเห็นได้ ถ้าไม่ล้างออกทันทีด้วยน้าสะอาด
การกลืนหรือกินเข้าไป อาจมีผลรุนแรงต่อตับและไต ซึ่งอาจทาให้
เสียชีวิตได้
การเกิดอัคคีภัย
สารนี้ไม่เป็นสารติดไฟ
กรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้นาฉี
้ ดพ่น โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสาร
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการเกิดเพลิงไหม้
ในขณะเกิดเพลิงไหม้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด และกันผู้
ไม่เกี่ยวข้องออก

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-23 (ต่อ)
การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม MSDS)

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)
12.5

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้
ถังขนาด
12,500 ลิตร

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)
3

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530
-

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541


ของเหลว

170

15.0

ถังขนาด
15,000 ลิตร

1

-



สถานภาพ

Hydrochloric Acid (HCl)

Sodium Hydroxide
(NaOH)
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ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
1) ความเป็นพิษ/อันตราย
- การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการไอ หายใจติดขัด เกิดการอักเสบ
ของจมูก ลาคอ และทางเดินหายใจส่วนบน ในกรณีที่รุนแรงจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการน้ าท่ ว มปอด ระบบหายใจล้ ม เหลวและอาจ
เสียชีวิตได้
- การสัมผัสถูกผิวหนั ง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดง
ปวดและเกิ ด แผลไหม้ การสั มผั สกั บสารที่ มี ความเข้ มข้ นสู งจะ
ก่อให้เกิดแผลผุพองผิวหนังเปลี่ยน
- การสัมผัสถูกตา จะก่อให้เกิดการระคายเคือง แดง เป็นแผลไหม้
อย่างรุนแรง และอาจทาให้ตาบอดได้
- การกลืนหรือกินเข้าไป ทาให้เกิดอาการระคายเคือง ปวด และเกิด
แผลไหม้ในปาก คอ หลอดอาหาร ทางเดินอาการ คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องร่วง และอาจทาให้เสียชีวิตได้
2) การเกิดอัคคีภัย
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับประเภท
ของวัต ถุที่ติดไฟ และใช้น้าฉีดเป็ นฝอยเพื่อลออุณหภูมิ ภาชนะ
บรรจุและลดละอองไอ ห้ามฉีดน้าไปที่แหล่งโดยตรง ทาให้เป็น
กลางโดยใช้โซดาไฟ หรือปูนขาว
- เมื่อสารเคมีสัมผัสกับความร้อนสูงหรือสัมผัสกับโลหะจะก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมา ซึ่งอาจระเบิดได้
- ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศ
ในตัว (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า
1) ความเป็นพิษ/อันตราย
- การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง และทาให้เกิดการ
ทาลายต่อทางเดินหายใจส่วนบน ทาให้เกิดอาการจาม ปวดคอ
หรือน้ามูกไหล ปอดอักเสบอย่างรุนแรง หายใจติดขัด หายใจถี่รั่ว
- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เ กิดการระคายเคืองรุนแรง เป็ น
แผลไหม้ และแผลพุพองได้

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของเหลว

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)
30

ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-23 (ต่อ)
การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม MSDS)

ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป

สถานภาพ

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541

ของเหลว

275

10.0

ถังขนาด
10,000 ลิตร

3

-



Sodium Hydroxide
(NaOH) (ต่อ)

Sodium Hypochlorite
(NaOCl)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-58

ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
- การสัมผั สถูก ตา จะมี ฤทธิ์ กัดกร่อน ท าให้ เกิด การระคายเคือง
รุนแรง เป็นแผลแสบไหม้ อาจทาให้มองไม่เห็นถึงขั้นตาบอดได้
- การกลืนหรือกินเข้าไป ทาให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ กระเพาะ
อาหาร ท าให้ เ ป็ น แผล เลื อดออกในกระเพาะอาหาร อาเจี ย น
ท้องร่วง ความดันเลือดลดต่าลง อาจทาให้เสียชีวิต
- การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อื่นๆ
 การสัมผัสสารติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทาให้เกิดการทาลาย
เนื้อเยื่อ
2) การเกิดอัคคีภัย
- สารนี้ไม่ทาให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ สารที่ร้อนหรือหลอมอยู่
จะทาปฏิกิริยารุนแรงกับน้า และมีคุณสมบัติที่จะทาปฏิกิริยากับ
โลหะ เช่น อะลูมิเนียม เกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟ
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้เลือกใช้สารดับเพลิง/วิธีการดับเพลิง ที่เหมาะสม
สาหรับสภาพการเกิดเพลิงโดยรอบ ห้ามใช้น้าในการดับเพลิง
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศ
ในตัว (SCBA)
1) ความเป็นพิษ/อันตราย
- การหายเข้ า ไปจะท าให้ เ กิ ด การระคายเคื องต่ อ เยื่ อเมื อ กของ
ทางเดินหายใจ
- การสัมผัสถูกผิวหนัง จะทาให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง และ
เกิดผื่นแดงบนผิวหนัง
- การสัมผัสถูกตาจะทาให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง
- กินหรือกลื นเข้า ไปจะทาให้ เกิ ดระคายเคื องต่อเยื่ อบุ ที่ป ากและ
ลาคอ เกิดอาการปวดท้อง และแผลเปื่อย
2) การเกิดอัคคีภัย
- สารนี้ไม่ไวไฟ แต่การสัมผัสกับสารอื่นอาจก่อให้เกิดการติดไฟ
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ ผงเคมีแห้ง
- ความร้อนและการผสม/ปนเปื้อนกับกรดทาให้เกิดฟลูมที่เป็นพิษ
และมีฤทธิ์ระคายเคือง

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-23 (ต่อ)
การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม MSDS)

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)
2.00

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้
ถังขนาด 2,000
ลิตร

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)
3

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530
-

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541


ของเหลว

0.5

0.30

ถังขนาด 300
ลิตร

-

-



สถานภาพ

Sulfuric Acid (H2SO4)

Tri-Sodium Phosphate
(Na3PO4)

หน้า 5-59

ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
1) ความเป็นพิษ/อันตราย
- การหายใจเข้าไป สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนและก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทาให้มีอาการน้าท่วมปอด เจ็บคอ ไอ
หายใจติดขัด และหายใจถี่รัว การหายใจเอาสารที่ความเข้มข้นสูงอาจ
ทาให้เสียชีวิตได้
- การสัมผัสถูกผิวหนัง สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทาให้เป็นแผลไหม้
และปวดแสบปวดร้อน
- การสัมผัสถูกตา สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทาให้ตาแดง ปวดตา และ
สายตาพร่ามัว
- การกลืนหรือการกินเข้าไป ทาให้คลื่นไส้ อาเจียน แต่ไม่มีผลต่อ
เนื้อเยื่อ
- การก่อมะเร็ง ความผิดปกติ อื่นๆ มีผลทาลายฟัน ระบบหลอด
เลือดเลีย้ งหัวใจ
2) การเกิดอัคคีภัย
- สารนี้ไม่ไวไฟ กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผง
เคมีแห้ง-น้า
- กรณีเกิดการเผาไหม้ จะก่อให้เกิดออกไซด์ของกามะถัน
- สามารถทาปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ อาจทาให้เกิดเพลิงไหม้และ
การระเบิดได้
1) ความเป็นพิษ/อันตราย
- การหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง และ
แสบไหม้บริเวณจมูก คอ และทางเดินหายใจ ทาให้เกิดอาการไอ
และหายใจติดขัด สารนี้อาจทาให้เป็นอันตรายถึงชีวิต
- การสัมผัสผิวหนัง จะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง ทาให้เป็น
ผื่นแดง และแผลผิวหนังไหม้ สารนี้ดูดซึมผ่านผิวหนัง ทาให้ไอ
และหายใจติดขัด
- การสัมผัสเข้าตา ก่อให้เกิดการทาลายตาอย่างถาวร มีอาการปวดแสบ
ปวดร้อน น้าตาไหล ตาแดงและบวม ทาลายกระจก ทาให้ตาบอดได้

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของเหลว

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)
25

ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-23 (ต่อ)
การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม MSDS)

ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป

สถานภาพ

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541

Tri-Sodium Phosphate
(Na3PO4) (ต่อ)

-

-

2)
Corrosion Inhibitor

ของเหลว

7.5

1.0

ถังขนาด 1,000
ลิตร

No Data

No Data

No Data

Scale Inhibitor

ของเหลว

10.0

1.0

หน้า 5-60

ถังขนาด 1,000
ลิตร

No Data

No Data

No Data

1)
-

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1)
2)
-

ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
การกิ น หรือกลื น เข้ า ไป จะก่ อให้เ กิ ด การระคายเคื องกระเพาะ
อาหารและลาไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง อาเจียนเป็นเลือด ทา
ให้เกิดแผลไหม้บริเวณปาก ลาคอ ทางเดินอาหาร และอาจรุนแรงทา
ให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด
สารก่อมะเร็งและความผิดปกติอื่นๆ
 สารนี้ไม่สารก่อมะเร็งตาม NTP IARC OSHA
 สารนี้ทาลายจมูก คอ ทางเดินหายใจ ตาและปอด
การเกิดอัคคีภัย
สารดับเพลิง ให้ใช้น้าฉีดเป็นฝอย
กรณีเกิดไฟไหม้ ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว
(SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มหน้า และชุดป้องกันสารเคมี
สารเคมีอันตรายจากการสลายตัว ฟอสฟอรัสออกไซด์ โซเดียม
ออกไซด์
ความเป็นพิษ/อันตราย
การหายใจเข้าไป มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ
การสัมผัสทางผิวหนังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
การสัมผัสถูกตา ระคายเคืองตาได้
กินหรือกลืนเข้า อาจทาให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน
การเกิดอัคคีภัย
สารเคมี นี้ ม่ ติ ด ไฟแต่ อ าจท าให้ น้ าเดื อ ดได้ สารอิ น ทรี ย์ ใ น
ผลิตภัณฑ์อาจทาให้เกิดการติดไฟได้
เมื่ อถู ก เผาไหม้ สารเคมี นี้ อาจก่ อให้ เ กิ ด ออกไซต์ ข องคาร์บ อน
และซัลเฟอร์
กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้อุปกรณ์ระบบหายใจชนดมีถังก๊าซติดตั้ง
และคลุมผ้าใบทนังทั้งหมด และสวมชุดกันไฟ
ความเป็นพิษ/อันตราย
การหายใจเอาสารนี้เ ข้าไป มีโอกาสเกิดขึ้น น้อย แต่ในกรณีที่ มี
อุณหภูมิสูงหรือเกิดปฏิกริยา อาจก่อให้เกิดไอหรือหมอกที่ทาให้
เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา จมูก หรือปอด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-23 (ต่อ)
การพิจารณาเปรียบเทียบการใช้สารเคมีตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (อ้างอิงตาม MSDS)

ชื่อเคมี/ชือ่ เคมีทั่วไป
Scale Inhibitor (ต่อ)

สถานภาพ

ปริมาณใช้งาน
(ตัน./ปี)

ปริมาณที่สารอง
ไว้ (ตัน)

ภาชนะเก็บกักที่
ใช้

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 (ประเภท)

พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์
พ.ศ.2530

พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541

ลักษณะความเป็นพิษ/อันตราย
และการเกิดอัคคีภัย
- การสัมผัสถูกผิวหนัง อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง
ต่อเนื้อเยื่อ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับ
- การสัมผั สถู กตา อาจก่ อให้ เ กิด การระคายเคื องอย่ า งรุน แรงต่ อ
เนื้อเยื่อ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับ
- การกิ น หรื อกลื น เข้ า ไป มี ค วามเป็ น ไปได้ น้ อยมาก แต่ อาจจะ
ก่อให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงในปาก คอ และกระเพาะอาหาร
2) การเกิดอัคคีภัย
- สารเคมีนี้ม่ติดไฟแต่อาจทาให้น้าเดือดได้ และสารอินทรีย์ที่ ผสม
อาจติดไฟได้
- สารดับเพลิง ให้ใช้สารดับเพลิงอื่นๆ ที่เหมาะสมฉีดไปยังบริเวณ
หือวัตถุที่ถูกไฟไหม้อยู่
- เมื่ อถู ก เผาไหม้ สารเคมี นี้ อาจก่ อให้ เ กิ ด ออกไซต์ ข องคาร์บ อน
ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน รวมทั้งสารแอมโมเนีย
- กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้อุปกรณ์ระบบหายใจชนดมีถังก๊าซติดตั้ง
และคลุมผ้าใบทนังทั้งหมด และสวมชุดกันไฟ

หมายเหตุ:
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คือ ไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายตาม พรบ.ที่เกีย่ วข้อง
No Data
คือ ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

คือ เป็นวัตถุอันตรายตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
รายละเอียดของ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง :
1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งได้กาหนดวัตถุอันตรายไว้ 4 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ประเภทที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบก่อน และต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดด้วย
ประเภทที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับการอนุญาต
ประเภทที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายทีห่ ้ามมิให้มีการผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง
2. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ซึ่งได้กาหนดยุธทภัณฑ์ควบคุมไว้ 3 ชนิด ได้แก่
ชนิดที่ 1 ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในสงครามเคมี
ชนิดที่ 2 ได้แก่ สาเคมีและสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด
ชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุระเบิด
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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โดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการจะเก็บกักไว้ภายในบริเวณพื้นที่ใช้งาน มีการกาหนด
จัดแบ่งพื้นที่และจัดวางสารเคมีประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติ เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
สารเคมี และมีการแยกกลุ่มวัตถุไวไฟ ซึ่งแยกพื้นที่ไว้เฉพาะอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดเตรียม
มาตรการในการกักเก็บไว้ดังนี้
(1) จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานจัดเก็บไว้ในอาคาร และติดแผ่น
ป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุบรรทุกชนิด
(2) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะ
นามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น
(3) บริ เวณพื้ น ที่ก ารจั ดวางสารเคมี ประเภทต่ างๆ ต้ องมี ระบบระบายอากาศที่ ดี เพื่ อ ให้ มีก าร
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ
(4) จัดเตรียมบันล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีหากมีการรั่วไหล สาหรับกรณี ที่มี
การรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้น จะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้า อันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้
(5) ติดป้ายเตือนห้ามการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร
(6) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ
เนื่องจากบริเวณที่เก็บ/ใช้สารเคมีจะอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าที่มีแต่พนักงานของโรงไฟฟ้าเข้าทางาน
เท่านั้น ประกอบกับโครงการได้มีการกาหนดมาตรการในการกักเก็บ พร้อมทั้ง จะติดตั้งป้ายเตือน และ Material
Safety Data Sheet สาหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายและใช้สารเคมี เช่น ชุดล้างตา และชาระร่างกาย (Safety Shower and Eyewash)
หน้ากากป้องกัน ถุงมือ และเครื่องมือสาหรับขนส่งสารเคมี รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์กาจัดการหกรั่วไหลของสารเคมี
ไว้ในที่ที่เหมาะสม ให้มีจานวนเพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ พร้อมทั้งให้คาแนะนาแก่พนักงานเกี่ยวกับเอกสาร
ความปลอดภัยของสารเคมีแต่ละชนิดก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งจัดว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุอยู่ในระดับต่า

5.6.3

การประเมินอันตรายร้ายแรงจากการล้มเหลวของอุปกรณ์เครื่องจักรกล

(1) การคัดกรองสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอาจทาให้เกิดอันตรายของโครงการ
การคัดกรองสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอาจทาให้เ กิดอันตรายของโครงการ หรือการจัดทาบัญชี
รายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตราย จะเป็นการทบทวนกระบวนการผลิตเบื้องต้นของโครงการ โดยพิจารณา
รูปแบบและกระบวนการผลิตที่คาดว่า มีแนวโน้มอาจจะนาไปสู่เหตุการณ์ร้ายแรง จากนั้นจึงทาการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่าจะมีส่วนใดที่เข้าข่ายที่จะนามาพิจารณาเพื่อศึกษาด้านอันตรายร้ายแรงต่อไป
จากการพิจารณากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการ สิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอาจทาให้
เกิดอันตรายของโครงการ ได้แก่ กังหันก๊าซ หม้อไอน้า กังหันไอน้า และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

RNP/ENV/RT5539/P2169/RT043

หน้า 5-62

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2) การชี้บ่งอันตราย
จากบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายข้างต้น ทาให้ทราบถึงสิ่งที่ความเสี่ยงและ
อันตราย รวมถึงเทคนิควิธีการชี้บ่งอันตรายเพื่อนามาประเมินความเสี่ยง ซึ่งเทคนิคที่นามาใช้ในการวิเคราะห์หา
สาเหตุและผลที่เกิดจากเหตุผิดปกตินั้น เพื่อแสดงลักษณะของการเกิดเหตุบกพร่องหรือการเกิดอุบัติเหตุ คือ
Fault Tree Analysis (FTA) ซึ่ง FTA เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยโดยการเอาเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์จะให้เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ โดยพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดมีลักษณะเป็น And, Or Gate
หรือลักษณะอื่นๆ (ตารางที่ 5.6-24)
ตารางที่ 5.6-24
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การชี้บ่งอันตราย
สัญลักษณ์

ที่มา :

ชื่อ
And Gate
สาเหตุหลายสาเหตุ
Or Gate
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
Basic Event
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยปกติ

ความหมาย
เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากหลายสาเหตุของเหตุการณ์ย่อย

เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งของ
เหตุการณ์ย่อย
เหตุการณ์ย่อยที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ ซึ่งทราบถึงสาเหตุที่เห็นได้
ชัดเจนโดยไม่ต้องทาการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไปถือเป็นสาเหตุ
แรกของการเกิดอุบัติภัย
Fault Tree Event
เหตุการณ์ย่อยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องจนเป็นเหตุในการ
เหตุการณ์ย่อย
เกิดอุบัติภัย
Undeveloped Event
เหตุการณ์ย่อยที่ไม่ต้องทาการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป เนื่องจาก
เหตุการณ์ที่วิเคราะห์ต่อไม่ได้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
External Event
เหตุการณ์ภายนอกหรือปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุให้เกิด
เหตุการณ์ภายนอก
เหตุการณ์ต่างๆ
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทาแผนงาน
บริหารการจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543

จากนั้นได้พิจารณาตามลาดับจนได้สาเหตุหรือเหตุการณ์ที่เพียงพอต่อการกาหนดมาตรการ
ป้องกันจึงจะหยุดทาการวิเคราะห์และกาหนดมาตรการในลาดับต่อไป ซึ่งขั้นตอนการทา Fault Tree Analysis มี
ดังนี้
(1) เลือกเหตุการณ์จาลองที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นเหตุการณ์เริ่มต้น (Top Event)
(2) พิ จ ารณาโอกาสเกิ ด ปัญ หาดั ง กล่า ว ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น จากเหตุ ก ารณ์ ย่ อ ยเหตุ ก ารณ์ ใ ด
เหตุการณ์หนึ่งเท่านั้น จะใช้สัญลักษณ์ “หรือ (or)”
(3) กรณีเกิดจากเหตุการณ์ย่อยหลายเหตุการณ์พร้อมกัน จะใช้สัญลักษณ์ “และ (and)”
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(4) ในระดับเหตุการณ์ย่อยดังกล่าว อาจเกิดเหตุการณ์ย่อยลงไปอีก ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้
จากแต่ละเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ย่อยหลายเหตุการณ์พร้อมกัน จะใช้สัญลักษณ์ “และหรือ” แล้วแต่กรณี
(5) ท้ายที่สุดเมื่อแตกเหตุการณ์ย่อยเช่นนี้ลงไปอีกจะพบว่าสุดท้ายของเหตุการณ์ย่อยระดับ
ล่างสุดจะเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติทั่วไป
เหตุการณ์ที่วิเคราะห์ต่อไม่ได้ อาจเนื่องจากไม่ทราบ ไม่มีข้อมูล เป็นต้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอก เช่น จากธรรมชาติ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
(3) การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและความรุนแรงของอันตรายที่ชี้บ่งออกมาได้
ซึ่งในการประเมินจะทาการประเมินความเสี่ยงใน Major Hazard ที่ชี้บ่งได้ โดยเป็นการจัดระดับความเสี่ยงว่าเป็น
ความเสี่ยงต่าหรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินงานควบคุมความเสี่ยง ซึ่งจากการชี้บ่งอันตราย โดยมีเกณฑ์และผลการประเมินตามที่ระบุไว้ในระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทาแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสการเกิดเหตุการณ์คูณกับระดับความรุนแรง
ผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชน/สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน โดยมีขั้นการพิจารณาดังนี้




(ก) การพิ จารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ว่ ามีมากน้อยเพี ยงใดโดยจัดโอกาสเป็น 4
ระดับ ดังนี้
ระดับ

รายละเอียด
มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถีใ่ นการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี
มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี
มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี

1
2
3
4

(ข) พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล
ระดับ
1
2
3
4
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ความรุนแรง
เล็กน้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง
ทุพลภาพหรือเสียชีวิต
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การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรง
เล็กน้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบน้อย
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาสั้น
มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข
มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องเข้าดาเนินการแก้ไข

หมายเหตุ : ผลกระทบต่อชุมชน หมายถึง เหตุราคาญต่อชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บป่วยของประชาชน ความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของชุมชน และประชาชน


การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรง
เล็กน้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง และแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง และต้องใช้เวลาในการแก้ไข
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและ
เวลานานในการแก้ไข

หมายเหตุ : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน
แหล่งน้า เป็นต้น


การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน
ระดับ
1
2
3
4

ความรุนแรง
เล็กน้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

รายละเอียด
ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย
ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถดาเนินการผลิตต่อไปได้
ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน
ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด

หมายเหตุ : ความเสียหายของทรัพย์สินในแต่ละระดับโรงงานสามารถกาหนดขึ้นเองตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน

(ค) จัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรงที่มี
ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม หากระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม มีค่าแตกต่างกันให้เลือกระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมินความ
เสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ระดับความเสี่ยงจัดเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
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ความรุนแรง
1-2
3-6
8-9
12-16

รายละเอียด
ความเสี่ยงเล็กน้อย
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงสูง ต้องมีการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดดาเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด
ความเสี่ยงลงทันที
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(4) ผลการประเมินความเสี่ยง
จากการดาเนินการรวบรวมข้อมูลโอกาสในการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์จากหน่วยงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Major Hazard Control (International Labor Organization,1998) และ ODH Risk
Assessment Procedures (2009) เมื่อพิจารณาโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่
ระบุไว้ในระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทา
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ดังตารางที่ 5.6-25 และตารางที่ 5.6-26
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
ตามมา สามารถสรุปสาเหตุและมาตรการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ดังนี้

การระเบิดของกังหันก๊าซ
ผลการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการระเบิดของกังหันก๊าซ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ ดังรูปที่ 5.6-19 รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-27 โดยพบว่า ระดับความเสี่ยงมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเลือก
ระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมิน ทาให้สามารถสรุปได้ว่ากรณี กังหันก๊าซระเบิด มีระดับความ
เสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม ดังนี้
ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซของกังหันก๊าซเป็นประจา
ตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบไล่ก๊าซของกังหันก๊าซตามระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบควบคุมการส่งก๊าซของกังหันก๊าซตามระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิของกังหันก๊าซเป็นประจา
ตรวจสอบตู้ควบคุมให้ทางานได้อย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบและซ่อมบารุงอุปกรณ์ควบคุมการทางานของกังหันก๊าซตามระยะกาหนด
ใช้อุปกรณ์และระบบควบคุมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

การระเบิดของกังหันไอน้า
ผลการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการระเบิดของกังหันไอน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ ดังรูปที่ 5.6-20 รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-29 โดยพบว่า ระดับความเสี่ยงมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเลือก
ระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมิน ทาให้สามารถสรุปได้ว่ากรณี กังหันไอน้าระเบิด มีระดับความ
เสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม ดังนี้
ตรวจสอบสภาพของลิ้นนิรภัยเป็นประจา
กาหนดให้กังหันไอน้ามีลิ้นนิรภัย จานวน 3 ชุด เพื่อทางาน
ตรวจสอบสภาพของตัวควบคุมรอบกังหันไอน้าอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเกจวัดความดันอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเครื่องปั่นไฟเป็นประจา
ตรวจสอบตู้ควบคุมให้ทางานได้อย่างสม่าเสมอ
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางานอยู่ตลอดเวลาที่ทาการเดินระบบ
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ตารางที่ 5.6-25
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ต่างๆ
เหตุการณ์
Power Failure (PEA)
Limit switch failure
Level switch failure
Operator Error
Pressure control fault
Solenoid valve fail to close
Level alarm failure
Vent Gas failure
Inter-unit pipe (general)
Emergency gen. Fault
Mechanical failure
P. Trip signal
No immediate ignition
Immediate ignition
Sudden Weather Change
Third Party Error
Impulse lines (blocked or leaking)
Pressure switch
Cable (fractured or severed)
Loss of electric power Steam
Relay (complete with wire)
Solenoid valve
Loss of electric power
Trip valve
Air Supply line (block, broken)
Loss of air supply
Relay, etc., as above
Pressure relief valve
Flame-failure detector

ความถี่ (ครั้งต่อปี)
Smith and Warwick (1981)
10
110-4
8.210-6
110-3
110-4
110-3
8.210-6
210-5
3.510-7
1  10-5
7  10-3
5.410-4
1.410-3
0.9386
110-2
110-3
0.09
0.13
0.03
0.05
0.08
0.30
0.05
0.25
0.02
0.02
0.08
0.02
1.69

โอกาสเกิดเหตุการณ์
4 (โอกาสเกิดสูง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
2 (โอกาสเกิดน้อย)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
4 (โอกาสเกิดสูง)

ที่มา : ILO (International Labor Organization, Major Hazard Control), 1998
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ตารางที่ 5.6-25 (ต่อ)
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ต่างๆ
เหตุการณ์

ความถี่ (ครั้งต่อปี)
Less, 1983; King ,1990
Pressure vessels (general)
0.026
Pressure vessels (high standard)
2.5610-3
Pipes
1.7110-3
Pipe joints
4.2710-3
Gaskets
4.2710-3
Bellows
0.043
Diaphragms (metal)
0.043
Diaphragms (rubber)
0.068
Unions
3.4210-3
Hoses (heavily stressed)
0.342
Hoses (lightly stressed)
0.0342
Relief valves (leakage)
0.017
Relief valves (blockage)
4.2710-3
Valves (hand-operated)
0.128
Valves (ball)
4.2710-3
Seals (rotating)
0.0598
Seals (sliding)
0.0256
Seals (“o” ring)
1.70810-3
Filters (blockage)
8.54410-3
Filters (leakage)
8.54410-3
Pins
0.128
Nuts
1.70810-3
Bolts
1.70810-3
Boiler (all types)
9.39810-3
Pressure-indicating controller
1.15
Pressure-recovery controller
1.29
Flow-indicating controller
1.51
Flow-recording controller
2.14
Level-indicating controller
2.37
Level-recording controller
2.25
Temperature-indicating controller
0.94
Temperature-recording controller Trip initiator
1.99

โอกาสเกิดเหตุการณ์
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
2 (โอกาสเกิดน้อย)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
2 (โอกาสเกิดน้อย)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
4 (โอกาสเกิดสูง)

ที่มา : ILO (International Labor Organization, Major Hazard Control), 1998
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ตารางที่ 5.6-26
โอกาสการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์
อุปกรณ์
Batteries
Power supplies
Circuit breakers

ลักษณะการเกิดความล้มเหลว
No output

Failure to operate
Premature transfer
Diesel (complete plant)
Failure to start
(emergency loads)
Failure to run
Diesel (engine only)
Failure to run
Electric Motors
Failure to start
Failure to run
Failure to run-extreme
environment
Fuses
Premature, open
Failure to open
Gaskets
Leak
Flanges, Closures, Elbows
Leak/rupture
Instrumentation(amplification, Failure to operate
annunciators,
transducers,
calibration, Shifts
combination)
Pipe >3”, high quality
Rupture (section)
Pipes <3”
Rupture
Pumps
Failure to start
Failure to run-normal
Failure to run-extreme
environment
Relays
Failure to energize
Failure-no contact to close
Short Across NO/NC contact
Open NC contact
Solid State Devices
Fails to function
Shorts
Hi Power Application
Fails to function
Low Power Application
Short
Switches
Limit: fail to operate

RNP/ENV/RT5539/P2169/RT043

อัตราการเกิดความ
ล้มเหลว
310-6ครั้งต่อชั่วโมง

โอกาสเกิดเหตุการณ์

110-3 ครั้งต่อชั่วโมง
110-6 ครั้งต่อชั่วโมง
310-2 ครั้งต่อวัน
310-3 ครั้งต่อชั่วโมง
310-4 ครั้งต่อชั่วโมง
310-4 ครั้งต่อวัน
110-5 ครั้งต่อปี
110-3 ครั้งต่อชั่วโมง

4 (โอกาสเกิดสูง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
2 (โอกาสเกิดน้อย)
1 (โอกาสเกิดยาก)
4 (โอกาสเกิดสูง)

110-6 ครั้งต่อชั่วโมง
110-5 ครั้งต่อชั่วโมง
310-6 ครั้งต่อชั่วโมง
310-7 ครั้งต่อชั่วโมง
110-6 ครั้งต่อชั่วโมง

1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)

310-5 ครั้งต่อชั่วโมง

3 (โอกาสเกิดปานกลาง)

110-10 ครั้งต่อชั่วโมง
110-9 ครั้งต่อชั่วโมง
110-3 ครั้งต่อวัน
310-5ครั้งต่อชั่วโมง
110-3 ครั้งต่อชั่วโมง

1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
4 (โอกาสเกิดสูง)

110-4 ครั้งต่อวัน
310-7 ครั้งต่อชั่วโมง
110-8 ครั้งต่อชั่วโมง
110-7 ครั้งต่อชั่วโมง
310-6 ครั้งต่อชั่วโมง
110-6 ครั้งต่อชั่วโมง
110-6 ครั้งต่อชั่วโมง
110-7 ครั้งต่อชั่วโมง
310-4 ครั้งต่อวัน

1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
2 (โอกาสเกิดน้อย)

1 (โอกาสเกิดยาก)
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ตารางที่ 5.6-26 (ต่อ)
โอกาสการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์
อุปกรณ์
Switches

ลักษณะการเกิดความล้มเหลว
Limit: fail to operate
Torque: fail to operate
Pressure: fail to operate
Manual: fail to operate

อัตราการเกิดความล้มเหลว
310-4 ครั้งต่อวัน
110-4 ครั้งต่อวัน
110-4 ครั้งต่อวัน
110-4 ครั้งต่อวัน

โอกาสเกิดเหตุการณ์
2 (โอกาสเกิดน้อย)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)

110-8 ครั้งต่อชั่วโมง
110-6 ครั้งต่อชั่วโมง
110-6 ครั้งต่อชั่วโมง
110-3 ครั้งต่อวัน
110-4 ครั้งต่อวัน
110-8 ครั้งต่อชั่วโมง
110-3 ครั้งต่อวัน
310-4 ครั้งต่อวัน
110-4 ครั้งต่อวัน
110-8 ครั้งต่อชั่วโมง
110-4 ครั้งต่อวัน
110-7 ครั้งต่อชั่วโมง
110-8 ครั้งต่อชั่วโมง
310-5ครั้งต่อวัน
110-8 ครั้งต่อชั่วโมง
110-8ครั้งต่อชั่วโมง

1 (โอกาสเกิดยาก)
1(โอกาสเกิดยาก)
1(โอกาสเกิดยาก)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
4 (โอกาสเกิดสูง)
3 (โอกาสเกิดปานกลาง)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)
1 (โอกาสเกิดยาก)

Manual: contacts short
Open
Transformers
Short
Fails to operate (plug)
Manually operated valve
Failure to remain open
External leak-rupture
Fails to operate
Solenoid operated valve
Fails to operate
Air operated valve
Failure to remain open
External leak-rupture
Failure to open
Check valve
Reverse to remain open
External leak-rupture
Fails to operate
Vacuum valve
Rupture
Valve: orifices, flow, meters, Rupture
(test)
Failure to open
Valves (relief)
Premature open
Leak
Weld
ที่มา:
Cryogenic and Oxygen Deficiency Hazard Safety: ODH
(update 13 Feb 2009) SLAC-1-730-0A06C-001-R001.
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1 (โอกาสเกิดยาก)
110-5ครั้งต่อวัน
1 (โอกาสเกิดยาก)
110-5ครั้งต่อชั่วโมง
1 (โอกาสเกิดยาก)
310-9ครั้งต่อชั่วโมง
Risk Assessment Procedures, 27 Feb 2006
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กังหันก๊าซระเบิด

ความผิดพลาด
จากการดาเนินงาน

มีก๊าซตกค้าง
ขณะเริ่มเดินเครื่องใหม่

อุณหภูมสิ ูงเกินไป

ระบบต่างๆ ทางานไม่
สอดคล้องกัน

ระบบไล่ก๊าซ
ทางานผิดพลาด

ระบบควบคุมเชื้อเพลิง
ทางานผิดพลาด

ระบบควบคุมเครื่องจักร
ทางานผิดพลาด

อุปกรณ์ตรวจวัด
ก๊าซชารุด

เครื่องไล่ก๊าซ
ชารุด

Shut Off
Valve ชารุด

1.51 ครั้งต่อปี

2x10-3 ครั้งต่อปี

2x10-3 ครั้งต่อปี

ไม่มสี ัญญาณจากตู้
ควบคุม

ตัวรับสัญญาณ
เตือนไม่ทางาน

0.94 ครั้งต่อปี

8.2x10-6 ครั้งต่อปี

โปรแกรมควบคุม
ผิดพลาด

1x10-3 ครั้งต่อปี

1x10-3 ครั้งต่อปี
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: การวิเคราะห์แบบ Fault Tree Analysis กรณีกังหันก๊าซระเบิด
รูรูปปที่ที5.6-18
่ 5.6-19:
การวิเคราะห์แบบ Fault Tree Analysis กรณีกังหันก๊าซระเบิด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์วัด
อุณหภูมชิ ารุด

อุปกรณ์ควบคุม
ชารุด

สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
กรณีความผิดพลาดจากการดาเนินการ
มีก๊าซตกค้างขณะเริ่มเดินเครื่องใหม่
 อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซชารุด
 เครื่องไล่ก๊าซชารุด

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา

การระเบิดของกังหันก๊าซ
การระเบิดของกังหันก๊าซ





อุณหภูมิสูงเกินไป
 Shut Off Valve ชารุด



การระเบิดของกังหันก๊าซ







ไม่มีสัญญาณจากตู้ควบคุม



ตัวรับสัญญาณเตือนไม่ทางาน
ระบบต่างๆ ทางานไม่สอดคล้องกัน
 อุปกรณ์ควบคุมชารุด



ไม่มีสัญญาณจากตู้ควบคุม





การระเบิดของกังหันก๊าซ







การระเบิดของกังหันก๊าซ



อุปกรณ์วัดอุณหภูมิชารุด



โปรแกรมควบคุมผิดพลาด



มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย



โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับความเสี่ยง

ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซของกังหันก๊าซเป็นประจา
ตรวจสอบและซ่ อ มบ ารุ ง ระบบไล่ ก๊ า ซของกั ง หั น ก๊ า ซตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

1
1

4
4

4
4

2
2

ตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบควบคุมการส่งก๊าซของกังหันก๊าซ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิของกังหันก๊าซ
เป็นประจา
ตรวจสอบตู้ควบคุมให้ทางานได้อย่างสม่าเสมอ

1

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

ตรวจสอบและซ่อมบารุงอุปกรณ์ควบคุมการทางานของกังหัน
ก๊าซตามระยะเวลาที่กาหนด
ใช้อุปกรณ์และระบบควบคุมที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

1

4

4

2

1

4

4

2

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 5.6-27
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดกังหันก๊าซระเบิด และมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ความผิดพลาดจาก
การดาเนินงาน

ความผิดพลาดจาก
อุปกรณ์นริ ภัย

หม้อไอน้าทางานเกินระบบ

ลิ้นนิรภัย
ไม่ทางาน

เกิดปัญหากับระบบจ่ายน้า

ความดันหม้อไอน้า
สูงเกินไป

ความคุมระบบ
จ่ายน้าไม่ได้

เกิดตะกรันใน
ท่อส่ง

อุปกรณ์เครื่ องวัดไม่แจ้งเตือน
เมือ่ ระดับน้าลดลง

ลูกลอยอยู่ใน
ตาแหน่งปกติ

ลิ้นนิรภัย
ไม่ทางาน

ความดันหม้อไอน้า
สูงเกินไป

2x10-3 ครั้ งต่อปี

0.02 ครั้ งต่อปี

พนักงานไม่
ตรวจสอบความดัน

มีการจ่ายเชื้อเพลิง
อย่างต่อเนือ่ ง

1x10-3 ครั้ งต่อปี

เกจความดัน
ไม่ทางาน
1.15 ครั้ งต่อปี

ปัม๊ น้าไม่
ทางาน

พนักงานไม่ได้
ควบคุมอุปกรณ์จา่ ยน้า

คุณภาพน้า
ไม่เหมาะสม

พนักงานไม่
ตรวจสอบตามเวลา

พนักงานไม่
ตรวจสอบอุปกรณ์

อุปกรณ์เกิดการ
ชารุดเสียหาย

ลูกลอยเสีย
รูปลักษณ์

สเกลเสียรูป
หรือผิดปกติ

อุปกรณ์เครื่ องวัด
ชารุดเสียหาย

พนักงานไม่
ตรวจสอบอุปกรณ์

9.398x10-3 ครั้ งต่อปี

0.026 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

8.2x10-6 ครั้ งต่อปี

8.2x10-6 ครั้ งต่อปี

8.2x10-6 ครั้ งต่อปี

0.94 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

ไม่มสี ัญญาณจากตู้
ควบคุม

ตัวรับสัญญาณเตือน
ไม่ทางาน

เกจความดัน
ไม่ทางาน
1.15 ครั้ งต่อปี
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รูปที่ 5.6-20
: การวิเคราะห์แบบ Fualt Tree Anslysis กรณีหม้อไอน้าระเบิด
รูปที่ 5.6-19 : การิวเคราะห์แบบ Fault Tree Analysis กรณีหม้อไอน้าระเบิด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไฟฟ้าดับ
10 ครั้ งต่อปี

หม้อน้ารั่ ว

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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หม้อไอน้าระเบิด

สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
กรณีความผิดพลาดจากการดาเนินการ
หม้อไอน้าทางานเกินระบบ
 ลิ้นนิรภัยไม่ทางาน

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา



การระเบิดของหม้อไอน้า






พนักงานไม่ตรวจสอบความดัน
 เกจวัดความดันไม่ทางาน
 ไฟฟ้าดับในระบบ
 เกจวัดความดันไม่ทางาน
เกิดปัญหาในระบบจ่ายน้า
 หม้อน้ารั่ว
 ปั๊มน้าไม่ทางาน









ความดันไอสูงขึ้น
มีการจ่ายเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีสัญญาณจากตู้ควบคุม
ไม่มีสัญญาณจากตู้ควบคุม



การระเบิดของหม้อไอน้า
การระเบิดของหม้อไอน้า















พนักงานไม่ได้ทาการควบคุมระบบ
จ่ายน้า
คุณภาพน้าไม่เหมาะสม



การระเบิดของหม้อไอน้า





การระเบิดของหม้อไอน้า






พนักงานไม่ตรวจสอบตามเวลา
พนักงานไม่ตรวจสอบอุปกรณ์วัด
ระดับน้า




การระเบิดของหม้อไอน้า
การระเบิดของหม้อไอน้า




มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

โอกาส

ตรวจสอบสภาพของลิ้นนิรภัยเป็นประจา
กาหนดให้หม้อไอน้ามีลิ้นนิรภัย จานวน 2 ชุด โดยมีสารอง 1 ชุด
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการทางานอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเกจวัดความดันอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเครื่องปั่นไฟสารองเป็นประจา
ตรวจสอบตู้ควบคุมให้ทางานได้อย่างสม่าเสมอ

1

4

4

2

1
3
1
3

1
1
1
1

1
3
1
3

1
2
1
2

ตรวจสอบสภาพของหม้อไอน้าเป็นประจา
ตรวจสอบสภาพของปั๊มน้าเป็นประจา
กาหนดให้มีปั๊มน้าเติมหม้อไอน้าสารอง
หยุดเดินระบบเพื่อซ่อมปั๊มให้ใช้งานได้ตามปกติ
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน

1
1

4
4

4
4

2
2

1

4

4

2

อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางานอยู่ตลอดเวลาที่ทาการเดินระบบหม้อไอ
น้า
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน

1

4

4

2

1
1

4
4

4
4

2
2

ระดับความ
เสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง ผลลัพธ์

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-29
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดหม้อไอน้าระเบิด และมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
กรณีความผิดพลาดจากการดาเนินการ (ต่อ)
 อุปกรณ์วัดระดับน้าชารุดไม่ทางาน
 การระเบิดของหม้อไอน้า









การระเบิดของหม้อไอน้า
การระเบิดของหม้อไอน้า



การระเบิดของหม้อไอน้า



ลูกลอยเสียรูปลักษณ์
 สเกลเสียรูปหรือผิดปกติ
กรณีความผิดพลาดจากอุปกรณ์นิรภัย
 ลิ้นนิรภัยไม่ทางาน



มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย







อุปกรณ์เครื่องวัดระดับน้าชารุดไม่ทางาน
พนักงานไม่ตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับ
น้า




การระเบิดของหม้อไอน้า
การระเบิดของหม้อไอน้า





โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับความเสี่ยง

ตรวจสอบเครื่องวัดระดับน้าเป็นประจา เพื่อให้ทางานได้ตาม
ประสิทธิภาพ
ตรวจสอบสภาพลูกลอยเป็นประจา
ตรวจสอบสภาพของสเกลเป็นประจา

1

4

4

2

1
1

4
4

4
4

2
2

ตรวจสอบสภาพของลิ้นนิรภัยเป็นประจา
กาหนดให้มีลิ้นนิรภัย จานวน 2 ชุด โดยมีชุดสารอง 1 ชุด
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางานอยู่ตลอดเวลาที่ทาการเดินระบบ

1

4

4

2

1
1

4
4

4
4

2
2

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-29 (ต่อ)
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดหม้อไอน้าระเบิด และมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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การระเบิดของหม้อไอน้า
ผลการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการระเบิดของหม้อไอน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ ดังรูปที่ 5.6-21 รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-30 โดยพบว่า ระดับความเสี่ยงมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเลือก
ระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมิน ทาให้สามารถสรุปได้ว่ากรณีหม้อไอน้าระเบิด มีระดับความ
เสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม ดังนี้
ตรวจสอบสภาพของลิ้นนิรภัยเป็นประจา
กาหนดให้หม้อไอน้ามีลิ้นนิรภัย จานวน 2 ชุด โดยมีชุดสารอง 1 ชุด
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการทางานอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเกจวัดความดันอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเครื่องปั่นไฟสารองเป็นประจา
ตรวจสอบตู้ควบคุมให้ทางานได้อย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบสภาพของหม้อไอน้าเป็นประจา
ตรวจสอบสภาพของปั๊มน้าเป็นประจา
กาหนดให้มีปั๊มน้าเติมหม้อไอน้าสารอง
หยุดเดินระบบเพื่อซ่อมปั๊มให้ใช้งานได้ตามปกติ
ตรวจสอบเครื่องวัดระดับน้าเป็นประจา เพื่อให้ทางานได้ตามประสิทธิภาพ
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางานอยู่ตลอดเวลาที่ทาการเดินระบบหม้อไอน้า
ตรวจสอบสภาพลูกลอยเป็นประจา
ตรวจสอบสภาพของสเกลเป็นประจา

การระเบิดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ผลการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการระเบิดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ดังรูปที่ 5.6-21 รายละเอียดดังตารางที่ 5.6-31 โดยพบว่า ระดับความเสี่ยงมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้น
จึงเลือกระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมิน ทาให้สามารถสรุปได้ว่ากรณีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าระเบิด มี
ระดับความเสี่ยงอันตรายอยู่ในระดับ 2 ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม ดังนี้
ตรวจสอบการทางานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกิน ให้ทางานตามพิกัดกระแสที่ตั้งไว้
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการทางานอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของขดลวดอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบ Temperature Controller ให้ทางานตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้
ตรวจสอบเซนเซอร์ชุดสารองให้พร้อมใช้งานทดแทนอยู่เสมอ
กาหนดระเบียบปฏิบัติงานเดินเครื่องไฟฟ้าให้ชัดเจน
กาหนดเงื่อนไขต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า 2 แหล่ง ไม่ให้ทางานได้ถ้ายังไม่ได้ซิงโครไนซ์
ตรวจสอบระบบซิงโครไนซ์และระบบ Interlock ให้มั่นใจว่ายังทางานได้อย่างถูกต้อง
อยู่เสมอ
























RNP/ENV/RT5539/P2169/RT043
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ความผิดพลาดจาก
การดาเนินงาน

ความผิดพลาดจาก
อุปกรณ์นริ ภัย

หม้อไอน้าทางานเกินระบบ
เกจวัดความดัน
ไม่ทางาน

ลิ้นนิรภัย
ไม่ทางาน
0.02 ครั้ งต่อปี
ลิ้นนิรภัย
ไม่ทางาน
0.02 ครั้ งต่อปี

ตัวควบคุมรอบกังหัไอน้า
ไม่ทางาน

ความดันหม้อไอน้า
สูงเกินไป

พนักงานไม่
ตรวจสอบความดัน

อุปกรณ์เกิดการ
ชารุดเสียหาย

พนักงานไม่
ตรวจสอบอุปกรณ์

อุปกรณ์เครื่ องวัด
ชารุดเสียหาย

พนักงานไม่
ตรวจสอบอุปกรณ์

1.15 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

0.0026 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

มีการจ่ายเชื้อเพลิง
อย่างต่อเนือ่ ง

1x10-3 ครั้ งต่อปี

เกจความดัน
ไม่ทางาน
1.15 ครั้ งต่อปี

ไม่มสี ัญญาณจาก
ตูค้ วบคุม

ตัวรับสัญญาณเตือน
ไม่ทางาน

เกจความดัน
ไม่ทางาน
1.15 ครั้ งต่อปี
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รูปที่ 5.6-21
: การวิ
เคราะห์
บบAnalysis
Fault
กรณีกังหันไอน้าระเบิด
รูปที่ 5.6-20
: การิวเคราะห์
แบบ FaultแTree
กรณีกังTree
หันไอน้าระเบิAnalysis
ด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไฟฟ้าดับ
10 ครั้ งต่อปี

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

หม้อไอน้าระเบิด

สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
กรณีความผิดพลาดจากการดาเนินการ
หม้อไอน้าทางานเกินระบบ
 ลิ้นนิรภัยไม่ทางาน

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา



การระเบิดของกังหันไอน้า

มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย






พนักงานไม่ตรวจสอบความดัน
 เกจวัดความดันไม่ทางาน
 ไฟฟ้าดับในระบบ
 เกจวัดความดันไม่ทางาน
กรณีความผิดพลาดจากอุปกรณ์นิรภัย
 ลิ้นนิรภัยไม่ทางาน







ความดันไอสูงขึ้น
มีการจ่ายไอน้าอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีสัญญาณจากตู้ควบคุม
ไม่มีสัญญาณจากตู้ควบคุม



การระเบิดของกังหันไอน้า




















การระเบิดของกังหันไอน้า
การระเบิดของกังหันไอน้า











การระเบิดของกังหันไอน้า
การระเบิดของกังหันไอน้า



การระเบิดของกังหันไอน้า







ตรวจสอบสภาพของลิ้นนิรภัยเป็นประจา
กาหนดให้กังหันไอน้ามีลิ้นนิรภัย จานวน 3 ชุด เพื่อทางาน
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการทางานอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเกจวัดความดันอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเครื่องปั่นไฟสารองเป็นประจา
ตรวจสอบตู้ควบคุมให้ทางานได้อย่างสม่าเสมอ

1

4

4

2

1
3
1
1

4
1
1
1

4
3
1
1

2
2
1
1

ตรวจสอบสภาพของลิ้นนิรภัยเป็นประจา
กาหนดให้มีลิ้นนิรภัย จานวน 3 ชุด เพื่อทางาน
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางานอยู่ตลอดเวลาที่ทาการเดินระบบ
ตรวจสอบสภาพของตัวควบคุมรอบกังหันไอน้าอย่างสม่าเสมอ
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน

1

4

4

2

1
1

4
4

4
4

2
2

1
1

4
4

4
4

2
2

อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางาน
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางานอยู่ตลอดเวลาที่ทาการเดินระบบ

1

4

4

2
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อุปกรณ์วัดระดับน้าชารุดเสียหาย
พนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องวัด
ระดับน้า
ตัวควบคุมรอบกังหันไอน้าไม่ทางาน
อุปกรณ์ควบคุมรอบกังหันไอน้า
ชารุดไม่ทางาน
พนักงานไม่ตรวจสอบอุปกรณ์
ควบคุมรอบกังหันไอน้า

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง ผลลัพธ์ ระดับความเสี่ยง

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-30
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดกังหันไอน้าระเบิด และมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

ความผิดพลาดจาก
จากการปฏิบตั งิ าน

เกิดปัญหากับระบบ
ควบคุมการทางาน

ELECTRIC FAULT

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดเกิน

รีเลย์ปอ้ งกัน
กระแสเกินไม่ทางาน
0.08 ครั้ งต่อปี

พนักงานไม่
ตรวจสอบมิเตอร์

เดินเครื่ องขนาน
กับแหล่งไฟอื่ น

ระบบ
Interlock ขัดข้อง

สับเบรกเกอร์
รับเข้าจากการไฟฟ้า

หม้อแปลง
ชารุด

1x10-3 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

8.76x10-3 ครั้ งต่อปี

เกิดปัญหาในระบบ

กระแสเกินพิกัด
ของเครื่ อง
เกิดการ FAULT
ในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

ระบบป้องกัน
ไม่ทางาน

0.0087 ครั้ งต่อปี

1x10-3 ครั้ งต่อปี

กระแสยังสูงเกินอย่างต่อเนือ่ ง
อุณหภูมขิ ดลวดสูงเกิน

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าระเบิด

1x10-3 ครั้ งต่อปี

เซนเซอร์วัด
อุณหภูมมิ ขี ดลวดไม่ทางาน
0.94 ครั้ งต่อปี

รีเลย์ไม่ปลด
เบรกเกอร์

หน้า 5-79

รูรูปปที่ ที5.6-21
่ 5.6-22
: การวิ
เคราะห์
แบบกรณีFault
Analysis
กรณีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าระเบิด
: การิวเคราะห์
แบบ Fault
Tree Analysis
เครื่องกาเนิTree
ดไฟฟ้าระเบิ
ด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รีเลย์ชารุด
เสียหาย
0.08 ครั้ งต่อปี

สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
กรณีความผิดพลาดจากการดาเนินการ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดเกินพิกัด
 รีเลย์ป้องกันกระแสเกินไม่ทางาน









พนักงานไม่ตรวจสอบมิเตอร์
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิขดลวดไม่ทางาน

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา





มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

การระเบิดจากขดลวดไหม้
ช๊อต
กระแสไฟฟ้ายังคงจ่ายสูงเกิน
อุณหภูมิของขดลวดเพิ่มขึ้น
เกินกว่าค่าควบคุม รีเลย์ไม่
ปลดวงจร
ขดลวดร้อนเกิน ฉนวนชารุด
ไหม้อย่างรุนแรง ระเบิด







กรณีเกิดปัญหากับระบบควบคุมการทางาน
 เดินเครื่องขนานกับแหล่งไฟอื่น



การระเบิดที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้า







การระเบิดที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้า



ระบบ Interlock ขัดข้อง




สับเบรกเกอร์รับเข้าจากการไฟฟ้า



การระเบิดที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้า




โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง
ผลลัพธ์ ระดับความเสี่ยง

1

4

4

2

1
1

1
4

1
4

1
2

กาหนดเงื่อนไขต่อเชื่อมระบบไฟฟ้า 2 แหล่ง ไม่ให้ทางานได้ถ้ายังไม่ได้
ซิงโครไนซ์
กาหนดระเบียบปฏิบัติงานเดินเครื่องไฟฟ้าให้ชัดเจน
ตรวจสอบระบบซิงโครไนซ์และระบบ Interlock ให้มั่นใจว่ายังทางานได้
อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
กาหนดระเบียบปฏิบัติงานเดินเครื่องไฟฟ้าให้ชัดเจน
ตรวจสอบระบบซิงโครไนซ์และระบบ Interlock ให้มั่นใจว่ายังทางานได้
อย่างถูกต้องอยู่เสมอ

1

4

4

2

1

4

4

2

1

4

4

2

หน้า 5-80

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบการทางานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกิน ให้ทางานตามพิกัด
กระแสที่ตงั้ ไว้
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการทางานอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของขดลวดอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบ Temperature Controller ให้ทางานตามอุณหภูมิทตี่ ั้งไว้
ตรวจสอบเซนเซอร์ชุดสารองให้พร้อมใช้งานทดแทนอยู่เสมอ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-31
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าระเบิด และมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง
กรณีเกิด Electric Fault
 หม้อแปลงชารุด

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา


การระเบิดที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

มาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย







เกิดการ Fault ในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า

ระบบป้องกันไม่ทางาน





การลัดวงจรอย่างรุนแรงที่ตู้
จ่ายกระแสไฟฟ้าจนเกิดการ
ระเบิดทั้งที่ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
และที่ตัวเครื่องกาเนิดไฟฟ้า



การลัดวงจรอย่างรุนแรงที่ตู้
จ่ายกระแสไฟฟ้าจนเกิดการ
ระเบิดทั้งที่ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
และที่ตัวเครื่องกาเนิดไฟฟ้า









อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางานของอุปกรณ์
กาหนดการตรวจสอบระบบป้องกันด้านไฟฟ้าเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบ
ฟังก์ชั่นการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบป้องกันในระหว่างการใช้
งานและในแผนซ่อมบารุงประจาปี
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางานของอุปกรณ์
ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ป้องกันต่าง เช่น รีเลย์ป้องกันกระแส
เกิน รีเลย์ป้องกันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟ้า และรีเลย์อื่นๆ
กาหนดการตรวจสอบระบบป้องกันด้านไฟฟ้าเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบ
ฟังก์ชั่นการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบป้องกันในระหว่างการใช้
งานและในแผนซ่อมบารุงประจาปี
อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและรู้หน้าที่ในการทางานของอุปกรณ์
ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ป้องกันต่าง เช่น รีเลย์ป้องกันกระแส
เกิน รีเลย์ป้องกันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟ้า และรีเลย์อื่นๆ
กาหนดการตรวจสอบระบบป้องกันด้านไฟฟ้าเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบ
ฟังก์ชั่นการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบป้องกันในระหว่างการใช้
งานและในแผนซ่อมบารุงประจาปี

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความรุนแรง
ผลลัพธ์ ระดับความเสี่ยง

1

4

4

2

1

4

4

2

1

4

4

2

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT043

ตารางที่ 5.6-31 (ต่อ)
สาเหตุที่ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจทาให้เกิดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าระเบิด และมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 5-81

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เช่น รีเลย์ป้องกันกระแสเกิน รีเลย์
ป้องกันการรั่วไหลของแรงดันไฟฟ้า และรีเลย์อื่นๆ
กาหนดการตรวจสอบระบบป้องกันด้านไฟฟ้าเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบฟังก์ชั่นการ
ทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบป้องกันในระหว่างการใช้งาน และในแผนซ่อมบารุงประจาปี




5.7

สรุปผลการประเมินอันตรายร้ายแรง

จากผลการศึกษาจะเห็นว่าเมื่อกาหนดให้ก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและติดไฟ พบว่า รัศมีการแผ่กระจาย
ความร้อนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของโครงการ ประกอบกับเมื่อพิจารณาการวิเคราะห์โอกาสความเสี่ยง
พบว่า ค่าความเสี่ยงของโครงการอยู่ในระดับต่า ดังนั้น โอกาสการเกิดอันตรายร้ายแรงจากก๊าซธรรมชาติจึงน้อยมาก
สาหรับอันตรายจากสารเคมีและการระเบิดของอุปกรณ์เครื่องจักรกล จากการประเมินอันตรายตามวิธี
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า โอกาสการเกิดอันตรายอยู่ในระดับต่าและยอมรับ ได้ นอกจากนี้โครงการยังได้
จัดเตรียมมาตรการบริหารความปลอดภัยตั้ง แต่ช่ว งออกแบบ ติดตั้ง จนถึง ช่วงดาเนินการและการตรวจสอบ
ประจาปี เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยสูงสุด

RNP/ENV/RT5539/P2169/RT043

หน้า 5-82

บทที่ 6
กิจกรรมกำรมีสว
่ นร่วมของประชำชน

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 6
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1

บทนา

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงทัศนะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการนี้ตั้งแต่แรกเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและการรับรู-้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
การดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของ
การศึกษา โดยยึดหลักความโปร่ง ใสและต่อเนื่องในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ รับฟัง ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะจากชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคที่อาจจะมีในการพัฒนาโครงการ เพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยอาศัยแนวความคิดทางสังคมวิทยา และการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) รวมถึง
บทบาทด้านการให้คาแนะนาและคาปรึกษาหารือ (Consultation) กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการดาเนินการโครงการต่อไปในอนาคต

6.2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างถูกต้องและชัดเจน
(2) เพื่อรับทราบทัศนคติ ความคิดเห็นและความเข้าใจต่อโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
(3) เปิดโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรก คือ ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ
(4) นาข้อเสนอแนะของประชาชนเข้ามาผนวกในมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

6.3

แนวทางและวิธีการดาเนินงาน

การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กาหนดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งใน
ระดับของการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ การรับฟังข้อมูล และความคิดเห็นจากประชาชน โดยใช้แนวทางการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อม ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2549) และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เป็นแนวทางในการดาเนินงาน โดยกาหนด
พื้นที่ดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และเทคนิควิธีการ ดังนี้
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(1) กลุ่มเป้าหมาย
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้มีส่ว นได้เสียของโครงการ ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ตาม
แนวทางการมีส่ว นร่ว มของประชาชน และประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่
6.3-1
(2) เทคนิควิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ
(ก) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจานวน 2 ครั้ง ดังนี้

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 “เปิดตัวโครงการ” เพื่อให้ข้อมูลกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก
และทางลบ รวมถึงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
ข้อมูลที่นาเสนอประกอบด้วย
เหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
รายละเอี ยดข้ อมู ลโครงการเบื้ องต้ น ได้ แก่ เจ้ าของโครงการ ที่ ตั้ งโครงการ
กระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนการพัฒนาโครงการ
เป็นต้น
ขอบเขตการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 “การหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในผลการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ โดยข้อมูลที่นาเสนอ ประกอบด้วย
รายละเอียดโครงการโดยสรุป
ผลการศึ กษาผลกระทบสิ่ง แวดล้อม ได้แก่ ผลการสารวจสภาพแวดล้อ ม
ปัจจุบัน และผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ความคิดเห็นของ
หน่ว ยงานและประชาชนในพื้ นที่ต่ อการพั ฒนาโครงการ และการนาความ
คิดเห็นของประชาชนมาประกอบการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 6.3-1
การจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการตามหลักการมีส่วนร่วมฯ ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(สผ., พ.ศ.2549)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (สผ., พ.ศ.2549)
การจาแนกกลุ่ม
องค์ประกอบของกลุ่ม
1. ผู้ทไี่ ด้รับผลกระทบ
 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
 กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



3. หน่วยงานที่ทาหน้าที่พิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ







กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ


เจ้าของโครงการ
นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานผู้พิจารณารายงานฯ





สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค /
ส่วนท้องถิ่น



จังหวัดระยอง / อาเภอปลวกแดง / อาเภอ
นิคมพัฒนา
จังหวัดชลบุรี / อาเภอบางละมุง
ตาบลมาบยางพร ตาบลพนานิคม ตาบลมะขามคู่
และตาบลเขาไม้แก้ว
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียน
บ้านไข่เน่า โรงเรียนมาบยางพร โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 4
ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (รพ.สต.)






5. องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
องค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น
และระดับ อุดมศึกษา และ
นักวิชาการอิสระ
6. สื่อมวลชน







องค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม / องค์กรพัฒนา
เอกชน
สถาบันการศึกษา



สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ ทั้ง
ระดับส่วนกลางและท้องถิ่น








7. ประชาชนทั่วไป

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044



ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา และสนใจ
โครงการทั้งได้รับผลกระทบ และได้รบั ประโยชน์
จากการดาเนินงานของโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จากัด

“สาธารณชน” ที่มีความ
ต้องการและสนใจโครงการ
จะมีบทบาทในฐานะผู้
สังเกตการณ์



สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
หนังสือพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ประชาชนที่ให้ความสนใจ ซึ่งไม่จาเป็นต้องอาศัย
อยู่ในพื้นที่ศึกษา
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(ข) เทคนิ คการประชุมปรึกษาหารือ ใช้วิ ธีการจัดประชุมกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย และสารวจความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
(ค) จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประกาศให้ประชาชนทราบผ่านทางอาเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลที่เกี่ยวข้อง
(4) สื่อที่จะใช้
ในการดาเนินงาน ที่ปรึกษาจะใช้สื่อในการดาเนินการ 2 สื่อ คือ สื่อบุคคล ได้แก่ คณะทางาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และสื่อสิ่ง พิมพ์ ได้แก่ เอกสารประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย
(Presentation) บอร์ดนิทรรศการ และแบบสารวจความคิดเห็น เป็นต้น
(5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้และเข้าใจต่อการพัฒนาโครงการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาโครงการ มีทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนาโครงการ และให้การยอมรับและความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการ

กลุ่มเป้าหมายสามารถเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาโครงการได้อย่างถูกต้อง

การพัฒนาโครงการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

6.4

ผลการดาเนินงาน

6.4.1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 “เปิดตัวโครงการ” ดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์เมษายน 2556 โดยได้มีการดาเนินกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การเข้าพบหารือผู้แทนหน่วยงานราชการในระดับ
จังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับ ตาบล และจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปการดาเนินงานได้ดังนี้
(1) การเข้าพบหารือตัวแทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล การเข้า
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตาบล
การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบลได้รับทราบ โดยดาเนินกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมเข้า
พบผู้ แทนหน่ วยงานราชการในระดั บจั งหวั ด ระดับอาเภอ และระดับตาบล ระหว่ างวั นที่ 1-7 กุ มภาพั นธ์ 2556
นอกจากนี้ โครงการยัง ได้เข้าร่วมประชุมหัว หน้าส่ว นราชการองค์การบริหารส่ว นตาบลเขาไม้แก้ว ในวั นที่ 6
กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีประเด็นข้อเสนอแนะ และข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการ
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ทั้งนี้ สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้น ประกอบด้วย ภาพนิ่งประกอบการ
บรรยาย (Presentation) และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (ภาคผนวก 6ก-1) สาหรับประเด็นข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเข้าพบหารือ สามารถสรุป ดังตารางที่ 6.4-1 ภาพตัวอย่างบรรยากาศการประชุมและเข้าพบ
แสดงดังภาพที่ 6.4-1
(2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 “เปิดตัวโครงการ” ดาเนินการจัดประชุม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2556 ครอบคลุมพื้นที่ปกครองในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ได้แก่
ตาบลมาบยางพร ตาบลพนานิคม จังหวัดระยอง ตาบลเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี ดัง ตารางที่ 6.4-2 มีผู้สนใจเข้า
ร่วมประชุม จานวน 234 คน โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทน
ประชาชนในพื้นที่ศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา วัด ประชาชนที่ให้ความ
สนใจโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังตารางที่ 6.4-3 รายชื่อผู้เข้าร่วม
ดังภาคผนวก 6ก-2 สื่อประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ดัง ภาคผนวก 6ก-1 และแบบสารวจความคิดเห็น
ดังภาคผนวก 6ก-3 บรรยากาศการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังภาพที่ 6.4-2
ทั้งนี้ ก่อนการดาเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการได้ดาเนินการ
ส่งหนังสือเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมาย (ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมฯ ครั้งที่ 1 ดังภาคผนวก 6ก-4) และได้ทาการติด
ประกาศประชาสัมพั นธ์เชิญผู้ สนใจเข้าร่วมประชุมไว้ในที่สาธารณะล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วั น ดัง ภาพที่ 6.4-3
(ตัวอย่างจดหมายขอติดประกาศประชาสัมพันธ์ ดังภาคผนวก 6ก-5)
(ก) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ได้เปิดช่องทางให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น 2 ช่องทาง ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นผ่านทางไมโครโฟน และแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น โดยสามารถสรุปประเด็นคาถาม ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ คาชี้แจงจาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมทั้งนาข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการกาหนดมาตรการในการดาเนินงานของโครงการ ได้ดงั ตารางที่ 6.4-4
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-1
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรมเข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล
ประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
พลังงานจังหวัดระยอง

มาตรการในการดาเนินโครงการ

ควรชี้ แ จงข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
โครงการกับโรงเรียน/เด็กนักเรียน/
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ผู้ ป กครอง และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัย และการป้องกัน เหตุ
การศึกษา
ฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และ
เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น

การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่น มอบทุนการศึกษา บริจาค
อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ
จั ด ตั้ ง กองทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น - จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการ
กิ จ กรรม และเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ
พลังงาน
ผลกระทบ
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
นาเสนอข้อมูลประเด็นข้อดี ข้อเสีย - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
ผลกระทบแก่ ประชาชนผู้มี ส่วนได้
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ส่วนเสีย ให้ความรู้เรื่องคุณสมบั ติ
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัย และการป้องกัน เหตุ
ของก๊าซธรรมชาติ และปฏิบัติตาม
ฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่
มาตรการที่ได้กาหนดไว้ ในรายงาน
โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- ปฏิบัติตามแผนระงับอุบัติภัยเนื่องจากก๊าซรั่วหรือสารเคมีรั่วที่จัดทาไว้อย่างเคร่งครัด
พร้ อ มทั้ ง ได้ แ สดงเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ในการควบคุ ม เหตุ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ า ว โดย
โครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
- จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-1
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรมเข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและ
มาตรการในการดาเนินโครงการ
ข้อเสนอแนะ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารการด าเนิ น งาน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
โครงการให้ ห น่ ว ยงานราชการ
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ท้องถิ่นรับทราบ
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริ เวณรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น และคนในชุมชน
- เข้าพบผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไข
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มระหว่ า ง - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
โครงการกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ ติ ด ตาม - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
ตรวจสอบการทางานของโครงการ
ควรจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข้อมูล - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
โครงการให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ เ ป็ น
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ระยะ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพิ่ม
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ความถี่การให้ข้อมูลจนประชาชนมี
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชน และประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
การรับรู้ข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
แจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารการด าเนิ น งาน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
โครงการให้ ห น่ ว ยงานราชการ
ท้องถิ่นรับทราบ
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชน และประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น และคนในชุมชน
- เข้าพบผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไข
รับคนงานและพนักงานภายในพื้นที่ - มีนโยบายจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของโครงการ
เข้าทางานกับโครงการ
เป็นอันดับแรก
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-1
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรมเข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและ
มาตรการในการดาเนินโครงการ
ข้อเสนอแนะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
โครงการข่ า วสารให้ ป ระชาชน
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
รั บทร า บถึ ง ผ ลดี -ผลเ สี ยข อ ง
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
โครงการให้ชัดเจน และจัดกิจกรรม
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความใกล้ชิด
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
กับชุมชนมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น

การส่ ง เสริม กิ จกรรมการศึ ก ษาและการกี ฬ า เช่ น มอบทุ น การศึ กษา บริ จาค
อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ
ผู้อานวยการพลังงาน จังหวัดชลบุรี
มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่ - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
- กาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รักษาการผู้อานวยการอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี
ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
ข่ า วสารของโครงการและมี เ บอร์
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
โทรศัพท์ให้ประชาชนติดต่อกับทาง
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
โครงการได้อย่างทั่วถึง
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
- เข้าพบผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไข
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
- จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปศึกษาดู
งานเมื่อเปิดดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถบอกต่อไปยังสมาชิก/
ประชาชนได้
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-1
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรมเข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา

มาตรการในการดาเนินโครงการ

ควรให้ ค วามรู้ แ ก่ เ ยาวชน จั ด ท า - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
แจกแผ่นพับ ติดประกาศ จัดทาสื่อ
ทางลบ มาตรการด้านสิง่ แวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
วิทยุ
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
- แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
- จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปศึกษาดู
งานเมื่อเปิดดาเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถบอกต่อไปยังสมาชิก/
ประชาชนได้
พัฒนาชุมชนอาเภอบางละมุง
ควรสนั บ สนุ น การจ้ า งงานคนใน - มี น โยบายจั ด จ้ า งแรงงานในท้ อ งถิ่ น ที มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
ชุมชน
โครงการเป็นอันดับแรก
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
พัฒ นาโครงการและมีช่ อ งทางการ - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
ร้องเรียน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
ควรสนั บ สนุ น การจ้ า งงานคนใน - มี น โยบายจั ด จ้ า งแรงงานในท้ อ งถิ่ น ที มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
ชุมชน
โครงการเป็นอันดับแรก
ควรมี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นให้ กั บ - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
ชุมชน
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
โครงการควรสนั บ สนุ น ท้ อ งถิ่ น ใน - ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น

การส่ ง เสริม กิ จกรรมการศึ ก ษาและการกี ฬ า เช่ น มอบทุ น การศึ กษา บริ จาค
การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น
กิจกรรมชุ มชน โรงเรี ยน วัด เพื่ อ

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-1
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกิจกรรมเข้าพบหารือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล (ต่อ)
ประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
ทางโครงการมีการสารองเชื้อเพลิงไว้ ใช้และกรณีก๊าชหมดจะมีการสารอง
เชื้อเพลิงไว้ใช้หรือไม่
ควรมีช่องทางในการร้องเรียน และ ติ ด ตา ม ต ร ว จสอบ ผลกร ะ ท บ สิ่งแวดล้อม
จั ด ตั้ ง กองทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กร ร ม แ ละ เยี ย ว ยา ผู้ ได้ รั บ
ผลกระทบ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลมะขามคู่
ควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบและให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ผลประโยชน์ ที่ ชุ ม ชนได้ รั บ จาก โครงการ
-

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

มาตรการในการดาเนินโครงการ

ทางโครงการไม่มีเชื้อเพลิงสารอง

จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
จัดตั้ งกองทุ นพั ฒนาชุม ชนรอบโรงไฟฟ้า ตามระเบีย บคณะกรรมการก ากับ กิจการ
พลังงาน
จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโรงไฟฟ้า
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้น ที่โครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชื่อมั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้าพบผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไข
จัดตั้ งกองทุ นพั ฒนาชุม ชนรอบโรงไฟฟ้า ตามระเบีย บคณะกรรมการก ากับ กิจการ
พลังงาน
มีนโยบายจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของโครงการ
เป็นอันดับแรก
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น

การส่ ง เสริม กิ จกรรมการศึ ก ษาและการกี ฬ า เช่ น มอบทุ น การศึ กษา บริ จาค
อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข

งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระยอง

รักษาการผู้อานวยการอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี

ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

ภาพที่ 6.4-1 : ภาพตัวอย่างกิจกรรมการเข้าพบหารือตัวแทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
และเข้าร่วมประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
ตารางที่ 6.4-2
กิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
วัน-เวลา
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 09.30-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 16.00-18.00 น.
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556
เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่
อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
65

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร

78

อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

62

รวม
หมายเหตุ : ไม่นับจานวนผู้เข้าร่วมประชุม บริษัททีมฯ และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

205
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-3
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ชุมชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ
ตาบลพนานิคม

ตาบลมาบยางพร

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

ตาแหน่ง

กานันตาบลพนานิคม
สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.1
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.4
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.7
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.8
ประชาชน ม.1
ประชาชน ม.3
ประชาชน ม.4
ประชาชน ม.5
ประชาชน ม.7
ประชาชน ม.8
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.3
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.4
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.6
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ม.3
ประธานชุมชน ม.4
ประธานชุมชน ม.6
ประชาชน ม.1
ประชาชน ม.2
ประชาชน ม.3
ประชาชน ม.4
ประชาชน ม.5
ประชาชน ม.6

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11
1
7
3
1
4
2
7
6
1
24
24

1
1
1
1
1
1
4
2
5
7
3
2
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
7
7
3
6
3
8
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-3 (ต่อ)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ผู้เข้าร่วมประชุม
ตาบลเขาไม้แก้ว

2.

3.

4.

5.

ตาแหน่ง

กานันตาบลเขาไม้แก้ว
สารวัตรกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.1
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.2
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.3
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.4
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ม.5
ประชาชน ม.1
ประชาชน ม.2
ประชาชน ม.3
ประชาชน ม.4
ประชาชน ม.5
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
3 จากัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
หน่วยงานที่ทาหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น
และระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ
โรงเรียนนิคมฯ 4
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมฯ 4
หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
ประธานสภาตาบลพนานิคม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
11
12
1
1
5
11
14
6
8
8
1
3
4
1
1
4
5

5

8

4

-

-

-

1

1
1
1
1
9
6
1
9
1
-

1
1
1
1
1
5
3
4
1
3
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-3 (ต่อ)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ผู้เข้าร่วมประชุม
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
อาเภอปลวกแดง

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ทั่วไป
นายอาเภอปลวกแดง
ปลัดอาเภอปลวกแดง
อาเภอนิคมพัฒนา
ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา
อาเภอบางละมุง
นายอาเภอบางละมุง
สานักงานกากับกิจการพลังงานเขต 8
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สาธารณสุขอาเภอปลวกแดง
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานเกษตรอาเภอนิคมพัฒนา
เกษตรอาเภอนิคมพัฒนา
สานักงานเกษตรอาเภอบางละมุง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
โครงการชลประทานระยอง
ช่างฝีมือสนาม
โครงการชลประทานอ่างเก็บน้าดอกกราย ช่างฝีมือสนาม
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
สถานีตารวจภูธรอาเภอนิคมพัฒนา
รองสารวัตรฯ
รพ.สต.เขาไม้แก้ว
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ระยอง
รองประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
6. สื่อมวลชน
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ผู้สื่อข่าว
เพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์อธิปไตย
สื่อมวลชน
7. ประชาชนทั่วไป
รวม

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

จานวนผู้เข้าร่วม (คน)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
6
218

2
170
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

กิจกรรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร

กิจกรรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

ภาพที่ 6.4-2 : ภาพตัวอย่างบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

ที่ว่าการอาเภอปลวกแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยปราบ

ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 เขาไม้แก้ว

ภาพที่ 6.4-3 : ภาพตัวอย่างการติดประกาศประชาสัมพันธ์ก่อนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-4
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1
กลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์ สผ.
กลุ่มที่ 1
ผู้ได้รบั ผลกระทบ
 ประชาชนตาบล
มาบยางพร

ประเด็นข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดโครงการ
- โครงการจะใช้เ ส้น ทางใดใน
การขนส่งในช่วงก่อสร้าง
- ผลกระทบของโครงการต่ อ
กา ร จ รา จ ร เนื่ อ งจ า กใน
ปั จ จุ บั น ชาวบ้ า นโดนแย่ ง ใช้
ถนนจากการจราจรเพื่ อเข้า สู่
พื้นที่นิคมฯ อมตะซิตี้ ช่วงเช้า
และช่วงเย็น ทาให้มีปัญหาใน
การสัญจร

กลุ่มที่ 1
ผู้ได้รบั ผลกระทบ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

คาชี้แจง

ทางโครงการมีการกาหนดมาตรการ
เบื้องต้นในการจราจร โดยมีการวาง
แผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุ
อุ ป กรณ์ ข องโครงการ โดยใช้ ท าง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และทาง
หลวงแผ่นดิน 311 เป็นเส้นทางหลัก
ในการขนส่ง วัสดุก่อสร้า ง อย่างไรก็
ตามเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบกั บ
ชุ ม ชนทางโครงการมี ก ารก าหนด
มาตรการป้ อ งกั น ผลกระทบด้ า น
การจราจร เช่น หลีกเลี่ยงการขนส่ง
เวลาเร่งด่วน ทั้งในระยะก่อสร้างและ
ดาเนิน การของโครงการ

มาตรการในการดาเนินงานของโครงการ
ระยะก่อสร้าง
- วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของ
โครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจร
- ทบทวนและปรับ แผนการใช้เส้น ทางในการขนส่ ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข องโครงการอย่ า งสม่ าเสมอให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- หลี ก เลี่ ย งการขนส่ ง อุ ป กรณ์ ก่ อ สร้ า งในชั่ ว โมง
เร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ
16.00-17.00 น.
- หลีกเลี่ยงการขนส่ง ในช่วงที่มีโอกาสเกิดอุบั ติเหตุ
และผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ช่วง
ที่มีการจราจรคับคั่ง ฝนตกหนัก หรือทัศนวิสัยไม่ดี
- ควบคุ ม น้ าหนั ก บรรทุ ก ของรถบรรทุ ก ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
- จากัดความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวงไม่ให้เกิน 80
กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามพระราช บัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ 2
และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 และควบคุมความเร็วไม่
เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน
- กวดขั น ให้ พ นั ก งานขั บ รถของโครงการใช้ ค วาม
ระมัดระวัง ในการขับ รถและปฏิบัติ ต ามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวย
ความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ
ระยะดาเนินการ
- แนะน าและอบรมพนั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ต ามกฎ
จราจรและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่ โครงการกาหนดขึ้ น
อย่างเคร่งครัด
ระยะดาเนินการ (ต่อ)
- ควบคุม บริ ษัท ที่ ขนส่ง สารเคมี แ ละบริ ษัท ที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญ าตในการขนส่ ง กากของเสี ย ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (เช่น ประกาศ
กระทรวงอุต สาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกากับ
การขนส่ง ของเสียอันตราย พ.ศ.2547, ประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การขนส่ ง วั ต ถุ
อันตรายทางบก พ.ศ.2546 และประกาศกรมการ
ขนส่งทางบก เรื่อง การติดตั้งป้ายอักษรภาพ และ
เครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น)
- หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีแ ละกากของเสียเข้า ออกพื้ น ที่ โ ครงการในชาวโมงเร่ ง ด่ ว น ได้ แ ก่
ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น.
เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-4
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์ สผ.

กลุ่มที่ 1
ผู้ได้รบั ผลกระทบ
 ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 ตาบล
เขาไม้แก้ว

ประเด็นข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- การดาเนินงานของโครงการจะ
ก่อ ให้ เ กิ ดการแย่ ง ใช้ อ ากาศ
กับชาวบ้านหรือไม่ เนื่องจาก
โครงการใช้อากาศในการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง และการกาจั ด
วัส ดุใ ช้ แ ล้ ว เช่น แผ่ น กรอง
อากาศ โครงการได้ตรวจสอบ
หรือไม่ว่า ผู้ รับ จ้ า งกาจั ดขยะ
เหล่านี้นาไปทิ้งที่ไหนอย่างไร
ไม่ใช่ข้างถนน

คาชี้แจง

มาตรการในการดาเนินงานของโครงการ

การด าเนิ น งานของโครงการไม่ มี
ผลกระท บต่ อ การ ใช้ อ ากา ศใน
บรรยากาศ เนื่ อ งจากโครงการใช้
อากาศน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ
อากาศทั้ งหมด และประเด็นวัสดุใช้
แล้ ว โครงการจะด าเนิ น การศึ ก ษา
และตรวจสอบบริษัทที่จะมารับจ้างนา
วัสดุใช้แล้วเหล่านี้ไปกาจัดก่อนว่าจ้าง

คุณภาพอากาศ
- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง
ต่อเนื่อง (CEMs : Continuous Emission
Monitoring System)
- ควบคุม อั ต ราการปล่อ ยมลพิ ษ จากปล่อ งระบาย
มลพิษทางอากาศไม่ให้เกินกว่า ที่กาหนดเอาไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx
สาหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
การจัดการกากของเสีย
- คัดแยกขยะและนาส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขน
ส่งออกนกอกพื้ นที่โครงการโดยระบุแหล่ง ที่ส่งไป
จาหน่าย/กาจัด
- ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการ
นาของเสียอันตรายออกนอกพื้ นที่ โครงการ ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสาร
กากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547

ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- การระบายมลพิษของโครงการ - ในการประเมินคุณภาพอากาศ ได้มี - ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง
และโรงงานอื่นๆ แน่นอนว่าไม่
การตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนมี
ต่ อเนื่ อง (CEMs : Continuous Emission
เกิ น มาตรฐาน แต่ หากทุ ก
โครงการเพื่ อเป็ นข้ อมู ลพื้ นฐาน
Monitoring System)
โรงงานปล่อยมลพิษออกมา เมื่อ
ส าหรั บน าไปประเมิ นผลกระทบ - ควบคุม อั ต ราการปล่อ ยมลพิ ษ จากปล่อ งระบาย
รวมกันแล้วจะเกินหรือไม่ และ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะ
มลพิษทางอากาศไม่ให้เกินกว่า ที่กาหนดเอาไว้ใน
มีแนวทางอย่างไร
พิ จ ารณาการระบายมลพิ ษ ของ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โรงงานอื่นๆ ร่วมด้วย
- ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx
สาหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
- ติ ด ตามตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศ
บริเวณพื้นที่อ่อนไหวทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา
การดาเนินโครงการ
รายละเอียดโครงการ
- พื้ น ที่ สี เ ขี ย วของโครงการมี - โครงการมีพื้นที่สีเขียว 5% ของ - โครงการกาหนดให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5
จานวนกี่ไร
พื้นที่ทั้งหมด
ของพื้นที่ทั้งหมด
- ทางโครงการมี ก ารส ารอง - โครงการจะไม่มีการสารองหรือใช้
เชื้อเพลิง ไว้ใช้ และในกรณีที่
เชื้อเพลิง ชนิดอื่น ในกรณีที่ ท าง
ก๊าซหมดจะมีการใช้เชื้อเพลิง
ปตท. ไม่สามารถดาเนิน การจ่าย
ชนิดอื่นทดแทนหรือไม่
ก๊าซธรรมชาติให้ได้ ทางโครงการ
จะหยุดผลิตกระแส ไฟฟ้าทันที
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-4
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์ สผ.

กลุ่มที่ 4
หน่วยงานราชการ
ระดับจังหวัด
 หน่วยงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

กลุ่มที่ 4
หน่วยงานราชการ
ระดับอาเภอ
 นายอาเภอ
ปลวกแดง

ประเด็นข้อคิดเห็น และ
คาชี้แจง
ข้อเสนอแนะ
ด้านการมีส่วนร่วมและสังคม
- หากเกิดผลกระทบและได้รับ - โครงการจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการ
ความเดือดร้อนกับชุมชนจะมี
ร้องเรียน ข้อมูลข่าวสารโครงการ ณ
การร้องเรียนได้อย่างไร
สานักงานโครงการ รวมทั้งสามารถ
แจ้ งผ่ านองค์ กรปกครองท้ องถิ่ น
ผู้นาชุมชน ในหมู่บ้าน อาเภอ
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- โรงไฟฟ้ า ก่อ ให้ เกิ ด โลกร้ อ น - สาเหตุ ก ารเกิ ด โลกร้ อ นจะเกิ ด
และมี ผ ลกระทบกั บ พื้ น ที่
จากก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ใน
เกษตรกรรม
บรรยากาศ ท าให้ ค วามร้ อนไม่
สามารถทะลุออกนอกโลกได้ จน
ท า ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ โ ล ก ร้ อ น ขึ้ น
อย่ า งไรก็ต าม โครงการใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ซึ่ ง จั ดเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ที่
สะอาด และก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับ เชื้อเพลิง ชนิด อื่นๆ และจาก
การการศึ ก ษาเรื่ อ งผลกระทบ
ด้ า นอุ ณ หภู มิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการ
ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี
พบว่ า ข้อมู ลอุ ณหภูมิย้ อนหลั ง
ตั้งแต่โรงไฟฟ้าเริ่มเปิดดาเนินการ
อุ ณ หภู มิ ไ ม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
นั ย ส า คั ญ นอ กจ า กนี้ จ า ก
การศึ ก ษาภาพถ่ า ยคลื่ น ความ
ร้อนในบริเวณที่มีการตั้งโรงไฟฟ้า
พบว่ า บริ เ วณที่ อุ ณ หภู มิ สู ง จะ
จ า กั ด อ ยู่ ใ ก ล้ ป ล า ย ป ล่ อ ง
โรงไฟฟ้าเท่านั้น และอุณหภูมิจะ
ค่ อ ยๆ ลดลง จนอยู่ ใ นสภาวะ
ปกติเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- ท า ง โ คร ง ก า ร มี น โย บ า ย - ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ช่วยเหลือชุมชนในด้านใดบ้าง
ร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความ
เหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ดี เป็ นการตอบแทนชุ มชนและ
สั ง คม เช่ น กิ จ กรรมของชุ ม ชน
กิ จ ก ร ร ม ดู แ ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
กิ จ กรรมพั ฒนาสาธารณสุ ข
กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา เพื่ อ
ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่กับชุมชน
- มีนโยบายพิจารณาจ้างแรงงานใน
ชุ ม ชนให้ ม ากเท่ า ที่ ส ามาร ถ
ดาเนินการได้เพื่อลดปัญหาด้า น
สังคม การว่างงานและการอพยพ
แรงงานเข้ามาในพื้นที่
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มาตรการในการดาเนินงานของโครงการ
- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของ
ประชาชน
- การร้องเรี ยนเกี่ย วกับ ความเดือ ดร้อ นของคนใน
ชุมชนจากการดาเนินโครงการต้องได้รับการเอาใจใส่
และให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง
ต่ อเนื่ อง (CEMs : Continuous Emission
Monitoring System)
- ควบคุม อั ต ราการปล่อ ยมลพิ ษ จากปล่อ งระบาย
มลพิษทางอากาศไม่ให้เกินกว่า ที่กาหนดเอาไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx
สาหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
- ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ และอุณหภูมิใน
บรรยากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

- จั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาชุ ม ชนรอบโรงไฟฟ้ า ตาม
ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
- มี นโยบายจั ดจ้ างแรงงานในท้ องถิ่ นที มี คุ ณสมบั ติ
เหมาะสมกับความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก
- ส่ง เสริมกิจ กรรมต่ า งๆ ของชุมชนเพื่อสร้า งความ
สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เช่น
 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการศึ ก ษาและการกี ฬ า
เช่น มอบทุ นการศึกษา บริ จ าคอุป กรณ์การ
กีฬา เป็นต้น
 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน
 การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วกั บ
พิธีกรรมภายในท้องถิ่น
 การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่ น การสนั บสนุ น
หรือบริจาคตามที่ได้รับการร้องขอ
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ตารางที่ 6.4-4
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมายตาม
ประเด็นข้อคิดเห็น และ
คาชี้แจง
เกณฑ์ สผ.
ข้อเสนอแนะ
กลุ่มที่ 4
ด้านสุขภาพ
หน่วยงานราชการ - การด าเนิ น การของบริ ษั ท มี - ทางโครงการได้ ก าหนดเป็ น
ระดับอาเภอ
การจ้างแรงงานต่างถิ่น อาจทา
มาตรการให้ ผู้ รับ เหมาพิ จ ารณา
ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ความ
รั บ คนงานในท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วาม
 หน่วยงาน
เพี
ย
งพอของการให้
บ
ริ
ก
าร
เหมาะสมตามเกณฑ์กาหนด เข้า
สาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
มาทางานเป็นอันดับแรก ในระยะ
อาเภอปลวกแดง
ดาเนินการของโครงการจะมีการ
จ้ า งแรงงานจากภายนอกเข้า มา
เพียงในช่วงการบารุงรักษาเท่านั้น
จึ ง คาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบใน
ระดับต่า
กลุ่มที่ 5
- การด าเนิ นการผลิ ตไฟฟ้ าของ - การรวมตั ว ของก๊ า ซไนโตรเจน
ผู้แทนหน่วยงาน
โครงการจะมี การเผาไหม้ ก๊ าซ
ไดออกไซด์กับไอน้าจนเกิดเป็นกรด
สาธารณสุขอาเภอ
ธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดก๊าซ
ไนตริ กนั้ นจะต้ องมี ความเข้ มข้ น
ปลวกแดง
ไนโตรเจนไดออกไซด์Nitrogen
1,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่ง
Dioxide (NO2) ซึ่งก๊าซดังกล่าว
โครงการได้ออกแบบให้การระบาย
เมื่อรวมตัวกับไอน้าในเมฆอาจ
60 ppm (ค่ามาตรฐาน 120 ppm)
ก่อให้ เกิดกรดไนตริกหรือฝน
ซึ่งต่ากว่าค่าความเข้มข้นดังกล่าว
กรด ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ดังนั้นโอกาสในการรวมตัวจนเกิด
สิ่งแวดล้อมได้
ฝนกรดไนตริ กหรื อฝนกรดนั้ นมี
น้อยมาก
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มาตรการในการดาเนินงานของโครงการ
- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในด้านความ
พร้อมของสถานบริการและศักยภาพของบุคลากร
ผ่านแผนงานและโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาของ
กองทุนโรงไฟฟ้า
- กากับให้ ผู้รับ เหมาปฏิบัติต ามกฎหมายแรงงานว่า
ด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพตามความเสี่ยง
- รับคนงานในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์
กาหนดเข้ามาทางานเป็นอันดับแรก
- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง
ต่ อเนื่ อง (CEMs : Continuous Emission
Monitoring System)
- ควบคุม อั ต ราการปล่อ ยมลพิ ษ จากปล่อ งระบาย
มลพิษทางอากาศไม่ให้เกินกว่า ที่กาหนดเอาไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx
สาหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
- ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ และอุณหภูมิใน
บรรยากาศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
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(ข) สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจากแบบสอบถามหลังจากประชุมแล้วเสร็จ
การรับทราบข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด จากแบบสอบถามความคิดเห็น พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืน
จานวน 170 คน จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 205 คน (ไม่รวมบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด) คิดเป็นร้อยละ 82.9 ของผู้เข้าร่วมประชุม โดย
สามารถสรุปผลจากแบบสอบถาม (ภาคผนวก 6ก-6) ได้ดังนี้
ความวิตกกังวลที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดาเนินการโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.1 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ ในช่วงระยะก่อสร้าง และ
ระยะดาเนินการของโครงการ ในประเด็นคุณภาพอากาศ สุขภาพของประชาชน และร้อยละ 12.9 ไม่มีความวิตก
กังวล ดังรูปที่ 6.4-1
ขอบเขตการศึ ก ษาและแนวทางประเมิ น ผลกระทบ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ร้ อ ยละ 72.4
ต้องการให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ในประเด็นผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านขยะ/กากของเสีย เช่น ไม่นากากของเสีย
นามาทิง้ ภายในพื้นที่และใกล้กับชุมชน ด้านคมนาคมขนส่ง เช่น ลดอุบัติเหตุจากการใช้ถนนร่วมกับชุมชน ร้อยละ
27.6 ไม่ต้องการให้ศึกษาเพิ่มเติม ดังรูปที่ 6.4-2
ไม่มีความวิตกกังวล ร้อยละ 12.9

มีความวิตกกังวล ร้อยละ 87.1

รูปที่ 6.4-1 : ความวิตกกังวลผลกระทบของโครงการ
ในระยะก่อสร้างและดาเนินการ

ไม่ต้องการเพิม่ เติม ร้อยละ 27.6

ต้องการเพิม่ เติม ร้อยละ 72.4

รูปที่ 6.4-2 : ขอบเขตการศึกษา และแนวทาง
การประเมินผลกระทบ

การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.2
รับทราบว่าจะมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด เข้ามาตั้งอยู่
ในพื้นทีน่ คิ มอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ร้อยละ 18.2 ไม่เคยรับทราบมาก่อน และร้อยละ 3.6 ไม่แสดงความ
คิดเห็น ดังรูปที่ 6.4-3 และผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการโดยแจ้งผ่านผู้นาชุมชน
หน่วยงานราชการ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
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ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 3.6
ไม่เคยรับทราบ ร้อยละ 18.2

เคยรับทราบมาก่อน ร้อยละ 78.2

รูปที่ 6.4-3 : การรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ
ภายหลั ง จากการจัดกิ จกรรมรับฟั ง ความคิด เห็นแล้ ว เสร็จ โครงการได้ จัดทาเอกสาร
สรุปผลการรับฟั ง ความคิดเห็น ของประชาชน ครั้ง ที่ 1 (ภาคผนวก 6ก-7) ไปติดยัง บอร์ดประชาสัมพั นธ์ ณ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ ง ดัง ภาพที่ 6.4-4 เพื่ อเป็นการประชาสัมพั นธ์/เปิดโอกาสให้ผู้ ที่สนใจได้รับ ทราบ
รายละเอียดการดาเนินงาน รวมถึงข้อวิตกกังวล พร้อมคาชี้แจงของโครงการ (หนังสือขอความอนุเคราะห์ติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ดังภาคผนวก 6ก-7)

6.4.2

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดาเนินการจัดประชุมช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จานวน 161 คน (ไม่รวมบริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ) ดังตารางที่ 6.4-5
ครอบคลุม 7 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ประชาชนในพื้นที่
ศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจโครงการ ดังตารางที่ 6.4-3 ซึ่งรายนามผู้มีส่วนร่วม
ดังภาคผนวก 6ข-1 สื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังภาคผนวก 6ข-2 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดัง
ภาคผนวก 6ข-3 และบรรยากาศการดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดัง ภาพที่ 6.4-5 โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามจากการประชุมส่งคืน จานวน 130 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80.7 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ทั้งนี้ ก่อนการดาเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการได้ดาเนินการส่ง
หนังสือเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมาย (ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2 ดังภาคผนวก 6ข-4) และได้ทาการติด
ประกาศประชาสัมพั นธ์เชิญผู้ สนใจเข้าร่วมประชุมไว้ ในที่สาธารณะล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วั น ดังภาพที่ 6.4-6
(ตัวอย่างจดหมายขอติดประกาศประชาสัมพันธ์ ดังภาคผนวก 6ข-5)
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องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาไม้แก้ว

สาธารณสุขอาเภอนิคมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยปราบ

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ภาพที่ 6.4-4 : ภาพตัวอย่างการติดประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-5
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
วัน เวลา

สถานที่

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
(คน)
55

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม
เวลา 10.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556
อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร
เวลา 16.00-18.00 น
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
อาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว
เวลา 10.00-12.00 น
รวม
หมายเหตุ : ไม่นับจานวนผู้เข้าร่วมประชุม บริษัททีมฯ และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

54
52
161

กิจกรรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

กิจกรรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร

กิจกรรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

ภาพที่ 6.4-5 : ภาพตัวอย่างบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ที่ว่าการอาเภอปลวกแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

สานักงานสาธารณสุขอาเภอปลวกแดง

องค์การบริหารส่วนตาบลมาบยางพร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร

ภาพที่ 6.4-6 : ภาพตัวอย่างการติดประกาศประชาสัมพันธ์กาหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ก) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ได้เปิดช่องทางให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่ าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นผ่ านทางไมโครโฟน และ
แบบสอบถามแสดงความคิ ดเห็ น โดยสามารถสรุป ประเด็นค าถาม ข้อห่วงกั งวล ข้อเสนอแนะ คาชี้ แจงจ าแนก
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งนาข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการกาหนดมาตรการในการดาเนินโครงการ ดังตารางที่ 6.4-5
ตารางที่ 6.4-5
สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์ สผ
กลุ่มที่ 1
ผู้ได้รบั ผลกระทบ
 อสม.ตาบล
เขาไม้แก้ว

กลุ่มที่ 4
หน่วยงานราชการ
ระดับตาบล
 ตัวแทน อบต.
มาบยางพร

ประเด็นข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตั วอย่า งมาตรการที่ นาเสนอใน
การประชุมรับฟังความคิดเห็นได้
มี ก ารก าหนดไว้ แ ล้ ว หรื อ เป็ น
เพียงตัวอย่างของมาตรการ และจะ
นาไปกาหนดใหม่อีกครั้ง

ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
และสังคม

จ า ก ม า ต ร ก า ร ที่ ร ะ บุ ว่ า ใ ห้
พิจารณารับคนในพื้นที่เข้าทางาน
เป็นอันดับแรก อยากทราบว่ามี
การก าหนดหรื อ ไม่ ว่ า ให้ รั บ
จ านวนเท่ า ใด นอกจากนี้ ใน
ระยะด าเนิ น การของโครงการ
ทางบริ ษั ท ต้ อ งการแรงงานที่ มี
คุณสมบัติอย่างไร เช่น ตาแหน่ง
ประเภท สาขาการศึกษา เป็นต้น
เพื่ อที่ท างโรงเรียนจะได้แจ้ ง ให้
นักเรียนทราบและเลือกเรียนใน
สาขาที่ตรงกับที่โครงการต้องการ

ควรสนับสนุนงบประมาณต่างๆ
ในการส่ ง เสริ ม อาชี พ รายได้
เ ก ษ ต ร ก ร ห รื อ ช่ ว ย เ ห ลื อ
เกษตรกรยามเกิดวิกฤต

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

คาชี้แจง







ตั ว อย่ า งมาตรการที่ น าเสนอได้
กาหนดไว้แล้ว ที่ปรึกษาได้นาเสนอ
เฉพาะประเด็นที่ชุมชนมีความวิตก
กั ง วล และในเล่ ม รายงานจะมี
มาตรการต่างๆ มากกว่านี้ และเมื่อ
มี ก า ร ก่ อ สร้ า ง จ ะ มี ก า ร จั ดตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบ
และกากั บ ให้ โรงไฟฟ้ า ปฏิบั ติ ต าม
มาตรการที่ ก าหนดไว้ ใ นรายงาน
และมี ก ารจั ด ท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

มาตรการในการดาเนินโครงการ

-

โครงการมีความต้องการแรงงานใน - มีนโยบายจั ดจ้ า งแรงงานในท้ องถิ่นที่ มี
ประเภทช่ า งมากที่ สุ ด โดยระดั บ
คุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของ
การศึ ก ษาที่ ต้ อ งการนั้ น มี ตั้ ง แต่
โครงการเป็นอันดับแรก
ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ - แจ้งแผนความต้ องการแรงงานในระยะ
ประเภทเจ้ า หน้า ที่ ท างด้ า นบริ ห าร
ด าเนิ น การโครงการต่ อ ชุ ม ชนผ่ า น
ธุรการ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ รวมถึงการแจ้งผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฯ

ทางบริษัท อมตะ บี.กริมฯ มีความ - ส่ง เสริม กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ มชนเพื่ อ
ยินดีในการช่วยเหลือและจะรับไป
สร้า งความสั มพั น ธ์ที่ ดีกับ ประชาชนใน
ดาเนินการ และปัจจุบันโครงการก็
ท้องถิ่น เช่น
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการศึ ก ษาและ
ต่อเนื่อง
การกี ฬ า เช่ น มอบทุ น การศึ ก ษา
บริจาคอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น
 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน
 การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่
เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น
 การส่งเสริมด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุข

หน้า 6-26

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.4-5
สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ)
กลุ่มเป้าหมายตาม
เกณฑ์ สผ
กลุ่มที่ 4
หน่วยงานราชการ
ระดับตาบล (ต่อ)
กลุ่มที่ 5
หน่วยงานราชการ
สาธารณสุขระดับ
อาเภอ

ประเด็นข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

คาชี้แจง

มาตรการในการดาเนินโครงการ


ด้านสุขภาพ

ในระยะก่อสร้างของโครงการ มี
จานวนคนงานสูงสุดเท่าไหร่ และ
มีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือไม่
เนื่ อ งจากมี ค วามวิ ต กกั ง กลใน
ด้า นสุขภาพจากโรค ติ ดต่ อ ซึ่ ง
ปั จ จุ บั น โรคติ ดต่ อ บ าง ชนิ ด
กลั บ มาแพร่ร ะบาดในพื้ น ที่ อี ก
ครั้ง จากการติดต่ อจากแรงงาน
ต่ า งด้ า ว เช่ น วั ณ โรค เป็ น ต้ น
รวมถึ ง ปั ญ หาการใช้ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข เนื่ อ งจาก สถาน
พยาบาลในพื้ น ที่ เ ป็ น สถาน
พยาบาลขนาดเล็ก

กลุ่มที่ 5
สถาบันการศึกษา
 ผอ.โรงเรียน
มาบยางพร

ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
และสังคม

การแต่ ง ตั้ ง หรือคัดเลือกผู้ แ ทน
ก อ ง ทุ น โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า มี ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชน
รับ ทราบอย่า งไร และอยากให้
กลุ่ ม ภาคการศึ ก ษาเข้ า ไปร่ ว ม
เป็นผู้แทนกองทุน

กลุ่มที่ 5
สถาบันการศึกษา
 ผอ.โรงเรียน
มาบยางพร

ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
และสังคม

กองทุ น โรงไฟฟ้ า ของโครงการ
ควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษา
กับ นักเรีย นที่ เรียนดี แ ละความ
พฤติดี อย่างน้อยปีการศึกษาละ
1 คนจนจบการศึกษาในระดับที่
บริษัทต้องการ และรับเข้าทางาน
กั บ บริ ษั ท และหากผู้ ที่ รั บ ทุ น
เรียนไม่จบหรือปฏิบัติตนไม่ดี ก็
ให้ ยกเลิกการสนับ สนุ นควรให้
ทุนสุขภาพให้กับพยาบาล หรือ
ทุนส่งเสริมให้เด็กเรียนพยาบาล
เพื่อกลับมาช่วยเหลือชุมชน
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งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การ
สนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการ
ร้องขอ

ในระยะก่ อ สร้ า งของโครงการ มี - สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
จานวนคนงานสูงสุดทั้ งสองโครงการ
ในด้านความพร้อมของสถานบริการและ
รวม 800 คน และบริษัท อมตะ บี.
ศักยภาพของบุคลากร ผ่านแผนงานและ
กริมฯ ไม่มีนโยบายรับแรงงานต่าง
โครงการที่ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
ด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม
กองทุนโรงไฟฟ้า
กฎหมาย สาหรับประเด็นข้อห่วงใย - กากับให้ ผู้ รับ เหมาปฏิบั ติ ตามกฎหมาย
ในด้านสุขภาพของคนงานและการ
แรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกาย
ระบาดของโรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆ ทาง
และสุขภาพตามความเสี่ยง
บริ ษั ท ก าหนดมาตรการให้ ต รวจ - กาหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับคนงาน
สุ ข ภาพของแรงงานทุ ก คน หาก
ในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์
พบว่ า บุ ค คลใดเป็ น วั ณ โรค หรื อ
กาหนดเข้ามาทางานเป็นอันดับแรก
โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงจะไม่ รั บ เข้ า
ทางาน นอกจากนี้ เพื่ อเป็ นการ
ป้องกันการติดต่อของโรคและปัญหา
จากคนงานจะกาหนดให้ คนงานพั ก
อยู่ภายนอกของพื้นที่ก่อสร้าง
ผู้แทนกองทุนโรงไฟฟ้าจะต้องมา
- กาหนดให้มีประชาสัมพันธ์การคัดเลือก
จากการคัดเลือกจากประชาชนใน
คณะกรรมการผู้ แ ทนกองทุ น โรงไฟฟ้ า
พื้นที่ และจะต้องที่ไม่มีตาแหน่งทาง
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานทั้ ง ในภาคการศึ ก ษา
การเมือง โดยทางบริษัทยินดีที่จะ
สาธารณสุข และภาคอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา
ช่วยประสานและประชาสัมพันธ์การ
ของโครงการรับทราบและเข้าร่วม
จัดตั้งและคัดเลือกผู้แทนกองทุน
โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ โครงการให้ความสาคัญ
กับทางโรงเรียน การจัดประชุมใน
ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี โดยโครงการ
จะให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์เข้า
ประสานงานกับโรงเรียนต่อไป
ทางบริษัท อมตะ บี . กริม ฯ มีการ - ส่ง เสริม กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ มชนเพื่ อ
ตั้ ง งบประมาณช่ว ยเหลื อทางด้า น
สร้า งความสั มพั น ธ์ที่ ดีกับ ประชาชนใน
การศึกษาอย่างสม่าเสมอ และทาง
ท้องถิ่น เช่น
โครงการจะผลั ก ดั น ให้ ก องทุ น
 การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการศึ ก ษาและ
โรงไฟฟ้ า สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา
การกี ฬ า เช่ น มอบทุ น การศึ ก ษา
ให้แ ก่นักเรียนที่ เรียนดี และความ
บริจาคอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น
ประพฤติดี
 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน
 การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชนที่
เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น
 การส่งเสริมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
 งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การ
สนับ สนุ นหรือ บริจาคตามที่ ได้ รับการ
ร้องขอ
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(ข) สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจากแบบสอบถามหลังจากประชุมแล้วเสร็จ
ผลประมวลจากแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น (ภาคผนวก 6ข-6) สามารถสรุปความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 161 คน (ไม่รวมบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)
3 จากัด และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด) ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจากการประชุม
ส่งคืน จานวน 130 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80.7 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด สรุปความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ
ดังนี้

การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ภายหลังจากที่ได้รับฟังการบรรยาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 86.2 เคย
รับทราบข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมรับทราบข้อมูล จากการเข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการ จากผู้นาชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
ประธานชุมชน รองลงมา ร้อยละ 13.8 เพิ่งเคยรับทราบข้อมูลโครงการ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ
44.2 เห็นว่ าควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านผู้นาชุมชน/หน่วยงานราชการ รองลงมา ร้อยละ 18.6 ติด
ประกาศประชาสัมพันธ์/ผ่านเอกสารแผ่นพับ ร้อยละ 14.9 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ร้อยละ 13.0 วิทยุชุมชน และ
ร้อยละ 9.3 จดหมายข่าว ดังรูปที่ 6.4-4
เพิ่มเคยรับทราบข้อมูล ร้อยละ 13.8

เคยรับทราบมาก่อน ร้อยละ 86.2

รูปที่ 6.4-4 : การรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ


ความเหมาะสม และความพอเพียงของมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.9 ตอบว่ ามาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
มีความเหมาะสมเพียงพอ ร้อยละ 10.8 ยังคิดว่าไม่เหมาะสมและเพียงพอ โดยเสนอให้เพิ่มเติมประเด็น ความ
ปลอดภัยของชุมชน ผลกระทบในระยะก่อสร้าง และการควบคุมโรคติดต่อของแรงงานที่เข้ ามาในพื้นที่โครงการ
และร้อยละ 32.3 ไม่แสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 6.4-5

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044
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ความเหมาะสม และความพอเพียงพอต่อมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 60.0 ตอบว่า มาตรการติดตามตรวจสอบผกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ ร้อยละ 30.0 ไม่แสดงความคิดเห็น และร้อยละ 10.0 คิดว่าไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ
โดยเสนอให้เพิ่มเติม ประเด็นการประชาสัมพั นธ์โครงการ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มเติมการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ เช่น ตรวจวัดฝุ่นละอองในระยะดาเนินการ ดัง
รูปที่ 6.4-6
ไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ30.0

ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 32.3
มีความเหมาะสม ร้อยละ 56.9
ไม่เหมาะสม ร้อยละ 10.8

ไม่เหมาะสมและเพียงพอ
ร้อยละ10.0

รูปที่ 6.4-5 : ความเหมาะสมและความพอเพียงของ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ร้อยละ 60.0

รูปที่ 6.4-6 : ความเหมาะสมและความพอเพียงพอต่อ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ
ภายหลังจากการที่ได้รับฟังการบรรยาย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้ อยละ 60.0
ไม่มีความวิตกกังวลใดๆ จากการพัฒนาโครงการ ร้อยละ 40.0 ยังมีความเป็นห่วงวิตกกังวล เช่น ด้านปัญหาการจราจร
การเกิดอุบัติเหตุ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ด้านเสียง อากาศ และการดาเนินการเกี่ยวกับสารเคมี
ที่ใช้แล้ว เช่น การกาจัดให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด ดังรูปที่ 6.4-7

มีความวิตกกังวล ร้อยละ40.0

ไม่มีความวิตกกังวล ร้อยละ60.0

รูปที่ 6.4-7 : ความวิตกกังวลต่อการพัฒนาโครงการ
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ภายหลัง จากการจัดกิจกรรมรับฟั ง ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ได้จัดทาเอกสาร
สรุปผลการรับฟั ง ความคิด เห็นของประชาชน ครั้ง ที่ 2 (ภาคผนวก 6ข-7) ไปติ ดยัง บอร์ ดประชาสัมพั นธ์ ณ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ ง ดัง ภาพที่ 6.4-7 เพื่ อเป็นการประชาสัมพั นธ์/เปิดโอกาสให้ผู้ ที่สนใจได้รับทราบ
รายละเอี ยดการดาเนินงาน รวมถึง ข้อ วิตกกัง วลพร้อมคาชี้แจงของโครงการ (หนังสือขอความอนุเคราะห์ติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ดังภาคผนวก 6ข-7)

ที่ว่าการอาเภอบางละมุง

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางละมุง

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาไม้แก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบลพนานิคม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพนานิคม

ที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 6.4-7 ภาพตัวอย่างการติดประกาศผลการรับฟังหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044
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6.5

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการดาเนินงาน

ข้อกังวลห่วงใยและข้อเสนอแนะที่รวบรวมจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประเด็น
หลักที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเป็นห่วง คือ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ และการคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อของกลุ่มแรงงาน การจัดการขยะและ
สารเคมีที่ใช้แล้ว และการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการโดยรอบพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ ได้นาประเด็นต่างๆ มา
พิจารณาประกอบการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระหว่างขั้นตอน
การศึกษา ดังนี้

พิ จ ารณานาประเด็นที่ได้รับจากกระบวนรับฟั ง ความคิดเห็น ครั้ง ที่ 1 มากาหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยนาเสนอในเอกสารแผ่นพับ ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ประกอบการดาเนิน
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการ ครั้งที่ 2

พิจารณานาประเด็นเพิ่มเติมที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 มากาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนาเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ
ประเด็นข้อกังวลห่วงใยและข้อเสนอแนะ ซึ่งมาประกอบในการพิจารณากาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยนาเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงใน
ตารางที่ 6.5-1
ทั้งนี้ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ได้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนาไปสู่ การยอมรับในโครงการ และยินดี
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดาเนินโครงการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ และสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 55 57 และสิทธิ
ชุมชน มาตรา 67 แนวทางการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมทางสั ง คม ใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และดาเนินการตามกรอบของระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
โดยมีการติดประกาศเชิญหน่ว ยงาน/องค์กร ผู้ มีส่ว นได้เสียและประชาชนที่สนใจเข้าร่ว มประชุม โดยการติด
ประกาศดังกล่าวก่อ นเวลาประชุมประมาณ 15 วั น ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่ว ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อดาเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว และทาการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อติดประกาศ
ภายใน 15 วันหลังจากการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้น ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถสรุปการดาเนินการของโครงการตามขั้นตอนของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ได้ดังตารางที่ 6.5-2
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.5-1
สรุปประเด็นข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และมาตรการในการดาเนินงานโครงการ
ประเด็นข้อวิตกกังวล
มาตรการฯ ในการดาเนินงานของโครงการ
1. มลภาวะทางอากาศ (มีฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น มี - ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศจากปล่ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผลกระทบกับสุขภาพประชาชนในชุมชน)
(CEMs : Continuous Emission Monitoring System)
- ควบคุมอัตราการปล่อยมลพิษจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศไม่ให้
เกินกว่าที่กาหนดเอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx สาหรับควบคุมการเกิด
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
- ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและอุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณพื้นที่
อ่อนไหวทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
2. ผลกระทบจากการคมนาคมขนส่ง และการเกิด ระยะก่อสร้าง
อุบัติเหตุ
- วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจร
- ทบทวนและปรั บ แผนการใช้ เส้ น ทางในการขนส่ ง วั สดุ อุ ป กรณ์ ข อง
โครงการอย่างสม่าเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- หลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา
07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น.
- หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ช่วงที่ มีการจราจรคับคั่ง ฝนตกหนัก
หรือทัศนวิสัยไม่ดี
- ควบคุมน้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- จากัดความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวงไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ตามพระราช บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติทาง
หลวงฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 และควบคุมความเร็วไม่เกิน
40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชน
- กวดขันให้พนักงานขับรถของโครงการใช้ความระมัดระวังในการขับรถ
และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวกบริเวณ
ทางเข้า-ออกของโครงการ
ระยะดาเนินการ
- แนะนาและอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกาหนด
อื่นๆ ที่โครงการกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
- ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่ง
กากของเสีย ให้ปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่า งเคร่ งครัด (เช่ น
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกากับการขนส่งของ
เสียอันตราย พ.ศ.2547 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2546 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง
การติดตั้งป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย
เป็นต้น)
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ตารางที่ 6.5-1
สรุปประเด็นข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และมาตรการในการดาเนินงานโครงการ (ต่อ)
ประเด็นข้อวิตกกังวล
มาตรการฯ ในการดาเนินงานของโครงการ
2. ผลกระทบจากการคมนาคมขนส่ง และการเกิด - หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเข้า -ออกพื้นที่โครงการใน
อุบัติเหตุ (ต่อ)
ชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น.
เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด
3. การเกิ ด โรคการควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ของกลุ่ ม - สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในด้านความพร้อมของสถาน
แรงงาน
บริการและศักยภาพของบุคลากร ผ่านแผนงานและโครงการที่ได้ผ่าน
การพิจารณาของกองทุนโรงไฟฟ้า
- กากับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพตามความเสี่ยง
- กาหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีความเหมาะสม
ตามเกณฑ์กาหนดเข้ามาทางานเป็นอันดับแรก
3. ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ
- จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
- มีนโยบายจัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความ
ต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก
- ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น

การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่น มอบทุนการศึกษา
บริจาคอุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น

ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาคตามที่ได้รับการ
ร้องขอ
4. การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน ในการติ ด ตาม - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยของประชาชน
ตรวจสอบฯ โครงการและการมีส่วนร่วมในการ - การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดาเนิน
พัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
โครงการต้องได้รับการเอาใจใส่ และให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
ให้เร็วที่สุด
- จัดตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
5. การบาบัด/การจัดการขยะและสารเคมีที่ใช้แล้ว - คัดแยกขยะ และนาส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้กลับมาใช้ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด
- บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนกอกพื้นที่
โครงการโดยระบุแหล่งที่ส่งไปจาหน่าย/กาจัด
- ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนาของเสียอันตราย
ออกนอกพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบ
เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547
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ตารางที่ 6.5-2
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 นิยามและคาจากัดความ
ข้อ 5 ก่อนเริ่มดาเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดขอบโครงการ ต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้
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ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงานของโครงการ
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ ศึกษาและจัดทา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
 การเข้ า พบบุ ค คลส าคั ญ เพื่ อ ชี้ แ จงโครงการ ปรึ ก ษาหารื อ และ
ประสานงาน ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล โดยการนัด
หมายล่วงหน้าเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการ รวมทั้งการขอ
ความคิ ดเห็น ข้อ วิต กกัง วล และข้ อเสนอแนะต่ อการด าเนิน งาน
โครงการ บุคคลที่เข้าพบ ได้แก่ ปลัดอาเภอนิคมพัฒนา พลังงาน
จังหวัด ระยอง อุตสาหกรรมจังหวัด ระยอง และทรัพยากรจังหวัด
ระยอง ทรัพยากรจังหวัดจังหวัดชลบุรี
 การประชาสัม พัน ธ์ร ะดับ ตาบลในพื้น ที่ การศึ กษารัศ มี 5 กิโลเมตร
รอบพื้ น ที่ โ ครงการ โดยการใช้ สื่ อ บุ ค คล เช่ น การแจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นของ
การดาเนินงานของโครงการให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการรับรู้
รายละเอียดโครงการ
 การติ ด ประกาศเชิ ญ ชวนเข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
โครงการ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การแนะนาโครงการต่อ
ชุมชน และครั้งที่ 2 การนาเสนอผลการศึกษาและจัดทารายงาน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ในการจัด เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความคิ ดเห็น ได้
มอบเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้ร่วมประชุม
พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล
โครงการก่อนเริ่มการประชุม (ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ แสดงใน
ภาคผนวก 6ก-1 และภาคผนวก 6ข-1)
2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
บริษัท บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และที่ปรึกษาฯ
ให้ความสาคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนข้อมูล สะท้อนทัศนคติและกระแสความคิดผ่านการสื่อสารสองทาง
ได้แก่
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการพัฒนาโครงการที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ทั้งสิ้น
234 ราย
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.5-2
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 (ต่อ)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงานของโครงการ
 การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 2 เป็ น การน าเสนอผล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อม
ทั้งรั บฟั งความคิ ดเห็น และข้ อเสนอแนะต่ อมาตรการฯ ของโครงการ
ดาเนินงานช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ทั้งสิ้น 161 ราย
โครงการโรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ ของบริ ษั ท อมตะ บี . กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ระยะ
เริ่ ม แรกของการศึ ก ษา และระหว่ า งการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการ

ข้อ 6 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีการรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ น
โครงการของรัฐ ตาม ข้อ 5 วรรคหนึ่ง เมื่อ มีผู้มี
ส่ว นได้ส่วนเสี ยร้ องขอรัฐ มนตรี สาหรับ ราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนท้องถิ่น จะสั่งหน่วยงาน
ของรัฐให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก็ได้
ในกรณีเช่นนั้น ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว
ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงาน
ในการด าเนิ น โครงการฯ ได้ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่
ของรั ฐ ต้ อ งเผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งน้ อ ยต้ อ ง หน่ ว ยงาน และประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ สื่อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย ข้อมูลและเนื้อหาสาระตามกรอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ใน
ข้อ 7 อย่างครบถ้วน โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้
(1) เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง (1) สื่อบุคคล
โครงการ
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ศึกษาด้านการ
(2) สาระสาคัญของโครงการ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และผู้ศึกษาด้านเศรษฐกิจ –สังคม และ
(3) ผู้ดาเนินการสถานที่ที่จะดาเนินการ
ทัศนคติต่อโครงการ
(4) ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
(2) สื่อเอกสาร
(5) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ของ บริ ษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์
(6) ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ป ระชาชนที่ อ ยู่ (ระยอง) 3 จากัด และที่ปรึกษาฯ ได้ผลิตสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะ แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ดาเนินการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชน
 แผ่ น พั บ แสดงรายละเอี ย ด เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ข องโครงการ
ทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ สาระสาคัญของโครงการ พื้นที่ดาเนินการ
เยียวยา
ผู้ด าเนิ น การ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ข องโครงการ ขั้ น ตอนการศึ ก ษา
(7) ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ความเสี ย หายที่ อ าจ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
เกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว ประมาณการ
(ภาคผนวก 6ก-1 และภาคผนวก 6ข-2)
ค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้
 ประกาศเชิ ญ ชวนผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ดาเนินโครงการของรัฐเองให้ระบุที่มาของเงิน
ประชาชน (ภาพที่ 6.4-3 และภาพที่ 6.4.6)
ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนั้น
 นาเสนอด้ว ยการบรรยายและใช้สื่อประกอบด้ ว ยโปรแกรมนาเสนอใช้
ด้วย
คอมพิวเตอร์ อธิบายเหตุผลความเป็นมาของโครงการ รายละเอียด/
ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ภาคผนวก
6ก-1 และภาคผนวก 6ข-2)

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.5-2
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 (ต่อ)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้ อ 8 ในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน
หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ ง เกี่ ย วกั บ โครงการของรั ฐ และรวบรวม
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวม
ตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย หน่วยงานของรัฐจะรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ไปพร้ อ มกั บ การ
เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนก็ได้

ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 8
อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสารวจความคิ ด เห็ น ซึ่ ง อาจท าโดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์
ทางโทรศั พ ท์ ห รื อ โทรสาร ทางระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูล
และแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
รับผิดชอบต่อโครงการ
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธี
ดังต่อไปนี้
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(3) วิธีอื่นที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กาหนด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT044

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงานของโครงการ
การดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จานวน 2 ครั้ง คณะผู้ศึกษา ได้
มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยดาเนินการดังนี้
(1) การให้ข้อมูล โดยการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ
(2) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ได้เชิญชวนให้ประชาชนซักถามข้อสงสัย ให้ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งการอภิปรายแสดงทัศนคติต่อโครงการ
(3) การรวบรวมความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ โครงการ และความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นแก่ประชาชน จึงได้รวบรวมจาก
หลายช่องทาง ได้แก่
 การแสดงความคิ ดเห็นโดยการลุกขึ้น ยืนถามในที่ประชุม (รวบรวม
โดยจดบันทึก)
 การแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น ในที่
ประชุม
ผลจากการแสดงความคิดเห็น ได้รวบรวมและนามาเป็นข้อมูลในการ
จัดทามาตรการลดผลกระทบให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพของ
ชุมชน
การด าเนิ น งานด้ า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ ได้ใช้วิธีการหลายรูปแบบผสมผสานกัน โดย
พิจารณาให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1) การเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ ปรึกษาหารือ และ
ประสานงานระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล โดยการนัดหมาย
ล่วงหน้าเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งการขอคาแนะนา
และเตรี ย มความพร้ อ มกั บ การจั ด ประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน
(2) การประชุม ชี้แจงและรั บฟังความคิดเห็ นของประชาชน จานวน 2 ครั้ ง
ได้แก่
 การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ครั้ ง ที่ 1 “เปิ ด ตั ว
โครงการ” เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบรายละเอียดของการพัฒนาโครงการ
 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอผล
การศึ ก ษา มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6.5-2
การดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 (ต่อ)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ 10 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอื่น นอกจากที่กาหนด
ไว้ ในข้ อ 9 จะท าให้ ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 8 หน่วยงาน
ของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีนั้นก็ได้ แต่เมื่อ
ด าเนิ น การแล้ ว ให้ แ จ้ ง ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีทราบด้วย
ข้อ 11 ในการรั บ ฟัง ความคิด เห็ นของประชาชน
หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง
วิ ธี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ระยะเวลา สถานที่
ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชน
จะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่ ว ยงานของรั ฐ และสถานที่ ที่ จ ะ
ดาเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวันก่อนเริ่มดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และให้ ป ระกาศในระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศ ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
จัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย
ข้ อ 12 เมื่ อ ด าเนิ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาสรุป ผล
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศ
ให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่เสร็จ
สิ้ น การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ให้ น า
ความในข้ อ 11 วรรคสอง มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก าร
ประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม
ข้อ 13 เมื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว
ปรากฏว่าการดาเนินโครงการของรัฐโครงการใด
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ประชาชนมากกว่ า
ข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนตามข้อ 7 (7) ถ้ายังมี
ความจาเป็น ต้องดาเนินโครงการดังกล่า วต่อไป
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งก าหนดมาตรการป้ อ งกั น
แก้ ไ ข หรื อ เยี ย วยาความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ตามความเหมาะสมก่อนเริ่มดาเนินการโครงการ
ของรัฐ นั้น และประกาศให้ ประชาชนทราบให้น า
ความในข้ อ 11 วรรคสอง มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก าร
ประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม
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ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงานของโครงการ
การดาเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงไม่จาเป็นต้องดาเนินการด้วยวิธีอื่น

ก่อนการดาเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คณะผู้ศึกษาได้
ดาเนินการดังนี้
 ติ ด ประกาศเชิ ญ ชวนหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ
ประชาชนที่ สนใจร่ ว มประชุ ม โดยติ ด ประกาศดั ง กล่ า วก่ อ นการ
ประชุมประมาณ 15 วัน ในบริเวณสาธารณะ ดัง ภาพที่ 6.4.3 และ
6.4-6

คณะผู้ ศึ กษา ได้ จัดท าสรุ ปการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน และ
ประกาศให้ประชาชนรับทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
 ติด ประกาศไว้ ณ สถานที่ร าชการที่เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 6.4-4 และ
ภาพที่ 6.4-7 (ภาคผนวก 6ก-7 และภาคผนวก 6ข-7)

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ได้จัดเจ้าหน้าที่มวลชน
สัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ตั้งแต่ระยะก่อนการศึกษา ระหว่าง
การศึ ก ษา และยั งคงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ เนื่ อ งไปจนระยะก่อ สร้ า ง และระยะ
ทดลองเดิ น ระบบ เพื่ อ เป็ น การลดผลกระทบอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากการ
ประเมิ น ผลกระทบและได้ ก าหนดเป็ น มาตรการในการศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยกาหนดให้มีภารกิจ ดังนี้
1. ทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการก่อสร้างทุกระยะ
2. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ชี้แจงข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
3. รับเรื่องราวร้องเรียนความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกิจกรรมการก่อสร้าง
และระยะทดลองเดินระบบ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไข
เยียวยา ความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้น
4. ติดตามตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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บทที่ 7
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 7
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
7.1

บทนา

สำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ โครงกำรได้ดำเนินกำรศึกษำและประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และคู่มือระบบกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
โดยสำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กันยำยน 2553 รวมถึงคู่มือกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ สำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมปี พ.ศ.2552 โดยจะพิจำรณำตำมปัจจัยกำหนดสุขภำพ (Determinants of Health) ที่มีควำมสัมพันธ์
กับกิจ กรรมกำรพั ฒ นำโครงกำร ทั้ง ในระยะก่ อสร้ ำงและระยะดำเนินกำร รวมทั้ ง ศัก ยภำพในกำรก่อให้เกิ ด
ผลกระทบทำงสุขภำพทั้งต่อประชำชนที่ อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำร (ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร) และพนักงำนโครงกำร รวมถึงคนงำนก่อสร้ำง และพนักงำนบริษัทรับจ้ำง
เหมำดำเนินกำร ทั้ง นี้ ทำงโครงกำรจะดำเนินกำรวิ เครำะห์ผ ลกระทบโดยอำศัยข้อมูลทุติยภูมิจำกหน่ว ยงำน
สำธำรณสุขในพื้นที่ศึกษำ ประกอบกับข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสภำพแวดล้อมที่มีควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เช่น
คุณภำพอำกำศ ระดับเสียงในบรรยำกำศทั่วไป อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ระบบสุขำภิบำล และ
ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม เป็นต้น นอกจำกนี้ จะนำวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงมำช่วยในกำรวิเครำะห์เพื่อคำดกำรณ์
ระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่จะเกิดขึ้น

7.2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

(1) เพื่ อ ศึ ก ษำรวบรวมและทบทวนสถำนะทำงสุ ข ภำพของประชำชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษำในรั ศ มี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร รวมทั้งข้อห่วงกังวลของประชำชนที่ได้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็น และ
สัมภำษณ์ผู้แทนด้ำนสำธำรณสุข
(2) กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรพั ฒนำโครงกำรต่อสถำนะทำง
สุขภำพของประชำชนรัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร ทั้งทำงบวกและทำงลบ และผลกระทบทำง
สุขภำพของคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร
(3) ผลจำกกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ นำไปกำหนดเป็นมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพ
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

7.3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการศึกษา

ในกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำร ใช้แนวทำงกำรศึกษำ ดังนี้
(1) แนวทำงกำรประเมินผลกระทบสุขภำพของในรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม
ส ำนั ก นโยบำยและแผนทรั พ ยำกรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ธันวำคม 2552 (พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนำยน 2554)
(2) คู่มือกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 2552

7.4

ขั้นตอนและการกาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำร จะดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกำรประเมินผลกระทบ
ทำงสุขภำพ ซึ่งจะบูรณำกำรอยู่ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมี 5 ขั้นตอน ดังรูปที่ 7.4-1
ในกำรกำหนดขอบเขตกำรศึกษำผลกระทบทำงสุขภำพ จำกกำรพัฒนำโครงกำร ได้พิจำรณำกิจกรรม
ต่ำงๆ ของโครงกำร ประกอบกับปัจจัยที่เป็นสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพทั้งต่อประชำชนและพนักงำนผู้ปฏิบัติงำน มี
รำยละเอียดของปัจจัยประกอบกำรพิจำรณำในกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ สรุปได้ดังตารางที่ 7.4-1

7.5

วิธีการศึกษา

เริ่มจำกกำรคัดกรองเบื้องต้น (Screening) และกำหนดขอบเขตกำรศึกษำ (Scoping) โดยอ้ำงอิงจำก
ข้อมูลทุติยภูมิด้ำนต่ำงๆ และข้อมูลพื้นฐำนที่มี อยู่เดิมก่อนกำรพัฒนำโครงกำร จำกนั้นจะใช้หลักกำรประเมินควำม
เสี่ยงทำงสุขภำพ (Health Risk Assessment) มำทำกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์คำดกำรณ์ระดับ
นัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่จะเกิดขึ้น โดยพิจำรณำทั้งโอกำสในกำรเกิดผลกระทบและระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ ผลของกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพจะนำไปสู่กำรกำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบทำง
สุขภำพ รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบทำงสุขภำพที่เหมำะสม โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การคัดกรองเบื้องต้น (Screening)
เป็นกำรพิจำรณำเบื้องต้นถึงภำพรวมของผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกรรม
กำรพัฒนำโครงกำร ตำมข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวกับโครงกำร ได้แก่ หลักกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย รำยละเอียด
โครงกำร ประชำกรหรือกลุ่มประชำชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงกำร ผลกระทบที่ระบุได้ในขั้ นตอนนี้ อำจจะมีหรือไม่มี
นัยสำคัญต่อสถำนะทำงสุขภำพของประชำชนในพื้นที่อ่อนไหวรัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร
รวมถึงสถำนะทำงสุขภำพของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในระยะต่ำงๆ เครื่องมือที่ใช้ในกำรคัดกรอง ประกอบด้วย กำร
สำรวจพื้ นที่ในภำพกว้ ำง กำรเก็บรวมรวบข้อมูลจำกหน่ว ยงำนสำธำรณสุข และข้อมูลจำกหน่ว ยงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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1. กำรกลั่นกรองโครงกำร
(Screening)

พิจำรณำว่ำ โครงกำรนั้นต้องทำกำรประเมินผลกระทบหรือไม่ รวมถึงระบุ
สิ่งคุกคำมสุขภำพ โดยพิจำรณำจำก

พื้นที่ตั้งโครงกำรและประชำกรที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ

กิจกรรมโครงกำร/สิ่งคุกคำมสุขภำพ

ปัจจัยกำหนดสุขภำพ

2. กำรกำหนดขอบเขตกำรศึกษำ
(Scoping)

ระบุประเด็นผลกระทบทำงสุขภำพ ข้อห่วงกังวลของประชำกรกลุ่มเสี่ยง
รูปแบบ วิธีกำร เครื่องมือ และระยะเวลำที่จะทำกำรประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพ

Public scoping


3.กำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ
(Appraisal)





4. กำรจัดทำรำยงำน
(Reporting)




คำดกำรณ์/ระบุผลกระทบทำงสุขภำพทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำร โดยใช้เครื่องมือ และผู้ทำกำรประเมิน ทั้งทำง
วิทยำศำสตร์ สังคม หรือเศรษฐศำสตร์ ในกำรเก็บรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล
จัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำ
จัดทำมำตรกำรป้องกัน และลดผลกระทบ
จัดทำมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบทำงสุขภำพ
นำเสนอมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์

Public review
5. กำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผล
(Monitoring and Evaluation)






เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นยำของกำรประเมินผลกระทบที่ศึกษำไว้
เพื่อประเมินว่ำมำตรกำรลดผลกระทบที่เขียนไว้ในรำยงำนได้ถูกนำไป
ปฏิบัติหรือไม่
เพื่อทรำบถึงประสิทธิภำพของมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ

รูปที่ 7.4-1 : ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
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ตารางที่ 7.4-1
สิ่งคุกคามทางสุขภาพ
ปัจจัย
สิ่งคุกคำมสุขภำพ

ลักษณะ
 สำรเคมี เช่น โลหะหนัก สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจัดเก็บวัตถุอันตรำย เป็นต้น
 ปัจจัยทำงกำยภำพ เช่น เสียง ฝุ่น รังสี ควำมสั่นสะเทือนควำมร้อน เป็นต้น
 ปัจจัยทำงชีวภำพ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยุง เป็นต้น
 ปัจจัยทำงกำรยศำสตร์ เช่น ลักษณะท่ำทำงกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
 สิ่งคุกคำมต่อจิตใจ เช่น ควำมเครียด ควำมกังวล ควำมรำคำญ เป็นต้น
 สิ่งคุกคำมทำงสังคม เช่น กำรขำดควำมสัมพันธ์ทำงสังคมหรือชุมชน เป็นต้น
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
 กำรเปลี่ย นแปลงสภำพและกำรใช้ท รั พ ยำกรธรรมชำติ ไม่ว่ ำ จะเป็ น ทรัพ ยำกรที่ ดิ น น้ ำ ประมง ป่ ำ ไม้ แร่ธ ำตุ ควำม
สิ่งแวดล้อม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ และระบบนิเวศ เป็นต้น
 กำรกำเนิดและกำรปล่อยของเสียและสิ่งคุกคำมสุขภำพ จำกกำรก่อสร้ำง จำกกำรดำเนินโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นขยะ ของ
เสียอันตรำย น้ำเสีย ขยะติดเชื้อ และมลสำรทำงอำกำศ เป็นต้น
 ระดับกำรปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น อำกำศ น้ำ ดิน สิ่งมีชีวิต เป็นต้น
 ระบบสำธำรณูปโภคในชุมชน เช่น น้ำดื่ม กำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย กำรบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
ปัจจัยต่อกำรรับสัมผัส
 เส้นทำงกำรสัมผัส เช่น กำรหำยใจ กำรกิน และทำงผิวหนัง
 กำรสัมผัสของประชำชนโดยรอบพื้นที่โครงกำร
 กำรสัมผัสของพนักงำนโครงกำร
 กำรจำแนกกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง
 ปริมำณและระยะเวลำที่ได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำย
ลักษณะของผลกระทบทำง
 อัตรำกำรตำย
สุขภำพ
 อัตรำกำรเจ็บป่วย ทั้งจำกโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
 กำรบำดเจ็บ และอุบัติเหตุ
 อัตรำกำรเกิดผลกระทบทำงจิตใจ ควำมเครียด
 ผลกระทบต่อคนในรุ่นหลัง
 ผลกระทบต่อกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูง
 กำรกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดควำมรุนแรงของโรค
 ผลกระทบสะสม
ผลกระทบต่อระบบสุขภำพ
 ควำมต้องกำรพัฒนำระบบสุขภำพโดยรวม ตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550
 ควำมต้องกำรดูแลสุขภำพเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประชำกรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพำะ
 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดยเฉพำะด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำชีวอนำมัย และอำชีวเวชศำสตร์
ผลกระทบต่อสังคมและชีวิต  กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออำชีพ กำรจ้ำงงำน และสภำพกำรทำงำนในท้องถิ่น ทั้งทำงบวกและทำงลบ เช่น ควำมเสี่ยง
ควำมเป็นอยู่
และอุบั ติ เหตุ จำกกำรท ำงำน กำรเปลี่ ยนแปลงในระบบนิ เวศ ทรัพยำกร และบริกำรที่ เป็ นพื้นฐำนกำรดำรงชีวิตหลักของ
ประชำชน
 กำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อควำมสัมพั นธ์ของประชำชนและชุมชน ทั้ง ควำมสัมพั นธ์ภำยในชุมชนและภำยนอก
ชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรอพยพของประชำชนและแรงงำน กำรเพิ่ม/ลดพื้นที่สำธำรณะของชุมชน (Public Space)
และควำมขัดแย้งที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำร
 ผลกระทบต่อสังคม อนำมัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
 ผลกระทบต่อระบบบริกำร เช่น กำรศึกษำ เครือข่ำยสนับสนุนสังคม เป็นต้น
 ผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ควำมเครียด ควำมกังวล เหตุรำคำญ ควำมรู้สึกไม่สบำย/ป่วย เป็นต้น
 ผลประโยชน์ทำงด้ำนสุขภำพ
ที่มา :
แนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ธันวำคม 2552
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(2) การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
กำรกลั่นกรองผลกระทบที่ถูกบ่งชี้ไว้ในขั้นตอนกำรคัดกรองเบื้องต้น เพื่อระบุขอบเขตสิ่งคุกคำม
ทำงสุขภำพ ศักยภำพที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสถำนะทำงสุขภำพ (Determinants of Health)
ผู้ได้รับผลกระทบ (Vulnerable Groups) และผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรดำเนินโครงกำร (Relevant Stakeholders)
เพื่อคำดกำรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำรต่อประชำชนในพื้นที่อ่อนไหวรัศมี 5 กิโลเมตรจำก
ขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร รวมถึงสถำนะทำงสุขภำพของคนงำนก่อสร้ำง และพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนใน
ระยะต่ำงๆ ทั้งผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบ
(3) การวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพ
วิธีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงสุขภำพอันเนื่องจำกกิจกรรมของโครงกำร ทั้งในระยะ
ก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร จะบูรณำกำรวิธีกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ เพื่อคำดกำรณ์หรือระบุผลกระทบทำง
สุขภำพต่อประชำชนในพื้นที่อ่อนไหวรัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร รวมถึงคนงำนก่อสร้ำงและ
พนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะต่ำงๆ และคำดกำรณ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ เพื่อกำหนดมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้ Risk Assessment Matrix เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล
กระทบทำงสุขภำพ
กำรวิ เครำะห์ผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำร ใช้วิ ธีกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิง คุณภำพ
(Qualitative Risk Assessment) ด้วยตำรำงควำมเสี่ยง (Risk Matrix) เป็นเครื่องมือในกำรคำดกำรณ์ผลกระทบ
ซึ่งวิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรที่สำมำรถทำได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมำก (นันทิกำ และเพ็ญศรี, กันยำยน 2552) เหมำะ
สำหรับฐำนข้อมูลทำงด้ำนสุขภำพของพื้นที่ที่มีอยู่
กำรประเมินพิจำรณำจำกผลคูณของโอกำสกำรเกิด และควำมรุนแรงของผลที่เกิดตำมมำ โดย
โอกำสกำรเกิดผลกระทบ พิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ของกำรเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เ คียงหรือ
ประเภทกิจกำร และระดับควำมรุนแรงของผลที่เกิดตำมมำ พิจำรณำจำก (1) ขนำดของผลกระทบหรือโอกำสที่จะ
เกิดควำมรุนแรงต่อผลกระทบทำงสุขภำพในทำงลบ และควำมรวดเร็วของกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเปลี่ยนแปลง
นั้นเกินขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่นที่จะจัดกำรได้หรือไม่ หรือกำรเปลี่ ยนแปลงนั้นเกินค่ำที่ยอมรับได้หรือไม่ (2)
ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ระดับพื้นที่โครงกำร และระดับท้องถิ่น เป็นต้น (3) ระยะเวลำ
ควำมถี่ และกำรสะสมของกำรเกิดผลกระทบ (4) ควำมไวต่อกำรสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพของกลุ่ มเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกอัตรำป่วย/อัตรำกำรตำย และควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำยทำงกำยภำพ เช่น จำนวนและระดับ
ของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับระบบสำธำรณูปโภค ควำมปลอดภัยในชุมชน และผลกระทบต่ออนำมัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้ กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำรได้ใช้ตำรำงควำมเสี่ยง (Risk Matrix) ดัง
ตารางที่ 7.5-1 โดยมีกำรกำหนดคะแนนสำหรับโอกำสของกำรเกิดและควำมรุนแรงของผลที่เกิดตำมมำ ดัง ตารางที่
7.5-2 และตารางที่ 7.5-3 ตำมลำดับ สำหรับคำนิยำมของระดับผลกระทบจำกภำพรวมระหว่ำงโอกำสของกำรเกิด
และควำมรุนแรงของผลที่ตำมมำ โดยใช้ Risk Matrix ดังตารางที่ 7.5-4
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ตารางที่ 7.5-1
ตารางความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ความรุนแรง
ของผลที่เกิดตามมา
น้อยมาก (1)
ต่ำ (1)
น้อยมำก (1)
ปำนกลำง (2)
(2)
สูง (3)
(3)
ที่มา : นันทิกำ และเพ็ญศรี, 2552

โอกาสของการเกิด
น้อย (2)
ปานกลาง (3)
(2)
(3)
ต่ำ (4)
(6)
(6)
ปำนกลำง (9)

มาก (4)
(4)
(8)
สูง (12)

ตารางที่ 7.5-2
การกาหนดคะแนนสาหรับระดับความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา (Severity of Consequence)
ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา
(Severity of Consequence)
ระดับผลกระทบ
คะแนน
ต่ำ
1

ที่มา :

ปำนกลำง

2

สูง

3

นิยาม
เกิดกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลต่อกำรเพิ่มอัตรำป่วย ไม่จำเป็นต้องมีกำรหยุดงำน
ไม่กระทบต่องบประมำณของท้องถิ่น
เพิ่มอัตรำป่วย มีกำรบำดเจ็บ มีจำนวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่องบประมำณ
มีกำรหยุดงำน กระทบต่อกำรผลิต กระทบต่อชุมชนในพื้นที่
มีกำรเสียชีวิต เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรฟืน้ ฟู มีจำนวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่อ
กำรผลิต กระทบต่อชุมชนในพื้นที่และ/พื้นที่ใกล้เคียง

นันทิกำ และเพ็ญศรี, 2552

ตารางที่ 7.5-3
คานิยามและการกาหนดคะแนนสาหรับโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ (Likelihood)
นิยาม
ระดับผลกระทบ
คะแนน
น้อยมำก
1
มีควำมเป็นไปได้น้อยมำก ไม่เคยมีสถิติกำรเกิด มีมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบ
น้อย
2
มีควำมเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลแสดงว่ำมีแนวโน้มที่จะเกิด แต่ยังขำดสถิตทิ ี่ชัดเจนจำก
ข้อมูลที่มีอยูส่ นับสนุน มีมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบ
ปำนกลำง
3
มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง หรือมีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำรคำดกำรณ์ควำม
เป็นไปได้ ไม่มีมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบหรือมำตรกำรทีม่ ีอยู่ไม่ครอบคลุมกำร
เกิดเหตุกำรณ์
มำก
4
เคยเกิดเหตุกำรณ์ ไม่มีมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบหรือมำตรกำรทีม่ ีอยู่ไม่เพียงพอ
ที่มา : นันทิกำ และเพ็ญศรี, 2552

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

หน้า 7-6

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.5-4
ระดับผลกระทบ จากผลรวมระหว่างโอกาสของการเกิดและความรุนแรงของผลที่ตามมาโดยใช้ Risk Matrix
คะแนนจาก
Risk Matrix
1

ระดับ
ผลกระทบ
น้อยมำก

2-4

ต่ำ

5-9

ปำนกลำง

10-12

สูง

คานิยาม
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อสถำนะสุขภำพ ไม่เพิ่มอัตรำป่วย/ตำย ไม่มีผลต่องบประมำณ
ไม่มีผลต่อกำรผลิต ไม่ต้องมีมำตรกำรป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ไม่ต้องมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม อำจพิจำรณำปรับปรุงมำตรกำรทีม่ ี
อยู่เดิมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มค่ำใช้จ่ำย ถ้ำจำเป็นอำจต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำ
ระวัง ทั้งนี้ให้พิจำรณำควำมจำเป็นและควำมเป็นไปได้ร่วมด้วย
เพิ่มอัตรำป่วย มีกำรบำดเจ็บ อำจมีผลต่องบประมำณ ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม ถ้ำจำเป็นและ
สำมำรถปฏิบัติได้อำจมีกำรเพิ่มมำตรกำร หรือปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องค่ำใช้จ่ำยด้วย
ผลต่อสถำนะสุขภำพในวงกว้ำง มีกำรเสียชีวิต ต้องกำรงบประมำณเพิม่ ต้องมีกำรเพิ่ม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ถ้ำไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงอำจจำเป็นต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรดำเนินงำน

ที่มา :

นันทิกำ และเพ็ญศรี, 2552

7.6

ผลการศึกษา

7.6.1

ผลการคัดกรองผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้น (Screening)

โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด มีขนำดกำลัง
กำรผลิต 142.1 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) หมู่ที่ 6 บ้ำนมำบยำงพรใหม่
ตำบลมำบยำงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นโครงกำรที่เข้ำข่ำยตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนำดของโครงกำร หรือกิจกำรซึ่ง ต้องจัดทำรำยงำนกำรวิ เครำะห์
ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และหลักเกณฑ์ วิ ธีก ำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดทำ รำยงำนกำรวิ เครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2555 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และได้ทำกำรศึกษำผลกระทบ
ทำงสุขภำพ โดยเสนอในประเด็นคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภำพชีวิต
ทั้งนี้ ในขั้นตอนกำรคัดกรองเบื้องต้น (Screening) จำเป็นต้องศึกษำรำยละเอียดโครงกำร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรพิจำรณำ โดยมีรำยละเอียดแสดงดังต่อไปนี้
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ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่อ่อนไหวทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภำพอำกำศ เสียง คุณภำพน้ำ
ควำมวิตกกังวลต่อกำรก่อสร้ำง และกำรดำเนินโครงกำร รำยละเอียดของโครงกำรได้นำเสนอไว้ในบทที่ 2 สรุปได้
ดังนี้

ประเภทโครงการ
: โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม

ขนาดและที่ตั้ง
: โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติของบริษัท อมตะ บี.กริม
เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จ ำกั ด ตั้ ง อยู่ บ นเนื้ อ ที่ ป ระมำณ
36.84 ไร่ ในพื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) หมู่ที่ 6 บ้ำนมำบยำงพรใหม่ ตำบลมำบยำงพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

กาลังการผลิตติดตั้ง
: 142.1 เมกะวัตต์ (MW)

น้าใช้
: แหล่ ง น้ ำใช้ ห ลั ก ของโครงกำรคื อ น้ ำดิ บ จำกนิ ค ม
อุ ต สำหกรรมอมตะซิ ตี้ (ระยอง) ประมำณ 4,240
ลูกบำศก์เมตร/วัน โดยใช้สำหรับกำรดำเนินโครงกำร
ดังนี้
- น้ำบริกำรและน้ำดับเพลิง ประมำณ 20 ลูกบำศก์
เมตร/วัน
- น้ำเติมสำหรับหอหล่อเย็นเครื่องกังหันไอน้ำ 2,920
ลูกบำศก์เมตร/วัน
- น้ ำเติ ม ส ำหรั บ หอหล่ อ เย็ น เครื่ อ งท ำควำมเย็ น
(Chiller) ประมำณ 510 ลูกบำศก์เมตร/วัน
- น้ำเติมสำหรับถัง HRSG BD Tank ประมำณ160
ลูกบำศก์เมตร/วัน
- น้ ำเติ ม ส ำหรั บ เครื่ อ งควบแน่ น (Condenser)
ประมำณ 630 ลูกบำศก์เมตร/วัน

เชื้อเพลิง
: ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง

สารเคมีที่ใช้ในโครงการ
: สำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตส่วนใหญ่ของโครงกำร
เป็นสำรเคมีที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภำพน้ำให้ เหมำะสมต่อ
กำรใช้งำน และป้องกันกำรเกิดตะกรัน และตะกอนในท่อน้ำ
ซึ่งไม่มีชนิดใดที่เป็นสำรพิษ (Toxic Substance)
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แหล่งกาเนิดมลสารและระบบป้องกัน:
(1) มลสารทางอากาศ เช่น ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ปริมำณฝุ่นละอองรวม (TSP) เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง เพื่อขับเคลื่อนกังหันก๊ำซ (Gas Turbine) โดย
โครงกำรจะเลือกใช้เทคโนโลยี Dry Low NOx (DLN) เพื่อกำรควบคุมก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
นอกจำกนี้ โครงกำรยัง ติดตั้งอุ ปกรณ์ตรวจติดตำมกำรระบำยมลสำรทำงอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง ( Continuous
Emission Monitoring System, CEMs) รวมถึงจัดให้มีแผนเฝ้ำระวัง เพื่อป้องกัน มิให้ก๊ำซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) สูงเกินกว่ำค่ำควบคุม
(2) เสียง เครื่องจักรที่ใช้ในโครงกำร จะต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 1
เมตรในช่วงกำรดำเนินงำนปกติ โดยมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง เช่น Silencer หรือ Enclosure ให้กับเครื่องจักร
ที่มีระดับเสียงดัง และกำหนดให้เครื่องจัก รที่มีเสียงดัง เช่น เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ำอยู่ในอำคำรปิด เป็นต้น
นอกจำกนี้ โครงกำรจะควบคุมระดับเสียงทั่วไปในบริเวณริมรั้วของโครงกำร ให้มีระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
(3) กากของเสีย/มูลฝอย ในระยะก่อสร้ำง คำดว่ำจะมีปริมำณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจำกกิจกรรม
ของโครงกำร ประมำณ 150 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเกิดจำกพนักงำน/คนงำน จำนวน 300 คน สำหรับกำกของเสีย ส่วนใหญ่
ที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินกำร ประกอบด้วย แผ่นกรองอำกำศ น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เรซิ่นใช้แล้ว และตะกอนจำก
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำ

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน: โครงกำรได้กำหนดแผนกำร
จัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนตำมกฎหมำย และข้อกำหนดต่ำงๆ ทั้งใน
ระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำร โดยจะรับผิดชอบในทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยภำยในบริเวณ
พื้นที่โครงกำร พร้อมทั้งจัดกำรอบรมด้ำนอำชีวอนำมัยฯ ให้กับพนักงำน รวมถึงจัดให้พนักงำนใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment, PPE) ตำมควำมเหมำะสมกับประเภทของงำน
กำรสำรวจประเด็นทำงสุขภำพที่สอดคล้องกับโครงกำรฯ โดยใช้เครื่องมือกำรคัดกรองเบื้องต้น
(Screening Tool) ของ The Institute of Public Health in Ireland และแนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพในรำยงำนกำรวิ เครำะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ ำก๊ำซธรรมชำติ โดยสำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 2552 เป็นเครื่องมือในกำรคัดกรองเบื้องต้น สำมำรถสรุปได้
ดังตารางที่ 7.6-1
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.6-1
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool)
สิ่งคุกคามสุขภาพ/สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
 คุณภำพอำกำศ



ฝุ่ น ละอองจำกกิ จ กรรมกำร
ก่อสร้ำง

ผู้ได้รบั ผลกระทบ









เสียง











ข ย ะ มู ล ฝ อ ย เ ช่ น
เศษไม้ เศษกระดำษ
เศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ จำก
กิจกรรมกำรก่อสร้ำง









ของเสียอันตรำย เช่น
ภำชนะบรรจุ ส ำรเคมี
น้ำมัน สิ่งปนเปื้อนของ
เสียอันตรำยต่ำงๆ

การคมนาคมขนส่ง
 อุบัติเหตุจำกกำรขนส่ง
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร
ก่ อ ส ร้ ำ ง ค น ง ำ น
ก่ อ สร้ ำง พ นั ก ง ำ น
โครงกำร และสำรเคมี
เป็นต้น







มลสำรทำงอำกำศจำกกำรดำเนิน
โครงกำร เช่น NOx ฝุ่นละออง
และ SOx



เสียงดัง จำกกำรขนส่ง และกำร
ทำงำนของเครื่องจักร
กำรขนส่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์
เสียงดังจำกกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำงงำนฐำนรำก เช่น กำร
ตอกเสำเข็ม เป็นต้น
กำรเดินเครื่องจักรกลหนัก
เสียงดังจำกกำรดำเนินโครงกำร
เป็ น แหล่ง เพำะพั นธุ์ ของพำหะ
นำโรค
ทัศนอุจำด
เกิดกลิ่นเหม็น
ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล
กำ ร ป นเ ปื้ อ นข อ ง ขอ ง เ สี ย
อันตรำยสู่สิ่งแวดล้อม
กำรสัมผัสของเสียอันตรำยผ่ำน
ทำงผิวหนัง ทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ และไอระเหยจำกของ
เสียอันตรำยอำจท ำให้ เกิดกำร
ระคำยเคืองต่อเยื่อบุตำ ผิวหนัง
แ ล ะ ร ะ บ บ ท ำ ง เ ดิ นห ำ ย ใ จ
รวมถึ ง กำรเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
เรื้ อ รั ง หำกมี ก ำรสั ม ผั ส เป็ น
ระยะเวลำต่อเนื่องหรือยำวนำน



กำรเจ็บป่วย/บำดเจ็บ/เสียชีวิต
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ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
บวก
ลบ
บวก
ลบ

พนักงำนโครงกำร และ คนงำน
ก่อสร้ำง
ประชำชนที่ อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
พนักงำนโครงกำร
ประชำชนที่ อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
พนักงำนโครงกำรฯ และคนงำน
ก่อสร้ำง
ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พื้ น ที่ รั ศ มี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ ตั้ ง
โครงกำร

-



-



-

-

-



-



-



พนักงำนโครงกำรฯ และคนงำน
ก่อสร้ำง
ประชำชนในพื้นที่รัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
พนักงำนโครงกำรฯ และคนงำน
ก่อสร้ำง

-



-



-



-



พนักงำนโครงกำรฯ และคนงำน
ก่อสร้ำง
ป ร ะ ช ำ ช น ใ น พื้ น ที่ รั ศ มี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้ นที่ ที่ ตั้ ง
โครงกำร และผู้ใช้เส้นทำงกำร
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์

-



-
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.6-1 (ต่อ)
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือการคัดกรองเบื้องต้น (Screening Tool)
สิ่งคุกคามสุขภาพ/สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม



กำรเข้ ำ มำของพนั ก งำนและ
แรงงำนต่ำงถิ่น
กำรมีงำนทำและกำรสร้ำงงำนใน
ท้องถิ่น
เกิ ด สภำพ คล่ อ ง ของ ระบ บ
เศรษฐกิจ ในชุมชนจำกกำรซื้อ ขำยสิ น ค้ ำ ส ำหรั บ อุ ป โภคและ
บริโภค
ควำมต้ องกำรซื้อสินค้ำอุป โภค
บริโภค และวัสดุอุปกรณ์ในกำร
ก่อสร้ำง





กำรเจ็บป่วย/บำดเจ็บ/เสียชีวิต
จำกกำรปฏิบัติงำนในระยะ
ก่อสร้ำงและกำรดำเนิน
โครงกำรฯ





กำรเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผู้ใช้บริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่
โดยเฉพำะแรงงำนต่ำงถิ่น
กำรเพิ่มขึ้นของประชำชนนอก
พื้นที่เพื่อเข้ำมำทำงำนใน
โครงกำรฯ ทั้งในระยะก่อสร้ำง
และระยะดำเนินกำร
เครียดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง
ของโครงกำร เช่น เสียงดัง กำร
คมนำคมขนส่ง กำรอพยพเข้ ำ
มำของแรงงำนต่ำงถิ่น เป็นต้น
เครียดจำกกำรดำเนินงำนโครงกำร
เช่น กำรขนส่งสินค้ำเข้ำมำทำงบก



กำรปนเปื้ อนสู่สิ่ง แวดล้อมจำก
อุ บั ติ เ หตุ ใ นระหว่ ำ งกำรขนส่ ง
และกำรใช้สำรเคมี
กำรสั ม ผั ส สำรเคมี ผ่ ำ นทำง
ผิ ว หนั ง ทำงระบบทำงเดิ น
หำยใจ ทำงปำก อำจท ำให้เกิด
กำรระคำยเคื อ งต่ อ เยื่ อ บุ ต ำ
ผิ ว หนั ง และระบบทำงเดิ น
หำยใจ รวมถึงกำรเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง หำกมีกำรสัมผั สเป็ น
ระยะเวลำต่อเนื่องหรือยำวนำน







อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
 กำรบำดเจ็บ/เจ็บป่วย
จำกกำรปฏิบัติงำน
หรือสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สาธารณสุข
 กำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรทำง
สุขภำพ
การเพิ่มขึ้นของแรงงาน
ต่างถิ่น



ด้านจิตใจ





สารเคมี
 สำรเคมีที่ใช้ใน
โครงกำร

ผู้ได้รบั ผลกระทบ
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ประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร

ผลกระทบ
ระยะก่อสร้าง
ระยะดาเนินการ
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
บวก
ลบ
บวก
ลบ


-



-

พนักงำนโครงกำร และคนงำน
ก่อสร้ำง

-



-



ประชำชนในพื้นที่รัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
ประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร

-



-

-



-





ประชำชนในพื้นที่รัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร

-



-





พนักงำนโครงกำรฯ
ประชำชนในพื้นที่รัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร

-

-

-
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7.6.2

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การกาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

กำรกำหนดขอบเขตกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ กำหนดขอบเขตกำรศึกษำโดยพิจำรณำจำก
สิ่ง คุ กคำมทำงสุ ขภำพ หรือ สิ่ง เสริมสุ ขภำพซึ่ง คัด กรองมำจำกกำรประเมิ นผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมใน บทที่ 4
ประชำชนที่อำจได้รับผลกระทบ รวมทั้งโอกำสในกำรรับสัมผัส หรือลักษณะผลกระทบ
(1) ขอบเขตเนื้อหาของปัจจัยที่ใช้ในการกาหนดสุขภาพ
จำกกำรทบทวนลั ก ษณะโครงกำร ผลจำกกำรกลั่ น กรองโครงกำร และกำรพิ จ ำรณำโดย
ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ในประเด็นสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพ
และปัจจัยกำหนดสุขภำพ พบว่ำ กำรดำเนินกิจกรรมของโครงกำรอำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงสุขภำพและสุ ขภำวะ
ของคนในชุมชนทั้งทำงด้ำนบวกและด้ำนลบ เช่น มลภำวะทำงอำกำศ ฝุ่นละออง เสียงดัง กำรจ้ำงงำน อุบัติเหตุจำก
กำรทำงำนและกำรคมนำคมขนส่ง เป็นต้น กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินโครงกำร ได้แก่
ผู้ปฏิบัติงำน และประชำชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร โดยเฉพำะประชำชนกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อกำรสัมผัส
ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรำ และผู้ป่วยเรื้อรัง
กำรกำหนดขอบเขตเนื้อหำสำหรับกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพนั้น ต้องอำศัยทั้งแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ มีรำยละเอียดดังนี้
(ก) ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มประชำชนตัวอย่ำง และ
บุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่อ่อนไหวรัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร โดยที่รวบรวมข้อมูลด้ำน
สถำนะทำงสุขภำพ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข ข้อเสนอแนะ รวมถึง
ข้อห่วงกังวลต่อกำรดำเนินโครงกำร ดำเนินกำรกำรเก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 25-26 มิถุนำยน พ.ศ.2556 โดยสอบถำม
จำกผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร ได้แก่ สำธำรณสุขอำเภอ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในพื้นที่ศึกษำ
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย ทรัพยำกรสำธำรณสุข (บุคลำกรและสถำนบริกำรทำงด้ำน
สำธำรณสุข) สถำนะทำงสุขภำพ (สถิติชีพ อัตรำกำรเจ็บป่วย และอัตรำกำรตำย เป็นต้น) ข้อมูลด้ำนอำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) และสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ ส่วนข้อมูลด้ำนอำชีวอนำมัยฯ ได้มำจำกกำรทบทวน
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และจำกกำรดำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกัน
(2) ขอบเขตด้านพื้นที่
กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพของโครงกำร ในพื้นที่
รัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัด
ระยอง และอำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี
(3) ขอบเขตเชิงเวลา
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถำนะทำงสุ ข ภำพของประชำชนในพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2554-2556
รำยละเอียดดัง หัวข้อที่ 3.5.2 สาธารณสุข /อาชีวอนามัย ความปลอดภัย เพื่อใช้ในกำรประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพของโครงกำร และวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยกำหนดสุขภำพในช่วงระยะก่อสร้ำงและระยะ
ดำเนินกำร
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัจ จั ยกำหนดสุขภำพที่มีศักยภำพก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถำนะสุขภำพ ภำยหลัง จำกกำร
กลั่นกรองกิจ กรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ทั้ง ในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินโครงกำร โดยขอบเขตกำรศึกษำและ
ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพต่อประชำชนที่อยู่อำศัยในพื้นที่ 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ งโครงกำร และ
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในโครงกำร ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะดำเนินกำรโครงกำร สรุปได้ดัง ตารางที่ 7.6-2 และ
ตารางที่ 7.6-3
ตารางที่ 7.6-2
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้าง
สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
1. สิ่งแวดล้อม
- คุณภำพอำกำศ (ฝุ่นละออง)

- เสียง

- ขยะมูลฝอย กำกของเสีย
จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง

- ข อ ง เ สี ย อั น ต ร ำ ย เ ช่ น
ภำชนะบรรจุสำรเคมี น้ำมัน
สิ่งปนเปื้อนของเสียอันตรำย
ต่ำงๆ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ

- กิจกรรมกำรปรับแต่งพื้นที่

- กำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพ
อำกำศ โดยมีปริมำณฝุ่นละออง
เพิ่มขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดโรค
ในระบบทำงเดิ น หำยใจ กำร
ระคำยเคืองตำ ทัศนวิสัย เป็นต้น

- เสี ย งดั ง จำกกำรท ำงำนของ
เครื่องจักร
- กำรขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์
- เสี ย งดั ง จำ กกิ จ กร รมกำ ร
ก่อสร้ำ งงำนฐำนรำก เช่น กำร
ตอกเสำเข็ม เป็นต้น
- กำรเดินเครื่องจักรกลหนัก
- ขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นจำกคนงำน
ก่อสร้ำง และพนักงำนโครงกำร

- กำรสั ม ผั ส กั บ เสี ย งดั ง ที่ เ กิ น
มำตรฐำน อำจเป็ นสำเหตุ ของ
ควำมเครียด ควำมรำคำญ และ
อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรได้ยิน

- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำรโดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยงที่
ไวต่ อ กำรรั บ สั ม ผั ส เช่ น เด็ ก
คนชรำ และผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
เรื้อรัง
- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร

- แหล่ง เพำะพันธุ์ของสัตว์พำหะ
นำโรค
- ทัศนอุจำด
- กลิ่นอันไม่พึงประสงค์
- ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล

- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร

- ของเสียอันตรำยที่เกิดจำก
กิจกรรมกำรก่อสร้ำง

- กำ ร ป นเปื้ อนของ ของ เสี ย
อันตรำยสู่สิ่งแวดล้อม
- กำรสัมผัสของเสียอันตรำยผ่ำน
ทำงผิวหนัง ทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ และไอระเหยจำกของ
เสียอันตรำยอำจท ำให้เกิดกำร
ระคำยเคืองต่อเยื่อบุตำ ผิวหนัง
และ ร ะ บ บ ท ำง เดิ น ห ำ ยใจ
รวมถึ ง กำรเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
เรื้ อ รั ง หำกมี ก ำรสั ม ผั ส เป็ น
ระยะเวลำต่อเนื่องหรือยำวนำน

- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.6-2 (ต่อ)
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระยะก่อสร้าง
สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
2. การคมนาคมขนส่ง
- อุบัติเหตุจำกกำรจรำจรและ
ขนส่งวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องจักรขนำดใหญ่ และ
คนงำน
3 เศรษฐกิจ/สังคม
- กำรมี ง ำนท ำและกำรสร้ ำ ง
งำนในท้องถิ่น

4. อาชี วอนามั ย ความปลอดภั ย
และสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางาน

5. ระบบบริการสาธารณสุข

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ

- ก ำ ร ข น ส่ ง วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เครื่ อ งจั ก รขนำดใหญ่ และ
คนงำน

- กำรเจ็บป่วย/เสียชีวิต

- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร
- ประชำชนที่ อำศัยอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงกำร

- ควำมต้องกำรแรงงำนก่อสร้ำง
- ควำมต้ อ งกำรสิ่ ง อุ ป โภคและ
บริโภคของคนงำนก่อสร้ำงและ
พนักงำนโครงกำร
- ลักษณะท่ำทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่
ไม่ถูกต้องตำมหลักกำรยศำสตร์
- กำรปฏิบัตงิ ำนโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- กำรปฏิบัตงิ ำนในพื้นที่อับ
อำกำศ กำรก่อสร้ำงในที่สูง
กิจกรรมที่ใช้ควำมร้อนสูง กำร
สัมผัสสำรเคมีเป็นต้น
- กำรเพิ่ ม จ ำนวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
สำธำรณสุขในพื้นที่

- รำยได้เพิ่มขึ้น

- ประชำชนที่ อำศัยอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงกำร

- กำรเจ็ บ ป่ ว ยหรื อเสีย ชีวิ ต จำก
อุบัติเหตุ
- ก่อให้ เกิ ดโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพ (Occupational Disease)
เช่น โรคนิวโมโคนิโอสิส แอสเบส
ตอสโตสิส โรคหอบหืด เป็นต้น

- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร

- ควำมเพียงพอของสถำนบริกำร
ทำงด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่รอบ
โครงกำร
- กำรใช้สำรเสพติด
- ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- ประชำชนที่ อำศัยอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงกำร

6. การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น

- กำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงถิ่น
- กำรพั ก อำศั ย อยู่ ร วมกั น เป็ น
จำนวนมำกของคนงำนก่อสร้ำง

7. ด้านจิตใจ

- ควำมเครี ย ดเนื่ อ งจำกเสี ย ง
รบกวน จำกกิจ กรรมก่อสร้ำ ง
กำรเพิ่มขึ้นของแรงงำนต่ำงถิ่น
และจำกปริมำณจรำจรที่เพิ่มขึ้น

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

- ควำมเครียด ควำมวิตกกังวล

- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
- ประชำชนที่ อำศัยอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงกำร
- คนงำนก่อสร้ำ ง และพนักงำน
โครงกำร
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.6-3
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระยะดาเนินการ
สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
1. สิ่งแวดล้อม
- คุณภำพอำกำศ (NOx SO2
และฝุ่นละออง)

-

เสียง

- ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตรำย

2. การคมนาคมขนส่ง

3. เศรษฐกิจ/สังคม
- กำรมี ง ำนท ำและกำรสร้ ำ ง
งำนในท้องถิ่น
4. อาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

- กระบวนกำรเผำไหม้เชื้อเพลิง
- กำรระบำยมลสำรจำกปล่ อ ง
ระบำย

- กำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพ
อำกำศ

- เสียงจำกเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำ

- เสียง

- ขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นจำกพนักงำน
โครงกำร
- น้ ำมั น หล่ อ ลื่ น ที่ ใ ช้ แ ล้ ว จำก
เครื่องจักรกลหนัก
- ภำชนะบรรจุสำรเคมี

- แหล่งเพำะพันธุ์ของสัตว์พำหะ
นำโรค
- ทัศนอุจำด
- กลิ่นอันไม่พึงประสงค์
- กำรระคำยเคืองต่อระบบทำงเดิน
หำยใจ ผิวหนัง และดวงตำ
- ผลกระทบทำงอ้ อ ม จำกกำร
ปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม จำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรขนส่ง
ของเสียอันตรำย เช่น แหล่งน้ำ
ทรัพยำกรดิน เป็นต้น
- กำรเจ็ บ ป่ วยหรือ เสีย ชีวิต จำก
อุบัติเหตุ

- กำรเดินทำงของพนักงำน

- กำรจ้ ำ งงำนเพื่ อปฏิบั ติ ง ำนใน
โครงกำร
- ลักษณะท่ำทำงกำรปฏิบัติ งำนที่
ไม่ถูกต้องตำมหลักสรีระ
- กำรปฏิ บั ติ ง ำนโดยไม่ ส วมใส่
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล
- กำรปฏิบัตงิ ำนร่วมกับ
เครื่องจักรที่มีเสียงดัง
- กำรปฏิบั ติ ง ำนในต ำแหน่ง ที่ มี
ควำมร้อนสูง
- กำรปฏิบั ติ ง ำนในต ำแหน่ง ที่ มี
แสงสว่ำงต่ำหรือจ้ำเกินไป
- กำรปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีกำร
ใช้ ส ำรเคมี หรื อ กำรสั ม ผั ส
สำรเคมี โ ดยตรง เช่ น กำร
ปฏิ บั ติ ง ำนในระบบปรั บ ปรุ ง
คุณภำพน้ำ

- รำยได้เพิ่มขึ้น
- กำรมีงำนทำของคนในท้องถิ่น
- กำรเจ็ บ ป่ ว ยหรือ เสีย ชีวิต จำก
อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำร
ปฏิบัติงำน หรือสิ่งแวดล้อมใน
กำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
- ก่อให้เกิดโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพ (Occupational
Disease)

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำรโดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยงที่
ไวต่อกำรรับสัมผัส เช่น เด็ก
คนชรำ และผู้ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง
- พนักงำนของโครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตร จำกที่ตั้งโครงกำร
- พนักงำนโครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร

- พนักงำนโครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
- ประชำชนที่ใช้เส้นทำง
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงกำร
- พนักงำนโครงกำร
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 7.6-3 (ต่อ)
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระยะดาเนินการ
สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
5. ระบบบริการสาธารณสุข

6. ด้านจิตใจ

7. สารเคมี

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

กิจกรรม/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยกาหนดสุขภาพ

- กำรเพิ่ ม จ ำนวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
สำธำรณสุขในพื้นที่

- ควำมเพียงพอของสถำนบริกำร
ทำงด้ ำ นสำธำรณสุ ข ในพื้ น ที่
รอบโครงกำร
- ปัญหำสุขภำพจิต

- ควำมเครี ยดเนื่ องจำกปริ มำณ
กำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น และคุณภำพ
อำกำศที่เสื่อมโทรมลงจำกมลสำร
ที่ระบำยออกจำกปล่องระบำยมล
สำรทำงอำกำศ
- สำรเคมี ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้ำ
- กำรปนเปื้อนของสำรเคมีสู่
สิ่งแวดล้อมระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนและกำรขนส่ง
- กำรรับ สั มผั ส สำรเคมี ร ะหว่ำ ง
กำรปฏิบัติงำน

- ระคำยเคือ งต่ อระบบทำงเดิ น
หำยใจ ผิวหนัง และดวงตำ

กลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบ
- ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่โครงกำร
- ประชำชนที่อำศัยในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร

- พนักงำนโครงกำร
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7.6.3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินและวัดระดับความสาคัญของผลกระทบ

ภำยหลังที่รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปเป็นกำรประเมินและ
จัดระดับควำมสำคัญของผลกระทบ โดยอำศัยเกณฑ์ในกำรประเมินและจัดระดับควำมสำคัญของผลกระทบได้ดัง
ตารางที่ 7.6-4
ตารางที่ 7.6-4
หลักเกณฑ์ในการประเมินความสาคัญของผลกระทบทางสุขภาพ
ลักษณะของผลกระทบ
ขนำด



ขอบเขตทำงภูมิศำสตร์



ระยะเวลำและควำมถี่



ผลกระทบสะสม



ควำมเสี่ยง
ควำมสำคัญทำงด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม
ประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบ
ควำมไวของชุมชน




คาจากัดความ
โอกำสที่จะเกิดควำมรุนแรงจำกผลกระทบทำงสุขภำพในทำงลบ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำก
หรือไม่ ควำมรวดเร็วในกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน กำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวเกินขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่นที่จะจัดกำรได้หรือไม่ เกินค่ำที่ยอมรับได้หรือไม่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขยำยวงออกไปเพียงใด (ในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค หรือระดับโลก) หรือขยำย
ไปสู่พื้นที่ที่มีควำมสำคัญหรือไม่ (เช่น พื้นที่สงวนหรืออนุรักษ์ เป็นต้น)
ควำมยำวของเวลำที่เกิดผลกระทบ และลักษณะของกำรเกิดผลกระทบ เช่น เกิดเป็นช่วงๆ หรือเกิด
ต่อเนื่อง เป็นต้น
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ผลกระทบเดิมที่มีอยู่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อพิจำรณำว่ำผลกระทบจะ
สะสมเกินกว่ำระดับสูงสุดที่ยอมรับได้หรือไม่
โอกำสที่จะเกิดผลกระทบขึ้น
ระดับของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน หรือโครงสร้ำงทำงสังคม



กำรกระจำยผลกระทบไปยังประชำกรกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะที่มีลักษณะทำงประชำกรต่ำงกัน และคน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ชุมชนดั้งเดิม เด็ก ผู้สูงอำยุ สตรีมีครรภ์ เป็นต้น
 ประชำชนมี ค วำมรู้ สึ ก ที่ ไวหรื อ ตระหนั ก ต่ อ ผลกระทบที่ จ ะเกิด ขึ้ น มำกน้ อยเพี ย งใด เคยมี ปั ญ หำ
ลักษณะที่คล้ำยกันเกิดขึ้นในอดีตมำแล้วในพื้นที่นี้หรือไม่ มีกำรจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรที่มีควำม
เคลื่อนไหวในประเด็นเหล่ำนี้หรือไม่
กำรฟื้นคืนสภำพเดิม
 ต้อ งใช้ เวลำในกำรลดผลกระทบหรื อเวลำในกำรฟื้ น คื น สู่ สภำพเดิ ม ทั้ง โดยมนุ ษ ย์ หรื อ ธรรมชำติ
เป็นผู้ลดผลกระทบเป็นเวลำนำนมำกน้อยเพียงใด
ค่ำใช้จ่ำย
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดผลกระทบมำกน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้จ่ำย ต้องใช้เงินเพื่อลดผลกระทบในทัน ที
หรือไม่
ศักยภำพของหน่วยงำน  ศักยภำพปัจจุบันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรผลกระทบทำงสุขภำพเป็นอย่ำงไร รวมทั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมำยหรือระเบียบที่มีอยู่ สำมำรถรองรับได้หรือไม่ รัฐบำลท้องถิ่นสำมำรถจัดกำรกับผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่
ผลกระทบในทำงบวก  โครงกำรได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทำงบวกหรือไม่ อย่ำงไร โครงกำรที่จะสนับสนุนในด้ำนคุณภำพ
หรือประโยชน์
ชีวิต หรือควำมเป็นอยู่ของชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร
ที่มา :
แนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2553

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045
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7.7

ผลการศึกษา

7.7.1

ระยะก่อสร้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมกำรก่อสร้ำงก่อให้เกิดสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพต่อผู้ปฏิบัติงำน และประชำชนในพื้นที่อ่อนไหว
ในรัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร โดยผลกระทบทำงสุขภำพเกิดจำกสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพที่
เกิดขึ้นจำกกิจกรรมโครงกำร เช่น ฝุ่นละอองจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง เสียงจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง อุบัติเหตุจำก
กำรจรำจรและขนส่ง และอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำน ควำมเครียดควำมวิตกกังวลต่อผลกระทบหรือกิจกรรมของ
โครงกำร เป็นต้น ผลกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพโดย Risk Matrix ในระยะก่อสร้ำง ดังตารางที่ 7.7-1 มี
รำยละเอียดดังนี้

7.7.1.1

สิ่งแวดล้อม

(1) คุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง)
มลภำวะทำงอำกำศที่จัดได้ว่ำเป็นควำมเสี่ยงหลักในระยะก่อสร้ำงของโครงกำร ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม
(TSP) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักมำจำกกิจกรรมกำรปรับพื้นที่ กำรขุดเปิดหน้ำดิน กำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่อ งใช้ในกำรก่อ สร้ ำง รวมถึง เศษวั สดุในกำรก่อสร้ำง เป็นต้น ทั้ง นี้ รำยละเอียดกำรประเมินผลกระทบมี
ดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ผลกระทบต่อสุขภำพจำกฝุ่ นละออง กล่ำวคือ ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองตำ อำกำร
ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ เมื่อมีกำรสูดเอำอำกำศที่มีฝุ่นละอองเข้ำไป ทั้งนี้ อำกำรระคำยเคืองจะเกิดขึ้น
ตำมส่วนต่ำงๆ ของระบบทำงเดินหำยใจ โดยฝุ่นที่มีขนำดใหญ่ ร่ำงกำยจะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่วนฝุ่นที่มีขนำดเล็ก
สำมำรถเล็ดรอดเข้ำไปในระบบทำงเดินหำยใจ ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคือง แสบจมูก ไอ จำม มีเสมหะหรือมีกำร
สะสมฝุ่นในถุงลมปอด ทำให้สมรรถภำพกำรทำงำนของปอดลดลง นอกจำกนี้ ฝุ่นละอองยังสำมำรถลดควำมสำมำรถ
ในกำรมองเห็น ทำให้เกิดควำมสกปรก สร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญ จำกกำรศึกษำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
พบว่ำ เด็กนักเรียนที่อำศัยอยู่บริเวณที่มี ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) มำกกว่ำ 100
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีอัตรำกำรป่วยด้วยโรคในระบบทำงเดินหำยใจสูงกว่ำเด็กที่อำศัยอยู่ในบริเวณที่มีค่ำ
PM10 ต่ำกว่ำ 50 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร และยังพบว่ำ ระดับควำมรุนแรงของอำกำรป่วยจะเปลี่ยนแปลงตำม
ระดับควำมเข้มข้นของฝุ่นละออง (วิทยำลัยสำธำรณสุข, 2538)
(ข) กิจกรรมหลักที่ทาให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กิจกรรมหลักในระยะก่อสร้ำงเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง ได้แก่ กำรปรับพื้นที่ กำรขุด
เปิดหน้ำดิน กำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมถึงเศษวัสดุในกำรก่อสร้ำง โดยปกติ
ฝุ่ นละอองจำกกิจ กรรมในระยะเตรียมกำรก่ อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงจะเกิดขึ้นเพี ยงชั่ ว ครำว และเกิดขึ้น ใน
ระยะเวลำสั้นๆ โดยมี สิ่งคุกคำมสุขภำพที่สำคัญคือ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ซึ่งเกิดขึ้นมำจำกกำรเปิดหน้ำดิน ใน
บริเวณพื้นที่เปิดหน้ำดินที่ดำเนินกำร

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045
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สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
1) คุณภำพอำกำศ
(ฝุ่นละออง)

กลุ่มเสี่ยง




ประชำชนที่อำศัย
อยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำก
ขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำรโดยเฉพำะ
กลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อ
กำรรับสัมผัส เช่น
เด็ก คนชรำ และ
ผู้ป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง
คนงำนก่อสร้ำง
และพนักงำน
โครงกำร

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา





กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระยะก่อสร้ำง
ม ำ ต ร ก ำ ร ป้ อ ง กั น
ทำงด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เช่ น ป้ อ งกั น กำรฟุ้ ง
กระจำยของฝุ่นละออง
ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
เป็นต้น
สถำนะสุขภำพของคน
ในชุมชน

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)
ประชาชน
ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
คนงานก่อสร้าง และพนักงาน คนงานก่อสร้าง และ
โครงการ
พนักงานโครงการ
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ
ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยงหรือปฏิบัตติ ำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยงหรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด

- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้ำงต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัด
-

-

-
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

ในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันกำรตกหล่นของวัสดุที่บรรทุก
อยู่และลดปริมำณฝุ่นที่อำจฟุ้งกระจำย
ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้ำงหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมำจำก
กำรก่อสร้ำงโครงกำรที่มีกำรฟุง้ กระจำยของฝุ่นละออง
เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมกำรปรับถม เป็นต้น เพื่อลด
กำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงอย่ำง
น้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้ำ-บ่ำย) หรือพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม
ตรวจสอบ บำรุงรักษำ หรือตรวจสภำพยำนหำพนะ
เครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงเพื่อลด
ผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศ และเสียง เป็นประจำ
จัดให้มีคนงำนทำควำมสะอำดพื้นผิวกำรจรำจรบนถนน
บริเวณด้ำนหน้ำพื้นที่โครงกำร ภำยหลังกำรเข้ำ-ออก
ของรถบรรทุก
ทำควำมสะอำดล้อรถบรรทุกที่ออกจำกพื้นที่ก่อสร้ำงหรือ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้ำงเพื่อป้องกันเศษดิน
และทรำย ที่อำจสร้ำงควำมสกปรกให้แก่ถนนทั้งภำยใน
และภำยนอกนิคมอุตสำหกรรมฯ
ห้ำมเผำทำลำยเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้ำง
ควบคุมให้มีกำรใช้พื้นที่หน้ำงำนเท่ำที่จำเป็น และ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอย่ำงรวดเร็ว
ใช้ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษ
วัสดุต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของเศษดินในช่วง
ที่เกิดลมพัดแรง

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
2) เสียง

กลุ่มเสี่ยง




ประชำชนที่อำศัย
อยู่ในรัศมี 5
กิโลเมตรจำก
ขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
คนงำนก่อสร้ำงและ
พนักงำนโครงกำร

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา





มำตรกำรป้องกันเสียง
ดังของโครงกำร
มำตรกำรด้ำนอำชีว
อนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนของโครงกำร
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ระยะก่อสร้ำง

โอกาสในการเกิดผล
กระทบ
(Likelihood)
ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)
ประชาชน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ
ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ ของ
โครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ ของ
โครงกำรอย่ำงเคร่งครัด

- กิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรม

-

-





ประชำชนที่อำศัย
อยู่รอบพื้นที่
โครงกำร
คนงำนก่อสร้ำง
และพนักงำน
โครงกำร
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มำตรกำรด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
ของโครงกำร
ประสิทธิภำพในกำร
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ของหน่วยงำนท้องถิ่น
สถำนะสุขภำพของคน
ในชุมชน

ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)

ประชาชน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)

ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ ของ
โครงกำรอย่ำงเคร่งครัด

-

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) ขยะมูลฝอย
กำกของเสียจำก
กิจกรรมกำร
ก่อสร้ำง และน้ำเสีย

กำรก่อสร้ำงฐำนรำกให้ดำเนินกำรในช่วงเวลำ 08.00-17.00 น.
และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังห้ำมดำเนินกำรใน
ช่วงเวลำกลำงคืนโดยเด็ดขำด
ประชำสัมพันธ์แผนงำนกำรก่อสร้ำงและมำตรกำรในกำร
ควบคุมเสียงจำกกำรก่อสร้ำงให้ประชำชนในชุมชนใกล้เคียง
ได้รับทรำบ
ติดตั้งรั้วสังกะสีที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.64 มิลลิเมตร
หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในกำรลดเสียงได้ไม่น้อยกว่ำ
18.0 เดซิเบล(เอ) โดยกำหนดไว้มีควำมสูงประมำณ 2.0
เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
จัดหำอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่
ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงำนก่อสร้ำงที่ทำงำนในบริเวณ
ที่มีเสียงดังเกินกว่ำ 85 เดซิเบล(เอ) พร้อมทั้งกำหนดให้
คนงำนใช้เครื่องป้องกันในกรณีที่ทำงำนในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
ควบคุมผู้รับเหมำก่อสร้ำงให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรลด
ผลกระทบด้ำนเสียงอย่ำงเคร่งครัด
ของเสียอันตรำยจัดส่งให้หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนรำชกำรตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง
กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป
จัดให้มีถังภำชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝำปิดมิดชิดตำม
จุดต่ำงๆ ภำยในพื้นที่ก่อสร้ำงอย่ำงเพียงพอ และ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตในกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยเข้ำมำดำเนินกำรเก็บขยะเพื่อนำไปกำจัดยัง
สถำนที่กำจัดต่อไป
ห้ำมเผำขยะในบริเวณก่อสร้ำงเด็ดขำด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)

ประชาชน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับสูง (3)
คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับสูง (3)

3) ขยะมูลฝอย กำก
ของเสียจำก
กิจกรรมกำร
ก่อสร้ำง และน้ำ
เสีย (ต่อ)

4) คมนำคมขนส่ง





ประชำชนที่อำศัย
อยู่รอบพื้นที่
โครงกำร
คนงำนก่อสร้ำง
และพนักงำน
โครงกำร







หน้า 7-21

กำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์
เครื่องจักร ในระยะ
ก่อสร้ำง
กำรเดินทำงของพนักงำน
อุบัติเหตุจำกกำรจรำจร
ขนส่ง
มำตรกำรด้ำนอำชีว
อนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนของโครงกำร

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

คนงานก่อสร้าง และ
- กำหนดให้มีกำรคัดแยกขยะและวัสดุจำกกำรก่อสร้ำงที่
พนักงานโครงการ
สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ เช่น เศษไม้ เศษเหล็ก อิฐ
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
กระป๋องสี แปรงทำสี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ออกจำก
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ขยะมูลฝอยโดยทั่วไป เพื่อนำกลับมำใช้ซ้ำ หรือนำไป
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง
จำหน่ำยให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ ของ - ขุดคูหรือสร้ำงทำงระบำยน้ำชั่วครำวโดยรอบพื้นที่โครงกำร
โครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อระบำยน้ำจำกพื้นที่โครงกำรลงสู่รำงระบำยน้ำของนิคมฯ
- จัดให้มีบ่อดักตะกอนและรำงรวบรวมน้ำฝนจำกพื้นที่
ก่อสร้ำง เพื่อให้ชะลอควำมเร็วของน้ำและดักตะกอน
บำงส่วนไว้ก่อนระบำยน้ำลงสู่รำงระบำยน้ำของนิคมฯ
- นำน้ำจำกบ่อดักตะกอนมำใช้ (Reuse) ในกำรฉีดพรม
พื้นที่ก่อสร้ำงที่เป็นพื้นดิน
- ตรวจสอบระบบระบำยน้ำชั่วครำวของโครงกำรเป็น
ประจำสม่ำเสมอ หำกพบว่ำชำรุด/เสียหำยให้ดำเนินกำร
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที
- หำกพบว่ำมีเศษวัสดุตกลงไปในรำงระบำยน้ำจนปิดกั้นหรือ
กีดขวำงกำรไหลของน้ำให้เก็บออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก
ประชาชน
- วำงแผนกำรใช้เส้นทำงในกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของ
ปำนกลำง (9) เป็นระดับที่พอ
โครงกำร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำด้ำนกำรจรำจร
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
- ทบทวนและปรับแผนกำรใช้เส้นทำงในกำรขนส่งวัสดุ
ควบคุมและป้องกันควำม
อุปกรณ์ของโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับ
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
- หลีกเลี่ยงกำรขนส่งในช่วงที่มีช่วงที่มีกำรจรำจรคับคั่ง
อย่ำงเคร่งครัด
(07.30-08.30 และ 15.30-16.30 น.)
- ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โอกาสในการเกิดผล
กระทบ
(Likelihood)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

มำตรกำรด้ำน
เศรษฐกิจสังคมของ
โครงกำร
ระบบเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน

ประชาชน (ผลกระทบด้ำน
บวก) โอกำสในกำรเกิดผล
กระทบอยู่ในระดับต่ำ (2)

ประชาชน (ผลกระทบด้ำน
บวก) ประโยชน์ที่ประชำชน
จะได้รับอยู่ในระดับต่ำ (2)

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
มำตรกำรด้ำนอำชีว
อนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนของโครงกำร

คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)

คนงานก่อสร้าง และ
พนักงานโครงการ
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับสูง (3)

4) คมนำคมขนส่ง
(ต่อ)

5) เศรษฐกิจ/สังคม



ประชำชนในชุมชน





6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน



คนงำนก่อสร้ำงและ
พนักงำนของ
โครงกำร




ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

หน้า 7-22

คนงานก่อสร้าง และ
- อบรมและควบคุมให้พนักงำนขับรถปฏิบัตติ ำมกฎจรำจร
พนักงานโครงการ
อย่ำงเคร่งครัด
ปำนกลำง (9) เป็นระดับที่พอ - จำกัดควำมเร็วรถบรรทุกบนทำงหลวงไม่ให้เกิน 80
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
กิโลเมตร/ ชั่วโมง ตำมพระรำช บัญญัติจรำจรทำงบก
ควบคุมและป้องกันควำมเสีย่ ง
พ.ศ.2522 และพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงฉบับที่ 2 และ 3
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ
พ.ศ.2542 และควบคุมควำมเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน 40
ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
กิโลเมตร/ชั่วโมง
- กวดขันให้พนักงำนขับรถของโครงกำรใช้ควำมระมัดระวัง
ในกำรขับรถและปฏิบัติตำมกฎจรำจรอย่ำงเคร่งครัด
- จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยอำนวยควำม
สะดวกบริเวณทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร
ประชาชน (ผลกระทบด้ำน
- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และขั้นตอนกำรก่อสร้ำงให้
บวก) ต่ำ (4)
คนในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงำนรำชกำรทรำบ
เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง
- ให้กำรช่ว ยเหลื อสนั บสนุน กิจกรรมภำยในชุมชนตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี เป็นกำรตอบ
แทนชุมชนและสังคม
คนงานก่อสร้าง และ
- จัดอบรมหัวหน้ำงำน/ผู้ควบคุมงำน และคนงำนในเรื่อง
พนักงานโครงการ
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง
ปำนกลำง (9) เป็นระดับที่พอ
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
- จัดให้มีอุปกรณ์ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้คนงำน
ควบคุมและป้องกันควำม
โดยกำรใช้งำนอุปกรณ์ดังกล่ำวต้องเหมำะสมกับสภำพ
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
กำรทำงำนและอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
- จัดให้มีระบบกำรตรวจควำมปลอดภัย (Safety
อย่ำงเคร่งครัด
Inspection) เป็นระยะๆ โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและอำนำจที่ชัดเจน
- กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้ำงให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งป้ำย กั้น
พื้นที่หรือรั้วโปร่ง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โอกาสในการเกิดผล
กระทบ
(Likelihood)

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผล
กระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

- วำงแผนผังกำรใช้พื้นที่ก่อสร้ำงให้ชัดเจน และสร้ำงควำม
-

7) ระบบบริกำร
สำธำรณสุข



ประชำชนในชุมชน




ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง หรือปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ
ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด -

-

หน้า 7-23

-

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ประชาชน
ประชาชน
มำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ควำมปลอดภัยและ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของโครงกำร
ควำมเพียงพอของ
บุคลำกรและอุปกรณ์
รวมถึงควำมสำมำรถใน
กำรรองรับผูป้ ่วยใน
กรณีเกิดเหตุกำรณ์
ร้ำยแรงของหน่วยงำน
สำธำรณสุขในพื้นที่

เป็นระเบียบในกำรใช้พื้นที่ก่อสร้ำงตำมแผนผังที่กำหนดไว้แล้ว
กำหนดกฎควำมปลอดภัยในกำรทำงำนก่อสร้ำง เป็นกฎ
ทั่วไปและกฎเฉพำะลักษณะงำน
บริษัทฯ ต้องปฏิบัตติ ำมมำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ซึ่งอำจเกิดขึ้น
ในบริเวณโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
อบรมคนงำนก่อสร้ำงและผู้รับเหมำให้ทรำบกฎระเบียบ เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรเข้ำปฏิบัติงำนในขอบเขตของบริษัท
จัดเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ดำเนินกำรตรวจสอบให้มีกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมำ
รำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุทุกครัง้ ที่เกิดขึ้น
มีระบบควบคุมกำรอนุญำตในกำรทำงำน (Work
Permit) โดยเฉพำะลักษณะงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมร้อน
และไฟฟ้ำ และกำรทำงำนในพื้นที่อับอำกำศ
จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้นในพื้นที่โครงกำร
และประสำนงำนกับโรงพยำบำลที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่
ต้องส่งต่อผู้ป่วย
กำกับให้ผู้รบั เหมำปฏิบัตติ ำมกฎหมำยแรงงำนว่ำด้วยกำร
ตรวจสุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพตำมควำมเสี่ยง
ควรมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ และวิธีกำรปฏิบัติตัว
กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงหรือเหตุฉุกเฉิน แก่คนงำน
ก่อสร้ำง พนักงำนโครงกำรฯ ก่อนเริ่มทำงำนกับโครงกำรฯ
จัดระบบสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักคนงำน
ก่อสร้ำง และพื้นที่ก่อสร้ำงให้ถูกสุขลักษณะ
จัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในที่พักคนงำนก่อสร้ำง
ให้เข้มงวด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผล
กระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

- จัดให้มีกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อโดยหน่วยงำนสำธำรณสุข

7) ระบบบริกำร
สำธำรณสุข (ต่อ)

-

-

8) กำรเพิ่มขึ้นของ
แรงงำนจำกต่ำงถิ่น



ประชำชนอำศัยใน
รัศมี 5 กิโลเมตร
จำกพื้นที่ตงั้
โครงกำร








ประชำชนในชุมชน




ประชาชน
ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)

ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (3)

ประชาชน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)

ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่พอ
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด
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ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
กำหนดมำตรกำรเพื่อลด
ควำมเครียด และควำมวิตก
กังวลของประชำชนในพื้นที่

-

- สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำหำกมี
กำรร้องเรียน และให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นอย่ำงเร่งด่วน
- กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำโรงไฟฟ้ำเป็นต้นเหตุของผลกระทบ
ดังกล่ำว ต้องเร่งดำเนินกำรแก้ไขและจัดทำเป็นทะเบียน
ฐำนข้อมูลเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบและกำหนดเป็นมำตรกำรป้องกันปัญหำที่

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9) ผลกระทบด้ำน
จิตใจ ควำม
เครียด ควำมวิตก
กังวล

ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
สุขภำวะในชุมชน
ปัญหำยำเสพติด
กำรเจ็บป่วยเนื่องจำก
โรคติดต่อจำกคนงำน
เช่น โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์
สถำนะทำงสุขภำพจิต
ของคนในชุมชน
มำตรกำรด้ำนอำชีว
อนำมัย ควำม
ปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของโครงกำร

ในพื้นที่ร่วมกับโครงกำรฯ
ในกรณีที่จัดให้มีที่พักคนงำนชั่วครำวจะต้องมีกำร
จัดระบบสำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำรให้เพียงพอ
และต้องปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน หรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ที่
7/2538 กำหนดจำนวนคนงำนต่อพื้นที่ของอำคำรที่พัก
ของคนงำนก่อสร้ำง เป็นต้น
จัดให้มีหน่วยปฐมพยำบำลเบื้องต้นและอุปกรณ์ปฐม
พยำบำลพร้อมผูท้ ี่สำมำรถให้กำรปฐมพยำบำลได้ พร้อม
ยำนพำหนะสำหรับคนงำนในกรณีจำเป็นต้องนำส่งสถำนี
พยำบำล หรือโรงพยำบำลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที
กำหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลแรงงำนไม่ให้ก่อ
ควำมเดือดร้อน/ปัญหำต่อชุมชนท้องถิ่น
บริเวณที่พักคนงำนก่อสร้ำงที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนต้อง
ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อ
ควำมเดือนร้อนรำคำญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ต้องปฏิบัตติ ำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
กำหนดให้อย่ำงเคร่งครัด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริมสุขภาพ
9) ผลกระทบด้ำน
จิตใจ ควำม
เครียด ควำมวิตก
กังวล (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา




มำตรกำรด้ำนกำร
ป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ของโครงกำร
มำตรกำรด้ำนกำรจ้ำง
งำนของโครงกำร

โอกาสในการเกิดผล
กระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รัดกุมยิ่งขึ้น

- กำหนดให้จัดทำทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวม
ประเด็นจำกข้อร้องเรียน หรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจัดทำ
เป็นทะเบียนหลักฐำนที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริง กำรแก้ไขปัญหำพร้อมทัง้ ข้อต่อรองต่ำงๆ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐำนทะเบียนข้อมูลจำกกำร
ดำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำ
- ต้องปฏิบัตติ ำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
กำหนดให้อย่ำงเคร่งครัด
- ในกรณีที่เกิดควำมไม่เข้ำใจกันขึ้นระหว่ำงโรงไฟฟ้ำและ
ชุมชน โครงกำรจะต้องประชำสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้แก่ประชำชนโดยเร่งด่วน ผ่ำนช่องทำงหรือสื่อต่ำงๆ
เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่
จะแสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีควำมรับผิดชอบและสนใจ
ต่อควำมรู้สึกของประชำชน

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-1 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะก่อสร้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(ค) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่อำจได้รับผลกระทบจำกฝุ่นละอองจำกกิจกรรมกำรขุดเปิดหน้ำดิน ในระยะ
ก่อสร้ำง สำมำรถจำแนกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ คนงำนก่อสร้ำง และพนักงำนโครงกำรซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก
เนื่องจำกรับสัมผัสกับฝุ่นละอองตลอดระยะเวลำ 8 ชั่วโมงของกำรทำงำน (TWA) หำกไม่มีกำรใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment, PPE) หรือมำตรกำรป้องกัน สำหรับกลุ่มเสี่ยงรอง ได้แก่
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร ทั้งนี้ โอกำสเกิดผลกระทบและระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบ จะขึ้นอยู่กับภำวะทำงสุขภำพของผู้ที่ได้รับสัมผัสในช่วงเวลำนั้นๆ และระยะเวลำที่ได้รับ
สัมผัส
(ง) การพิ จ ารณาโอกาสของการเกิ ด ผลกระทบทางสุ ข ภาพและระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น

การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
1. คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
คนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ก่อสร้ำง มีโอกำสใน
กำรเกิดผลกระผลอยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำง และพนักงำนโครงกำรต้องปฏิบัติงำนในพื้นที่
ตลอดระยะเวลำกำรทำงำน 8 ชั่วโมง เป็นอย่ำงน้อย ดังนั้น โอกำสในกำรรับสัมผัสจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (3
คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง หรือมีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำรคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้
2. ประชากรที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
จำกค่ำควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10
ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จำกกำรตรวจวัดระหว่ำงวันที่ 23-30 พฤศจิกำยน พ.ศ.2555 สถำนีละ 7 วัน
ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันทำกำร จำนวน 2 สถำนีตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนภูไทร และวัดพณำนิคม
พบว่ำ ควำมเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวัดได้มีค่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมที่มำตรฐำนกำหนด และ
สูงสุดที่โรงเรียนบ้ำนภูไทร มีค่ำกำรตรวจวัดสูงสุดเท่ำกับ 109 และ 10 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
33.00 และ 50.83 ของค่ำมำตรฐำน ประกอบกับผลจำกกำรรวบรวมข้อมูลคุณภำพอำกำศจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำร
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง), กรกฎำคมถึงธันวำคม 2556 ที่ได้ดำเนินกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ จำนวน
5 สถำนี ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนวังตำลหม่อน วัดรำษฎร์อัสดำรำม โรงเรียนบ้ำนภูไทร วัดพณำนิคม และสถำนีอนำมัย
มำบยำพร (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลมำบยำงพร) ในช่วงปี พ.ศ.2552-2556 พบว่ำ โดยส่วนใหญ่มีค่ำต่ำ
กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไปในทุกดัชนีที่ทำกำรตรวจวัด โดยมีค่ำสูงสุดเฉลี่ยของ
TSP และ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 45-135 และ 35-70 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
13.64-41.91 และ 29.17-58.33 ของค่ำมำตรฐำน
จำกข้อมูลสถิติกำรเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอกตำมบันทึก รง 504 (10 อันดับแรก)
ของประชำชนในพื้นที่ศึกษำระหว่ำงปี พ.ศ.2554-2556 สำเหตุกำรเจ็บป่วยหลักของประชำชนในพื้นที่ศึกษำ ได้แก่
โรคระบบหำยใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด และอำกำรที่ไม่สำมำรถจำแนกโรคได้
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045
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จำกกำรสอบถำมบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ศึกษำเกี่ยวกับสำเหตุกำร
เจ็บป่วยของประชำชนที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเข้ำมำรับบริกำร พบว่ำ ประชำชนป่วยด้ วยโรคระบบทำงเดินหำยใจมำก
ที่สุดในพื้นที่ นอกจำกนี้ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ ทั้งหมด ระบุว่ำ สภำพแวดล้อมในปัจจุบันมีผลต่อกำร
เจ็บป่วยของประชำชนในพื้นที่ศึกษำ โดยเห็นว่ำมำจำกกำรปนเปื้อนของฝุ่นละอองในอำกำศ
ดังนั้น เมื่อพิจำรณำข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษำ แสดง
ให้เห็นว่ำพื้นที่โดยรอบโครงกำรยังสำมำรถรองรับปริมำณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10
ไมครอน (PM10) ได้อีกระดับหนึ่ง และจำกข้อมูลสำเหตุกำรเจ็บป่วยหลักของประชำชนในพื้นที่ศึกษำ คือ กลุ่มโรค
ระบบทำงเดินหำยใจ ดังนั้น ทำงโครงกำรจึง พิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพสำหรับ
ประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง หรือมีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุน
กำรคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ ไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมกำรเกิด
เหตุกำรณ์

การพิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น ตามมา (Severity of
Consequences)
1. คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
สำหรับคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนที่ปฏิบัติง ำนในระยะก่อสร้ำงนั้นพบว่ ำ
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน) เนื่องจำกปริมำณฝุ่นละอองเกิดขึ้นมำกสุดใน
กิจกรรมปรับแต่งพื้นที่โครงกำร อำจส่งผลให้เกิดผลกระทบสะสมต่อคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรได้
2. ประชากรที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
จำกกำรคำดกำรณ์ ผ ลกระทบกำรฟุ้ ง กระจำยของฝุ่ น ละอองรวม (ดั ง
รำยละเอียดแสดงในหัวข้อ 4.1.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณอากาศ บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) จะมี
กำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยำกำศเพิ่มขึ้น
สูงสุด 33.88 และ 28.77 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยจำกกำรตรวจวัดที่ได้จำกกำร
สำรวจภำคสนำมและกำรรวบรวมทุติยภูมิ ที่มีค่ำเท่ำกับ 135.00 และ 70.00 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำ
เท่ำกับ 168.88 และ 98.77 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 51.18 ของค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศใน
บรรยำกำศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่ำควำมเข้มข้นของ TSP และ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยำกำศต้องมีค่ำไม่เกิน
330 และ 120 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร
ดังนั้น ทำงโครงกำรจึงพิจำรณำให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบทำงสุขภำพ
ที่เกิดขึ้นต่อประชำชนตำมมำให้อยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน) คือ เพิ่มอัตรำป่วย มีกำรบำดเจ็บ มีจำนวนสะสม
ของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่องบประมำณมีกำรหยุดงำน กระทบต่อชุมชนในพื้นที่
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(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
สำหรับคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะก่อสร้ำงนั้น
พบว่ำโอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำง และพนักงำนโครงกำรต้อง
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ตลอดระยะเวลำกำรทำงำน 8 ชั่วโมง เป็นอย่ำงน้อย ดังนั้น โอกำสในกำรรับสัมผัสจึงอยู่ในระดับ
ปำนกลำง (3 คะแนน) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น และสำมำรถหำยได้เมื่อบุคคลนั้นไม่ได้รับ
สัมผัสกับฝุ่นละอองแล้ว ดังนั้น ควำมรุนแรงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับ ปำนกลำง (2 คะแนน) ระดับนัยสำคัญ
ของผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (6 คะแนน) ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกั นและแก้ไข
ผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้อำจมีกำรเพิ่มมำตรกำร

ประชากรที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
เมื่อพิจำรณำตำมแผนผังประเมินควำมเสี่ยง เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงเกิดขึ้นในระยะสั้น
และเกิดขึ้นเฉพำะพื้นที่ที่มีกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น รวมทั้งค่ำควำมเข้มข้นของปริมำณฝุ่นละอองรวม มีค่ำอยู่ในเกณฑ์
ตำมที่มำตรฐำนกำหนด ผลกระทบทำงสุขภำพที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้ คือ อำกำรระคำยเคืองตำ และผิวหนัง ซึ่ง
สำมำรถหำยได้เมื่อบุคคลนั้นไม่ได้รับสัมผัสกับฝุ่นละอองรวมเป็นผลกระทบในระยะสั้น แต่ถ้ำเกิดผลกระทบกับ
กลุ่มเสี่ยงที่มีอำกำรโรคอยู่เดิมแล้ว อำจทำให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเพิ่มอัตรำกำรป่วย ส่งผลต่อชุมชนในพื้นที่ ควำม
รุนแรงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน) และจำกข้อมูลสถิติกำรเจ็บป่วยของประชำชนในพื้นที่
ศึกษำตำมบันทึกรำยงำนผู้ป่วยนอก (รง.504) พบว่ำ โรคระบบทำงเดินหำยใจเป็นสำเหตุกำรเจ็บป่วยหลักของ
ประชำชนในพื้นที่ และบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำประชำชนในพื้นที่ที่เข้ ำมำรับ
บริกำรรักษำโรคระบบทำงเดินหำยใจมำกที่สุด ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบทำง
สุขภำพสำหรับประชำชนอยู่ในระดับ ปำนกลำง (3 คะแนน) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพของ
ประชำชนจำกกำรรับสัมผัสกับฝุ่นละอองรวม จึงมีระดับนัยสำคัญของผลกระทบอยู่ในระดับ ปำนกลำง (6 คะแนน)
ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสมหรือไม่
(2) เสียง
(ก) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ผลกระทบทำงสุขภำพจำกปัญหำทำงเสียงต่อสุขภำพกำย กล่ำวคือ กำรทำลำยประสิทธิภำพ
ของระบบกำรได้ยิน ทำให้สมรรถภำพกำรได้ยินลดลง รวมทั้งยังทำให้เกิดผลข้ำงเคียง เช่น ควำมเครียด ปวดศีรษะ
โรคควำมดันโลหิตสูง อ่อนเพลีย และโรคหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้กำรได้ยินเสียงดังมำกๆ เพียงครั้งเดียว อำจทำลำย
ระบบกำรได้ยินประมำณ 2-3 ชั่วโมง ทำให้มีอำกำรหูอื้อหรือหูหนวกชั่วครำวหรือหูหนวกถำวรได้ และกำรได้ยิน
เสียงที่ดังกว่ำปกติเป็นประจำต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลำยำวนำน จะมีผลทำให้สมรรถภำพกำรได้ยินลดลงได้ ทำให้
เกิดอำกำรหูตึงหรือแม้แต่หูหนวก จำกกำรศึกษำของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ำ กรณีที่ได้รับระดับเสียงเกิน กว่ำ
120 เดซิเบล(เอ) จะมีควำมเสี่ยงต่ออำกำรหูหนวกสูงมำก และกรณีที่ได้ยินระดับเสียงเฉลี่ยตั้งแต่ 90 เดซิเบล(เอ)
เป็นเวลำนำนกว่ำ 8 ชั่วโมง/วัน หรือระดับเสียงตั้งแต่ 70 เดซิเบล(เอ) ขึ้นไปตลอดเวลำ จะมีโอกำสเสี่ยงต่อกำร
สูญเสียกำรได้ยิน และทำให้สมรรถภำพกำรได้ยิน ลดลง ส ำหรับผลกระทบจำกเสีย งรบกวนอำจมีก ระทบต่ อ
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สุขภำพจิต เช่น ควำมรู้สึกรำคำญ เสียงดังรบกวนจะส่งผลทำให้กำรสื่อสำรและควำมรับรู้และเข้ำใจระหว่ำงบุคคล
ล้มเหลว นอกจำกนี้ กำรทำงำนที่มีควำมสลับซับซ้อน ต้องอำศัยสมำธิในกำรทำควำมเข้ำใจเนื้องำนสูงย่อมจะได้รับ
ผลกระทบในกรณี ที่เกิดเสียงดังรบกวนในระหว่ำงชั่วโมงกำรทำงำน เสียงรบกวนยังส่งผลกระทบในแง่ ลบต่อ
อำรมณ์ ควำมรู้สึกผ่อนคลำย และลดโอกำสควำมเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลลงไปอีกด้วย (Crocker, 1998)
(ข) กิจกรรมหลักที่ทาให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กิจกรรมหลักในระยะก่อสร้ำงที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง ได้แก่ งำนปรับพื้นที่ งำนขุดเจำะ
และตอกเสำเข็ม งำนก่อสร้ำงฐำนรำก งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงหรืออำคำร งำนตกแต่ง และกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์กำร
ก่อสร้ำง เป็นต้น
(ค) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่อำจได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรสัมผัสเสียงดัง ได้แก่ คนงำนก่อสร้ำงที่
ปฏิบัติงำนใกล้กับเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงและส่งเสียงดัง รวมถึงประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียง
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำร
(ง) การพิ จารณาโอกาสของการเกิ ดผลกระทบทางสุขภาพ และระดับความรุน แรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา

การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
1. คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
สำหรับคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะก่อสร้ำงนั้น
พบว่ำโอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร
ต้องปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีกำรทำงำนของเครื่องจักรหนักจำกกิจกรรมของกำรก่อสร้ำง เช่น งำนปรับแต่งพื้ นที่
งำนตอกเสำเข็ม และงำนขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่ อ พิ จ ำรณำจำกผลกำรตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งดั ง บริ เ วณพื้ น ที่ อ่ อ นไหวต่ อ
ผลกระทบในพื้นที่ศึกษำ จำนวน 2 สถำนีตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนภูไทร และวัดพณำนิคม ระหว่ำงวันที่ 23-30
พฤศจิกำยน พ.ศ.2555 ซึ่งผลกำรตรวจวัดสำมำรถสรุปได้ว่ำ ทุกดัชนีที่ดำเนินกำรตรวจวัดต่ำงมีค่ำอยู่ในเกณฑ์
ตำมที่มำตรฐำนกำหนดในทุกสถำนีตรวจวัด ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดได้ในบริเวณวัดพณำ
นิคม มีค่ำเท่ำกับ 63.8 เดซิเบล(เอ) โดยค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของค่ำมำตรฐำนระดับเสียง
ทั่วไปที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่ำไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) สำหรับค่ำระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
พบว่ำ ค่ำสูงสุดตรวจวัดได้บริเวณวัดพณำนิคมเช่นเดียวกันโดยมีค่ำเท่ำกับ 104.6 เดซิเบล(เอ) โดยค่ำสูงสุดที่
ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 90.96 ของค่ำมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ Lmax ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง
ต้องมีค่ำไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) จะเห็นได้ว่ำควำมสำมำรถในกำรรองรับเสียงดัง (Loading Capacity) ของ
บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงกำรสำมำรถรองรับได้อีกไม่มำกนัก ประกอบกับผลจำกกำรรวบรวมข้อมูลระดับเสียงจำก
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม โครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง), กรกฎำคมถึงธันวำคม 2556 ดำเนินกำรตรวจวัดระดับ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

หน้า 7-29

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เสียงจำนวน 3 สถำนี พบว่ำ ผลกำรตรวจวัดมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) โดยระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดได้ในบริเวณวัดพณำนิคม มี
ค่ำเท่ำกับ 64.2 เดซิเบล(เอ) โดยค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 91.71 ของค่ำมำตรฐำนฯ
ดัง นั้น ทำงโครงกำรจึง พิ จำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำง
สุขภำพของประชำชนจำกเสียงดังรบกวนในระยะก่อสร้ำง อยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน)

การพิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ตามมา (Severity of
Consequences)
1. คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงสุขภำพต่อคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร
พบว่ำกิจกรรมก่อสร้ำงเกิดขึ้นในระยะสั้น แต่ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน)
เนื่องจำกอำจเพิ่มอัตรำป่วย มีกำรบำดเจ็บ มีจำนวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง กระทบต่องบประมำณ มีกำรหยุดงำน
กระทบต่อกำรผลิตกระทบต่อชุมชนในพื้นที่
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ผลจำกกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงดังและระดับเสียงรบกวน พบว่ำบริเวณพื้นที่
อ่อนไหวทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนภูไทร และวัดพณำนิคม พบว่ำมีค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จำก
กิจกรรมกำรก่อสร้ำง อยู่ในช่วง 36.6-40.1 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมื่อรวมกับระดับเสียงสูงสุดที่ได้จำกกำรตรวจวัดใน
ปัจจุบัน พบว่ำ มีระดับเสียงเกิดขึ้นเท่ำกับ 56.3-59.9 เดซิเบล(เอ) นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเสียงรบกวน พบว่ำ
บริเวณวัดพณำนิคมจะมีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนและถือว่ำเป็นเสียงรบกวน อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรได้กำหนดให้
มีกำรติดตั้งรั้วสังกะสีที่มีควำมหนำประมำณ 0.79 มิลลิเมตร ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 2.50 เมตร ซึ่งจะช่วยลดทอน
ระดับเสียงจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรลง และทำให้ระดับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นไม่เพิ่มจำกสภำพปัจจุบัน
ดังนั้น ทำงโครงกำรจึงพิจำรณำให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบทำงสุขภำพ
ของประชำชนที่เกิดขึ้นตำมมำให้อยู่ในระดับต่ำ (1 คะแนน) คือ เกิดกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลต่อกำรเพิ่มอัตรำป่วย
(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงสุขภำพของคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร พบว่ำ
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงเกิดขึ้นชั่วครำวในระยะสั้น แต่อำจส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเกิดกำรสะสมจำนวนกลุ่มเสี่ยง
ดังนั้น ควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน) และโอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ในระดับ
ปำนกลำง (3 คะแนน) เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรต้องปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีกำรทำงำนของ
เครื่องจักรหนักจำกกิจกรรมของกำรก่อสร้ำงตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบ
จึงอยู่ในระดับปำนกลำง (6 คะแนน) ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่
เดิมเพียงพอและเหมำะสมหรือไม่
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ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลกระทบทำงสุ ข ภำพ พบว่ ำ บริเ วณโดยรอบพื้ นที่ โ ครงกำรยั ง มี
ประชำชนอำศัยอยู่ และทั้งพื้นที่โดยรอบโครงกำรมีสำมำรถในกำรรองรับระดับเสียงดังได้อีก ไม่มำกนัก ดังนั้น
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดในช่วงระยะเวลำสั้นๆ
ควำมรุนแรงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ (1 คะแนน) ดังนั้น จึงมีระดับนัยสำคัญของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ
(3 คะแนน)
(3) ขยะมูลฝอย กากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และน้าเสีย
(ก) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
กำกของเสี ย ที่เ กิ ด ขึ้ นในระยะก่ อ สร้ำ ง ได้แ ก่ เศษวั ส ดุที่ เ กิ ด จำกกำรขุ ด ดิ น ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้ำงที่เหลือทิ้ง ขยะอันตรำยต่ำงๆ เช่น แบตเตอรี่ และน้ำมันเครื่อง นอกจำกนี้ มีขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้ น
ประมำณ 150 กิโลกรัม/วัน จำกคนงำนสูงสุด 300 คน (เมื่อพิจำรณำที่อัตรำกำรเก็บขยะมูลฝอย เท่ำกับ 0.5
กิโลกรัม/คน/วัน (เกรียงศักดิ์, 2537))
สำหรับน้ำเสียจำกกำรอุปโภค-บริโภคเกิดขึ้นประมำณ 12 ลูกบำศก์เมตร/วัน ซึ่งเกิดจำก
คนงำนสูงสุดจำนวน 300 คน (โดยปริมำณน้ำเสียมีประมำณร้อยละ 80 ของควำมต้องกำรใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 50 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์, 2539))
หำกปล่อยให้มีกำรปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมอำจเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของสัตว์พำหะนำโรค ส่ง
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และเกิดควำมขัดแย้งกับชุมชนดั้งเดิมได้
(ข) กิจกรรมหลักที่ทาให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
ของเสียเหล่ำนี้เกิดจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำ งของโครงกำร และกำรอุปโภค-บริโภคของ
คนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร
(ค) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่อำจได้รับผลกระทบทำงสุขภำพ ได้แก่ ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำร และคนงำนก่อสร้ำง
(ง) การพิ จ ารณาโอกาสของการเกิ ด ผลกระทบทางสุ ข ภาพและระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา

การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
1. คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรที่ทำกำรจัดเก็บขยะทั่วไปและกำกของเสีย เป็น
กลุ่มที่มีโอกำสได้รับสัมผัสมำกที่สุด ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
ของพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ อยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน)
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2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ในระยะก่อสร้ำงโครงกำรได้จัดให้มีพื้นที่เฉพำะสำหรับเก็บขยะทั่วไป และกำก
ของเสียแต่ละชนิด รวมทั้งจัดเตรียมภำชนะที่เหมำะสมในกำรเก็บรวบรวมกำกของเสียแต่ละประเภทออกจำกกัน
เพื่อควำมสะดวกต่อกำรจำกัดที่เหมำะสม โดยกำกของเสียโครงกำรจะส่งกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญำตดำเนินกำร
กำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรมจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมำณ 12 ลูกบำศก์เมตร/วัน โครงกำรจะดำเนินกำร
บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดตั้งกับที่ (Onsite Wastewater Treatment System) ให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่
มำตรฐำนน้ำทิ้งกำหนดก่อนมีกำรระบำยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำตำมธรรมชำติต่อไป
ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
ของประชำชนอยู่ในระดับน้อย (2 คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลแสดงว่ำมีแนวโน้มที่จะเกิด แต่ยัง
ขำดสถิติที่ชัดเจนจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุน อีกทั้งโครงกำรได้มีมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบ

การพิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ตามมา (Severity of
Consequences)
1. คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
คนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน โครงกำรได้
พิจำรณำให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำต่อพนักงำนอยู่ในระดับ ปำนกลำง (2 คะแนน) เพรำะ
พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนมีโอกำสได้รับสัมผัสโดยตรง อำจส่งผลให้มีกำรบำดเจ็บ และกระทบต่อกำร
ทำงำน
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
ในระยะก่อสร้ำงคำดว่ำ จะมีปริมำณขยะมูลฝอย กำกของเสียจำกกำรก่อสร้ำง
และน้ำเสียที่เกิดขึ้น ดังนี้
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยทั่วไปประมำณ 150 กก./วัน
เศษวัสดุต่างๆ จากการก่อสร้าง เช่น เศษอิฐแตก ชิ้นส่วนโครงกำร เศษวัสดุที่
เหลือใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น
กากของเสียต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง สำรทำควำมสะอำด เป็นต้น
โครงกำรได้จัดให้มีพื้นที่เฉพำะสำหรับจัดเก็บขยะและคัดแยกกำกของเสียแต่ละ
ชนิดออกจำกกัน รวมทั้งจัดเตรียมภำชนะที่เหมำะสมในกำรเก็บรวบรวมกำกของเสียแต่ละประเภทออกจำกกัน เพื่อ
สะดวกต่อกำรนำไปจัดกำร
ดัง นั้น โครงกำรจึ ง พิ จำรณำให้ ระดั บควำมรุ นแรงของผลกระทบที่เ กิด ขึ้ น
ตำมมำต่อประชำชนให้อยู่ในระดับ ต่ำ (1 คะแนน) คือ เกิดกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่มีผลต่อกำรเพิ่มอัตรำป่วย ไม่
จำเป็นต้องมีกำรหยุดงำน ไม่กระทบต่องบประมำณท้องถิ่น
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(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

พนักงานโครงการ
เมื่อพิจำรณำถึงระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกระทบ
ที่เกิดจำกขยะทั่วไปและกำกของเสียต่อสุขภำพของพนักงำนที่ทำกำรจัดเก็บและขนย้ำย พบว่ำ โอกำสในกำรเกิดผล
กระทบจำกเหตุดังกล่ำวอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) ส่วนควำมรุนแรงของผลกระทบจัดให้อยู่ในระดับปำนกลำง
(2 คะแนน) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบต่อสุขภำพของพนักงำนโครงกำรจึงอยู่ในระดับ ปำนกลำง (6
คะแนน) คือ ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม
หรือไม่

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่อพิจำรณำถึงระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกระทบ
ที่เกิดจำกขยะทั่วไปและกำกเสียต่อสุขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำร พบว่ำ โอกำสในกำรเกิดผล
กระทบจำกเหตุดังกล่ำวอยู่ในระดับ น้อย (2 คะแนน) และพิจำรณำให้ควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ
(1 คะแนน) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำรอยู่ในระดับ
ต่ำ (2 คะแนน) คือไม่ต้องมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม

7.7.1.2

การคมนาคมขนส่ง

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ในระยะก่อสร้ำง จะมีกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรก่อสร้ำงโครงกำร ตลอดจน
เคลื่อนย้ำยคนงำนเข้ำมำยังบริเวณพื้นที่โครงกำร สิ่งเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบต่อกำรคมนำคมขนส่ง ทั้งในบริเวณ
พื้นที่โครงกำรและพื้นที่โดยรอบ นอกจำกนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุอำจส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิต
จำกกำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรคมนำคม พบว่ำ สภำพทำงหลวงที่ใช้เป็นเส้นทำงในกำร
ขนส่งอยู่ในสภำพดี และกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในระยะก่อสร้ำงของโครงกำร ไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพควำม
คล่องตัวบนเส้นทำงกำรจรำจรของโครงกำร ประกอบกับผู้รับเหมำก่อสร้ำง จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยจรำจรอย่ำง
เคร่งครัด โดยกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรขนำดใหญ่โครงกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้ตำรวจในพื้นที่ รวมถึง
ผู้นำชุมชนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวก และแจ้งให้กับประชำชนในชุมชนทรำบล่วงหน้ำทุกครั้ง
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน และประชำชนที่ใช้เส้นทำงจรำจรร่วมกับโครงกำร
(2) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์กำรก่อสร้ำง คนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร
(3) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดจำกอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ในระยะ
ก่อสร้ำง ได้แก่ ประชำชนที่สัญจรไปมำรอบพื้นที่โครงกำร และคนงำนก่อสร้ำงโครงกำรประมำณ 300 คน ที่ไม่ได้
พักอำศัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำรแต่ใช้วิธีไป-กลับในกำรทำงำน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เส้นทำงคมนำคม
ร่วมกับประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงกำร
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(4) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา
(4.1) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
สำหรับคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะก่อสร้ำงนั้น เนื่องจำก
ไม่ได้พักอำศัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงของโครงกำร แต่ใช้วิธีไป-กลับในกำรทำงำน ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทำงคมนำคม
ร่วมกับประชำชนในพื้นที่โครงกำร จึงพบว่ำโอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) เช่นเดียวกับ
ประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำร

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
จำกกำรคำดกำรณ์ ปริมำณจรำจรในหัว ข้อ 4.3.2 การคมนาคมขนส่ง พบว่ ำ ปริมำณ
กำรจรำจรไม่แตกต่ำงจำกเดิมคือมีสภำพกำรจรำจรคล่องตัวสูงมำก โดยเส้นทำงดังกล่ำวจะสำมำรถรองรับปริมำณ
จรำจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ แต่เนื่องจำกโครงกำรยังใช้เส้นทำงคมนำคมร่วมกับประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น ทำง
โครงกำร จึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพทั้งต่อประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง (3
คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง มีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำรคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้
(4) การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of Consequences)

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
สำหรับคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะก่อสร้ำง โครงกำรได้
พิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ สูง (3 คะแนน) คือ มีกำรบำดเจ็บ มีงำนหยุดงำน และ
กระทบต่อกำรทำงำน

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เนื่องจำกกำรดำเนินกิจกรรมระยะก่อนกำรก่อสร้ำงและระยะก่อสร้ำงของโครงกำรใช้ระยะ
เวลำนำนพอสมควร อีกทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็นำมำสู่กำรบำดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง ทุกพลภำพหรือเสียชีวิต ดังนั้น
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภำพของประชำชน จึงพิจำรณำให้อยู่ในระดับปำนสูง (3 คะแนน)
คือ มีกำรบำดเจ็บ กระทบต่อชุมชนในพื้นที่
(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
เมื่อพิจำรณำถึงระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดขึ้นต่อคนงำนก่อสร้ำงและ
พนักงำนโครงกำร พบว่ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระยะสั้น แต่เป็นผลกระทบมีควำมรุนแรงในระดับ สูง
(3 คะแนน) และควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบ
จึงอยู่ในระดับปำนกลำง (9 คะแนน) คือ ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มี
อยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสมหรือไม่
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ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ระดั บนั ยส ำคั ญของผลกระทบทำงสุข ภำพที่ เกิ ดขึ้ นต่ อประชำชนที่ใ ช้
เส้นทำงกำรกำรจรำจร และกำรขนส่งร่วมกับโครงกำร พบว่ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระยะสั้น แต่เป็น
ผลกระทบมีควำมรุนแรงในระดับสูง (3 คะแนน) และควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน)
ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (9 คะแนน) คือส่งผลมีกำรบำดเจ็บ อำจมีผลต่อ
งบประมำณ ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอ และเหมำะสม

7.7.1.3

เศรษฐกิจ-สังคม

โอกำสในกำรจ้ำงงำนจำกประชำชนในพื้นที่คำดว่ำ จะอยู่ในระดับปำนกลำง (3) เนื่องจำกกำรจัดจ้ำง
แรงงำนในระยะก่อสร้ำง ทั้งหมดอยู่ในควำมรับผิดชอบของบริษัทผู้รับเหมำ ดังนั้น ผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน
ที่ประชำชนในพื้นที่จะได้รับจึงขึ้นอยู่กับกำรจัดกำรของบริษัทผู้รับเหมำ อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบฯ ได้ระบุให้บริษัทผู้รับเหมำพิจำรณำจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ให้มำกเท่ำที่สำมำรถดำเนินกำรได้ เพื่อเป็นกำร
ลดผลกระทบที่อำจเกิดจำกแรงงำนต่ำงถิ่นและเป็นกำรเพิ่มผลประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้ง ได้มีกำรเสนอจำก
ประชำชนในพื้นที่ให้รับคนงำนในพื้นที่เป็นลำดับแรก ซึ่งกำรจ้ำงงำนของโครงกำรนี้ จะช่วยส่งเสริม สภำพคล่องของ
ระบบเศรษฐกิจในชุมชน ลดอัตรำกำรว่ำงงำน จะส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น มีควำมใส่ใจในกำรดูแล
สุขภำพมำกขึ้น และมีทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรบริกำรสุขภำพที่ดีกว่ำเดิม โดยประโยชน์ที่คำดว่ำ ประชำชนจะ
ได้รับจำกกำรจ้ำงงำนนั้นอยู่ในระดับปำนกลำง (2) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบด้ำนกำรจ้ำงงำนของคนใน
พื้นที่จึงอยู่ในระดับปำนกลำง (6)

7.7.1.4

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ในระยะก่อสร้ำง มีโอกำสเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงได้ เช่น กำร
ก่อสร้ำงในที่สูง กำรก่อสร้ำงในที่อับอำกำศ บริเวณที่มีเสียงดัง บริเวณที่มีแสงสว่ำงจ้ำหรือน้อยจนเกินไป บริเวณที่
มีควำมร้อยควำมร้อนสูง กำรสัมผัสสำรเคมี และลักษณะท่ำทำงกำรทำงำนที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้อำจส่งผล
ให้เกิดกำรเจ็บป่วยหรือเกิดอันตรำยถึงแก่ชีวิตต่อผู้ปฏิบัติงำนได้
จำกกำรประเมินผลกระทบ พบว่ำ โครงกำรฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญเรื่องอำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของพนักงำนโครงกำรฯ และคนงำนก่อสร้ำง มีกำรฝึ กอบรมก่อนเริ่ม
ปฏิ บั ติ งำนและกำรปฏิ บั ติ ตำมมำตรกำรด้ ำนอำชี วอนำมั ย ควำมปลอดภั ยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนแก่
ผู้ ปฏิบัติงำน เพื่ อให้เกิ ดควำมปลอดภัยตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติ ง ำน โดยเป้ำหมำยหลักของโครงกำรฯ คื อ
กำรปฏิบัติงำนโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
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(2) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กิจกรรมในระยะก่อสร้ำงที่อำจส่งผลกระทบ ได้แก่
ฝุ่นละอองที่เกิดจำกกิจกรรมกำรแผ้วถำงและปรับพื้นที่โครงกำร งำนปรับปรุงสภำพชั้นดิน
ฐำนรำก งำนขนย้ำยเศษวัสดุออกจำกพื้นที่ก่อสร้ำง และกำรขนส่งพนักงำนโครงกำรและคนงำนก่อสร้ำง เป็นต้น
ไอเสียจำกยำนยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมกำรขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์กำรก่อสร้ำง และวัสดุ
ก่อสร้ำง งำนขนย้ำยวัสดุ/ชิ้นส่วนงำนก่อสร้ำง
เสียงดังและควำมสั่นสะเทือนจำกกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ กำรทำงำนของเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
กิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำร
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เช่น ควำมร้อนขณะปฏิบัติงำน แสงสว่ำงน้อยหรือสว่ำงเกินไป
และกำรทำงำนในสถำนที่อับอำกำศ กำรทำงำนในที่สูง กำรปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง กำรปฏิบัติงำนที่ไม่
ถูกต้องตำมหลักกำรยศำสตร์ (Ergonomics) เป็นต้น
(3) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่อำจได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรทำงำน ได้แก่ คนงำนก่อสร้ำงและพนักงำน
โครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งงำนที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังและกำรป้องกันเป็นพิเศษ เช่น งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงใน
บริเวณที่เฉพำะและยำกต่อ กำรควบคุ มเครื่องจักร ซึ่ง ต้องใช้ผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนเป็นพิเศษ และงำน
บำรุงรักษำเครื่องจักรกลต่ำงๆ เป็นต้น
(4) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา
(4.1) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
ในระยะก่อสร้ำงอำจมีโอกำสเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำงได้ เช่น
กำรก่อสร้ำงในที่สูง กำรก่อสร้ำงในที่อับอำกำศบริเวณที่มีเสียงดัง แสงสว่ำงน้อยหรือ สว่ำงเกินไป บริเวณที่มีควำม
ร้อนสูง และลักษณะท่ำทำงกำรทำงำนที่ไม่ถูกต้องตำมหลักกำรยศำสตร์ (Ergonomics) เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้อำจ
ส่งผลให้เกิดกำรเจ็บป่วยหรืออันตรำยถึงแก่ชีวิตได้
อย่ ำงไรก็ ต ำม โครงกำรโรงไฟฟ้ ำก๊ ำ ซธรรมชำติ ของบริ ษัท อมตะ บี. กริม เพำเวอร์
(ระยอง) 3 จำกัด ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญเรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
รำยละเอียดดังแสดงในหัวข้อที่ 2.15 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดตลอด
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน โดยเป้ำหมำยหลักคือ กำรปฏิบัติงำนโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ดังนั้ น จึงพิจำรณำให้
โอกำสของกำรเกิดผลกระทบต่อ สุขภำพของคนงำนก่อสร้ำง และพนักงำนโครงกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (3
คะแนน) คือ มีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำรคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้
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(4.2) การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of Consequences)

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
กรณีที่เจ้ำของบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงไม่ได้ให้ควำมสนใจหรือคำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
คนงำนก่อสร้ำงดีพอ อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนได้ ระดับควำมรุนแรงจำกอุบัติเหตุอำจส่งผลให้
คนงำนก่อสร้ำงบำดเจ็บหรืออำจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น โครงกำรจึงกำหนดให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่
ในระดับสูง (3 คะแนน) คือ มีกำรบำดเจ็บหรือมีกำรเสียชีวิต เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟู กระทบต่อกำรผลิต
(5) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ
ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพของคนงำนก่อสร้ำงและพนักงำนโครงกำร มีคะแนนเท่ำกับ 9
จัดอยู่ในระดับปำนกลำง (คะแนนอยู่ในระหว่ำงช่วง 5-9) คือ ต้องมีกำรตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสมหรือไม่ ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้อำจมีกำรเพิ่ มมำตรกำร หรือ
ปรับปรุงมำตรกำรเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบ

7.7.1.5

ระบบบริการสาธารณสุข

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
อุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำร ทั้งกำรขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร
และพนักงำน รวมถึงอุบัติเหตุจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน รวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ มีผู้ได้รับบำดเจ็บ
และเสียชีวิตต้องได้รับกำรรักษำพยำบำล โดยหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ ซึ่งเหตุที่กล่ำวมำนี้เป็นกำรเพิ่มภำระให้กับ
หน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่ที่มำรับบริกำรจำกหน่วยงำนสำธำรณสุขดังกล่ำว
อีกทั้งยังอำจนำพำโรคต่ำงถิ่นเข้ำมำในพื้นที่ได้
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรได้มีแผนกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนที่เหมำะสม รวมถึงมีกำรประเมินผลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนอำชีวอนำมัยฯ ของโครงกำรอย่ำง
เคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีห้องปฐมพยำบำล เพื่อรักษำอำกำรเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงที่เกิดขึ้นกับพนักงำน เพื่อลดภำระ
ของระบบบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ รวมถึงกำรคัดกรองสุขภำพพนักงำนก่อนรับเข้ำทำงำนและกำรตรวจสุขภำพ
ประจำปีของพนักงำน กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขจำกผู้เชี่ยวชำญหรือหน่วยงำนภำยนอก ตลอดช่วง
ระยะเวลำก่อสร้ำง เพื่อส่งเสริมสุขภำพของพนักงำน และช่วยให้พยำบำลในพื้นที่สำมำรถวินิจฉัยและรักษำโรคได้
อย่ำงถูกต้อง กำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยให้กับพนักงำนของโครงกำร
(2) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
อุบัติเหตุจำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง กำรอพยพเข้ำมำอยู่อำศัยในพื้นที่ของคนงำนก่อสร้ำง พนักงำน
โครงกำร เป็นต้น
(3) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงหลักที่จะได้รับผลกระทบ คือ ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร
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(4) ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรมีควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับ
น้อย (2) เนื่องจำกผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นผลกระทบในระยะสั้น โดยระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ
ปำนกลำง (2) ดังนั้น ควำมเสี่ยงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ (4) ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี
มำตรกำรควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง

7.7.1.6

การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างถิ่น

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
กำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรมในระยะก่อสร้ำง อำจส่งผลในแง่ของกำรเกิด
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ เช่น โรคอุจจำระร่ว ง โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และโรคต่ำงถิ่นอื่นๆ เป็นต้น
นอกจำกนี้ อำจก่อให้เกิดปัญหำสังคม เช่น ปัญหำยำเสพติด ควำมปลอดภัยในสังคมที่อำจลดลง รวมถึงเกิดปัญหำ
ควำมขัดแย้งกับชุมชนดั้งเดิม หำกไม่ได้มีกำรคัดกรองหรือมีกำรจัดกำรบริหำรแรงงำนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำทำงำนอย่ำงดี
และมีประสิทธิภำพมำกพอ โดยโครงกำรจะพิจำรณำเฉพำะแรงงำนต่ำงด้ำวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำย
เท่ำนั้น นอกจำกนี้ กรณีที่แรงงำนต่ำงถิ่นเกิดกำรบำดเจ็บหรือล้มป่วยจำกกำรทำงำน และมีควำมจำเป็นต้องนำส่ งไป
รักษำตัวที่โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลประจำท้องถิ่น อำจส่งผลทำให้เกิดกำรแย่งกันใช้บริกำรระบบบริกำร
สำธำรณสุขชุมชน ส่งผลทำให้เกิดควำมไม่พอเพียงของระบบบริกำรสำธำรณสุขขึ้นมำได้
(2) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กำรเพิ่มขึ้นของแรงงำนต่ำงถิ่น ในระยะก่อสร้ำงของโครงกำรประมำณ 300 คน
(3) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
ประชำชนที่อำศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงกำร
(4) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา
(4.1) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ในระยะก่อสร้ำง โครงกำรมีควำมต้องกำรใช้พนักงำนและผู้รับเหมำสูงสุดประมำณ 300
คนต่ อ วั น หำกเป็ นแรงงำนต่ ำ งถิ่ น ทั้ง หมดอำจก่ อให้ เกิ ด ปัญ หำทำงสั ง คมและสุ ขำภิ บำลชุม ชนได้ เนื่ องจำก
ผู้ รับ เหมำก่ อ สร้ ำงต้อ งจั ด หำที่ พั ก คนงำนบริเ วณพื้ นที่ รอบนอกโครงกำร อำจมีควำมเสี่ย งต่ อกำรเกิดปั ญหำ
โรคติดต่อ ปัญหำยำเสพติด อำชญำกรรม และควำมเพียงพอของกำรเข้ำรับบริกำรทำงสำธำรณสุขอำจส่งผลกระทบ
ต่อประชำชนในท้องถิ่น จำกผลกำรศึกษำควำมเพียงพอของจำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ พบว่ำ ในพื้นที่ศึกษำมี
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกรไม่เพียงพอต่อจำนวนประชำกร (ตารางที่ 3.5.2-4)
นอกจำกนี้ จำกกำรสำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่
พบว่ำ ปัจจุบันในพื้นที่ยังมีปัญหำอำชญำกรรม (ร้อยละ 100) เช่น ปัญหำกำรลักขโมย (ร้อยละ 85.7) และปัญหำ
ยำเสพติด (ร้อยละ 14.3) เป็นต้น
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ดังนั้น ทำงโครงกำรได้พิจำรณำให้โอกำสของกำรเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน
อยู่ในระดับ ปำนกลำง (3 คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำงหรือมีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำร
คำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ ไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมกำรเกิด
เหตุกำรณ์
(4.2) การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of Consequences)

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เนื่องจำกคนงำนก่อสร้ำงที่ใช้ในระยะก่อสร้ำงของโครงกำรมีประมำณ 300 คน ในกรณีที่
บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงไม่ได้ให้ควำมสนใจในกำรคัดกรองแรงงำนต่ำงถิ่น หรือมีกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงถิ่นให้
มีประสิทธิภำพดีพอ อำจส่งผลทำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรค อีกทั้งอำจก่อให้เกิดปัญหำทำงสังคม เช่น ปัญหำ
ยำเสพติด อำชญำกรรม และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำจส่งผลต่อระบบบริกำรสำธำรณสุขของ
ชุมชนอีกด้วย
ดัง นั้ น ทำงโครงกำรจึ ง พิ จำรณำให้ร ะดั บควำมรุนแรงของผลกระทบทำงสุข ภำพของ
ประชำชนที่อำจเกิดขึ้นตำมมำอยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน) คือ เพิ่มอัตรำป่วย กำรบำดเจ็บ จำนวนสะสมของ
กลุ่มเสี่ยง และกระทบต่องบประมำณท้องถิ่น
(5) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพของประชำชนมีคะแนนเท่ำกับ 6 จัดอยู่ในระดับปำนกลำง
(คะแนนอยู่ในระหว่ำงช่ว ง 5-9) คือ ต้องมีกำรตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิม
เพียงพอและเหมำะสมหรือไม่

7.7.1.7

ผลกระทบด้านจิตใจ

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
กำรขนส่งเครื่องมือ และเครื่องจักรขนำดใหญ่ กำรขนส่งด้วยรถบรรทุกขนำดใหญ่ต่ำงมีส่วนใน
กำรเพิ่มปริมำณกำรจรำจรบนท้องถนนในพื้นที่โครงกำร ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำงของประชำชนใน
พื้นที่ รวมถึงเป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและควำมเครียดจำกกำรเดินทำง และควำม
วิตกกังวลต่อควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในกำรดำเนินงำนโครงกำร อำจมีควำมจำเป็นในกำรจ้ำงแรงงำนจำกนอกพื้นที่ ที่อำจมีลักษณะ
กำรดำรงชีวิตที่แตกต่ำงกับประชำชนในพื้นที่ จึงอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้นได้ รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกำรดำเนินงำนในระยะก่อ สร้ำง เช่น ปริมำณฝุ่ นละออง เสียงดัง จำกกำรดำเนินงำน และกำรทำงำนของ
เครื่องจักร เป็นต้น ต่ำงมีส่วนในกำรเพิ่มภำวะควำมเครียด และควำมวิตกกังวลให้กับประชำชนที่พักอำศัยโดยรอบ
พื้นที่โครงกำร
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(2) ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
ถึงแม้จะไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภำพจิตใจ และสภำพควำม
เป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ทำงโครงกำรจะประชำสัมพันธ์แผนงำนกำรก่อสร้ำงและสร้ำงควำมมั่นใจให้กับชุมชนในกำร
ควบคุ มกำรด ำเนิน งำนของผู้ รับ เหมำให้ป ฏิ บัติ ตำมมำตรกำรที่ กำหนดไว้ ในรำยงำนกำรวิ เครำะ ห์ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งในสัญญำกำรว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง ดังนั้น คำดว่ำจะเกิด
ผลกระทบเฉพำะในพื้นที่ เป็นผลกระทบระยะสั้น โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับน้อย (2) และมีระดับ
ควำมรุนแรงปำนกลำง (2) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบต่อสภำพจิตใจ และสภำพควำมเป็นอยู่ของคนใน
พื้นที่จึงจัดอยู่ในระดับต่ำ (4)

7.7.2

ระยะดาเนินการ

กำรดำเนินโครงกำรอำจก่อให้เกิดสิ่งคุกคำมทำงสุขภำพต่อผู้ปฏิบัติงำน และประชำชนในพื้นที่อ่อนไหว
รัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของคุณภำพอำกำศ เสียง อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย ผลกำรประเมินผลกระทบทำง
สุขภำพโดยใช้วิธี Risk Matrix สรุปได้ดังตารางที่ 7.7-2 โดยมีลักษณะของผลกระทบและควำมเสี่ยงในกำร
เกิดผลกระทบ ดังนี้

7.7.2.1

สิ่งแวดล้อม

(1) คุณภาพอากาศ
(ก) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
เนื่องจำกในระยะดำเนินกำรโครงกำรได้ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น มลสำรที่
โรงไฟฟ้ำระบำยสู่บรรยำกำศและอำจทำให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ได้แก่ ก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊ำซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน
(PM10) ส่งผลต่อระบบทำงเดินหำยใจของมนุษย์ สำหรับก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เมื่อหำยใจเข้ำไปแล้ว
อำจทำให้เกิดควำมระคำยเคืองในถุงลม ทำให้เกิดอำกำรคล้ำยกับโรคหลอดลมตีบตัน โดยเฉพำะในบุคคลที่เป็น
โรคหอบหืดอยู่แล้ว ส่วนก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) หำกร่ำงกำยได้รับแต่เพียงลำพังจะพบว่ำ ระบบหำยใจ
ทำงำนผิดปกติ เมื่อได้รับก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีควำมเข้มข้น 210 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร และเมื่อร่ำงกำย
รับก๊ำซที่มีควำมเข้มข้น 290 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีอำกำรชีพจรเต้นถี่ขึ้นหำยใจอำกำศเข้ำออกน้อยลง
เพิ่มแรงต้ำนในปอด ลดน้ำมูกและขนำดช่องจมูก (วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ , 2538) กำรก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ
ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยด้วยกัน เช่น ระยะเวลำที่ได้รับมลสำร สุขภำพของผู้ที่ได้รับมลสำร และควำมเข้มข้นของมลสำร
รำยละเอียดแสดงดังตารางที่ 7.7-3 และตารางที่ 7.7-4
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สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
1) คุณภำพอำกำศ
(NOx, SO2,
TSP, PM10)

กลุ่มเสี่ยง




ประชำชนที่อำศัยอยู่
ในรัศมี 5 กิโลเมตร
จำกขอบเขตพื้นที่
ที่ตั้งโครงกำร
โดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยง
ที่ไวต่อกำรรับสัมผัส
เช่น เด็ก คนชรำ และ
ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
พนักงำนโครงกำร

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา





กำรระบำยมลสำรที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำร
(NOx, SO2, TSP,
PM10)
สถำนะสุขภำพของ
ประชำชน
มำตรกำรในกำรติดตำม
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศ

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)
ประชาชน
ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
พนักงาน
พนักงาน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ
ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด
พนักงาน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภำพอำกำศจำกปล่องอย่ำง

-

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ต่อเนื่อง (CEMs : Continuous Emission
Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NO2, O2, และ
อัตรำกำรระบำย (Flow Rate) บริเวณปล่องหน่วยผลิต
ไอน้ำแรงดันสูง (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรำยงำนผล
เป็นค่ำเฉลี่ยรำยชั่วโมง ที่สภำวะแห้ง อุณหภูมิ 25 oC
ควำมดัน 1 บรรยำกำศ และปริมำณออกซิเจนส่วนเกิน
ร้อยละ 7
กำหนดให้มีกำร Audit CEMs ทุก 3 ปี ตลอดอำยุโครงกำร
ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่ำกำรระบำย
NO2 ไว้ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 95 และร้อยละ 100
ของค่ำควบคุม
ติดตั้งระบบหัวฉีดเผำไหม้แบบ Dry Low NOx (DLN)
สำหรับควบคุมกำรเกิด NOx โดยมีกำรควบคุมอัตโนมัติ
ควบคุมอัตรำกำรปล่อยมลสำรจำกปล่องระบำยไม่ให้เกิน
มำตรฐำนที่กำหนดโดยกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ้ง
อำกำศเสียจำกโรงไฟฟ้ำใหม่ พ.ศ.2552 และประกำศ
กระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำหนดค่ำปริมำณสำรเจือ
ปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำนผลิตส่ง หรือ
จำหน่ำยไฟฟ้ำ และที่กำหนดเอำไว้ในรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 ค่ำควำมเข้มข้นของ SO2 ที่ระบำยออกจำกแต่ละ
ปล่องมีค่ำไม่เกิน 10 ppm หรืออัตรำกำรระบำย
ไม่เกิน 1.70 กรัม/วินำที

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
1) คุณภำพอำกำศ
(NOx, SO2,
TSP, PM10)
(ต่อ)

2)

เสียง

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ






ประชำชนอำศัยใน
รัศมี 5 กิโลเมตรจำก
ขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
พนักงำนโครงกำร






มำตรกำรป้องกันเสียงดัง
ของโครงกำร
มำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของโครงกำร
ระดับเสียงที่เกิดขึ้นจำก
กิจกรรมต่ำงๆในระยะ
ดำเนินงำน

ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่
ในระดับปำนกลำง (3)
พนักงาน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่
ในระดับปำนกลำง (3)

ประชาชน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
พนักงาน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)

-

-

-
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ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด
พนักงาน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด

ค่ำควำมเข้มข้นของ NO2 ที่ระบำยออกจำกแต่
ละปล่องมีค่ำไม่เกิน 60 ppm หรืออัตรำกำร
ระบำยไม่เกิน 7.33 กรัม/วินำที
 ค่ำควำมเข้มข้นของ TSP ที่ระบำยออกจำกแต่ละ
ปล่องมีค่ำไม่เกิน 20 mg/m3 หรืออัตรำกำร
ระบำยไม่เกิน 1.33 กรัม/วินำที
กำหนดให้โครงกำรจัดทำแผนที่ระดับเส้นเสียง (Noise
Contour Map) ภำยหลังเปิดดำเนินโครงกำรแล้ว เพื่อ
กำหนดเขตพื้นที่เสียงดัง สำหรับกำหนดให้พนักงำนที่
ปฏิบัติงำนหรือผู้ที่เข้ำไปในบริเวณที่มีเสียงดังใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือ
ที่ครอบหู (Ear Muff)
จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ำยเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียง
ดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ)
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล อำทิ ที่ครอบ
หู/ที่อุดหู สำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำน หรือผู้ที่เข้ำไปใน
บริเวณที่มีโอกำสได้รับเสียงเกินกว่ำ 85 เดซิเบล(เอ) และ
มีอุปกรณ์ดังกล่ำวสำรองไว้อย่ำงเพียงพอ
บำรุงรักษำเครื่องจักรต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ และพิจำรณำ
เลือกใช้วิธีกำรควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดตำมควำม
เหมำะสม
กำหนดไม่ให้พนักงำนปฏิบัตงิ ำนในพื้นที่ทมี่ ีเสียงดัง
เท่ำกับ 90 เดซิเบล(เอ) ติดต่อกันมำกกว่ำ 8 ชั่วโมง
ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงกำรไม่ให้เกิน 70
เดซิเบล(เอ)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
3) ขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตรำย และ
น้ำเสีย

กลุ่มเสี่ยง





ประชำชนที่ร่วมใช้
เส้นทำง
ประชำชนอำศัยใน
รัศมี 5 กิโลเมตรจำก
ขอบเขตพื้นที่ที่ตั้ง
โครงกำร
พนักงำนโครงกำร

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)
มำตรกำรด้ำนกำรจัดกำร ประชาชน
ประชาชน
ขยะมูลฝอยและของเสีย โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อันตรำยและน้ำเสียของ ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
โครงกำร
พนักงาน
พนักงาน
ประสิทธิภำพในกำรเก็บ โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
รวบรวมขยะมูลฝอยและ ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
ของหน่วยงำนท้องถิ่น
และระบบกำรจัดกำร
ของเสียอันตรำยของ
บริษัทรับจ้ำงเหมำ
สถำนะสุขภำพของคนใน
ของประชำชน
ประสิทธิภพำพในกำร
บำบัดน้ำเสียของ
โครงกำร

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา







โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ
ประชาชน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด
พนักงาน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่

-

-

-

-
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-

เกิดขึ้นภำยในโครงกำรอย่ำงเพียงพอก่อนรวบรวมส่งให้
หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตนำไปกำจัดอย่ำงถูกต้องตำม
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป
ขยะมูลฝอยที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ทเี่ ก็บรวบรวม
ได้ภำยในโครงกำร ควรคัดแยกกลับมำใช้ประโยชน์ให้
มำกที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อจำหน่ำยให้แก่บริษัทรับ
ซื้อต่อไป
กำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิตให้ทำกำรรวบรวมแยก
ประเภทก่อนส่งให้ศูนย์กำจัดของเสียอุตสำหกรรมที่ได้รบั
อนุญำตจำกกระทรวงอุตสำหกรรมนำไปกำจัดอย่ำง
ถูกต้องในลำดับต่อไป
จัดให้มีภำชนะที่เหมำะสมและมีฝำปิดมิดชิดเพื่อเก็บกำก
ของเสียอุตสำหกรรม เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เป็นต้น
บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด จะต้อง
ดำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำร
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 อย่ำงเคร่งครัด
จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง ขนำด 1,550 ลูกบำศก์เมตร/วัน
จำนวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน้ำทิ้ง ก่อนที่จะมีกำรระบำยลง
สู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) และเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำทิ้งทีผ่ ่ำนหอหล่อเย็น
มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศำเซลเซียส
ควบคุมคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำ
ทิ้งของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ำทิ้งของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ตำมที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กำหนด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
3) ขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตรำย และ
น้ำเสีย (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดสร้ำงบ่อตรวจสอบคุณภำพน้ำทิง้ (Inspection

-

-

-

คมนำคมขนส่ง
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ประชำชนที่ร่วมใช้
เส้นทำง
ประชำชนอำศัยอยู่
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร
พนักงำนโครงกำร







ควำมสำมำรถในกำร
รองรับปริมำณกำรจรำจร
ของสภำพถนน
จำนวนรถขนส่งสำรเคมี
และรถขนส่งพนักงำน
โครงกำร
สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ประชาชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่
ในระดับปำนกลำง (3)
พนักงาน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่
ในระดับปำนกลำง (3)

ประชาชน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับสูง (3)
พนักงาน
ควำมรุนแรงของผลกระทบ
อยู่ในระดับสูง (3)

ประชาชน
ปำนกลำง (9) เป็นระดับที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ
ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
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4)

Manhole) พร้อมวำล์วควบคุมกำรเปิดปิดบริเวณตำแหน่ง
ที่จะบรรจบท่อระบำยน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้ำกับระบบ
รวบรวมน้ำเสียของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
จัดให้มีถังปรับสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง
(Neutralization Pit) เพื่อบำบัดน้ำเสีย จำกระบบผลิตน้ำ
ปรำศจำกแร่ธำตุ (Demineralizer Regeneration
Wastewater) ก่อนระบำยสู่บ่อพักน้ำทิ้ง
จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียจำกกำรอุปโภค
บริโภคของพนักงำน ก่อนระบำยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์เพื่อดูแลและบำรุงรักษำ
และตรวจสอบถังปรับสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง
(Neutralization Pit) และบ่อแยกน้ำมัน (Oil
Separator) เป็นประจำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
หำกระบบบำบัดน้ำเสียขัดข้อง ทำงโครงกำรจะต้องเก็บ
กักน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นไว้ในพื้นที่โครงกำรและจะไม่ระบำยน้ำ
ทิ้งออกนอกพื้นที่โครงกำรหำกคุณภำพของน้ำยังไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
กำหนด และรีบดำเนินกำรแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียโดยเร็ว
แนะนำและอบรมพนักงำนขับรถปฏิบัตติ ำมกฎจรำจรและ
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงกำรกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด
ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสำรเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญำต
ในกำรขนส่งกำกของเสียให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด (เช่น ประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง ระบบเอกสำรกำกับกำรขนส่งของเสีย
อันตรำย พ.ศ.2547, ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
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สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
4) คมนำคมขนส่ง
(ต่อ)

5)

6)

กลุ่มเสี่ยง

เศรษฐกิจสังคม
(กำรมีงำนทำ
และสร้ำงงำนใน
ท้องถิ่น)



อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน



ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

ประชำชนที่อำศัยอยู่
ใกล้เคียงพื้นที่
โครงกำร



พนักงำนโครงกำร







มำตรกำรด้ำนกำรจ้ำง
งำนของโครงกำร
ระบบเศรษฐกิจของคน
ในชุมชน

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ประชาชน (ผลกระทบด้ำน
บวก) โอกำสในกำรเกิดผล
กระทบอยู่ในระดับต่ำ (2)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ประชาชน (ผลกระทบด้ำน
บวก) ประโยชน์ที่ประชำชน
จะได้รับอยู่ในระดับต่ำ (2)

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
พนักงาน
พนักงาน
มำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ควำมปลอดภัยและ
ในระดับปำนกลำง (2)
อยู่ในระดับสูง (3)
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของโครงกำร

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
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พนักงาน
เรื่อง กำรขนส่งวัตถุอันตรำยทำงบก พ.ศ.2546 และ
ปำนกลำง (9) เป็นระดับที่
ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรติดตั้งป้ำยอักษร
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำร
ภำพและเครื่องหมำยของรถบรรทุกวัตถุอันตรำย เป็นต้น)
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ
ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
ประชาชน
- พิจำรณำจ้ำงแรงงำนในชุมชนเข้ำทำงำนเป็นอันดับแรก
(ผลกระทบด้ำนบวก)
ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและควรมีกำรฝึกหัดหรือ
ต่ำ (4)
ฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดี
ระหว่ำงชุมชน และโครงกำร รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงงำน
ให้กับประชำชนในท้องถิ่น
พนักงาน
- กำหนดให้มีกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลทุก
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ครั้งในระหว่ำงกำรทำงำน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ
พอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
รองเท้ำ ที่ป้องกันเสียง เป็นต้น
ควบคุมและป้องกันควำม
- จัดระบบกำรตรวจสอบคุณภำพของอุปกรณ์ เครื่องมือ
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
เครื่องจักรต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือของ
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
ผู้ผลิต และก่อนกำรใช้ทุกครัง้
อย่ำงเคร่งครัด
- ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนภัยในบริเวณที่คำดว่ำจะ
เกิดอันตรำยได้ คือ ระบบป้องกัน (Gas Detector) และ
ระบบป้องกันกำรรั่วซึมของก๊ำซ
- จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติ เพื่อควำมปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงำนตำมลักษณะงำน และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่
 ระบบควำมปลอดภัยในที่ทำงำน
 กำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำและควำมร้อน
 กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
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สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ


วิธีกำรปฏิบัตทิ ี่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงำน

- จัดอุปกรณ์ชำระล้ำงฉุกเฉิน (Emergency Shower
-

-
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-

and Eye Wash Fountain) ไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่
ต้องทำงำนสัมผัสกับสำรเคมี
จัดทำป้ำยเตือนในบริเวณที่อำจเกิดอันตรำย เช่น
เครื่องจักรกำลังทำงำน มีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอกรด
หรือด่ำง เป็นต้น
ดูแลสถำนที่ทำงำนให้เกิดควำมปลอดภัย เช่น จัดให้มี
แสงสว่ำงพอเพียง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน ให้มี
ทำงออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เป็นระเบียบ
จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยำบำล
เบื้องต้นให้เพียงพอไว้ในที่เหมำะสม มีป้ำยบอกให้ชัดเจน
และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
ให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในโรงไฟฟ้ำ และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรู้ และเข้ำใจในด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน
จัดทำบันทึกอุบตั ิเหตุ พร้อมกำรสอบสวนสำเหตุ และ
บันทึกสำเหตุกำรเจ็บป่วย เพื่อหำทำงป้องกันและแก้ไขต่อไป
จัดทำข้อมูลควำมปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีกำร
ใช้งำนจัดเก็บไว้ในอำคำร และติดแผ่นป้ำยหรือฉลำกแจ้ง
รำยละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภำชนะบรรจุภัณฑ์
ทุกชนิด
แยกชนิดของสำรเคมีที่ไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำต่อกัน เช่น
กรด-ด่ำง หรือสำรเคมีที่ไม่สำมำรถทีจ่ ะนำมำจัดเก็บไว้
ใกล้กันได้ เช่น สำรเคมีไวไฟ เป็นต้น
บริเวณพื้นที่กำรจัดวำงสำรเคมีประเภทต่ำงๆ ต้องมีระบบ
ระบำยอำกำศที่ดี เพื่อให้มีกำรไหลเวียนถ่ำยเทของอำกำศ
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สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดเตรียมคันคอนกรีตรอบถังเก็บให้มีขนำดที่สำมำรถ

-
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รองรับสำรเคมีหำกมีกำรรั่วไหล สำหรับกรณีที่มีกำร
รั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้น จะสำมำรถป้องกันกำร
รั่วไหลไปตำมพื้นอำคำรหรือรำงระบำยน้ำ อันจะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยคัน
คอนกรีตจะมีรำงระบำยไปที่บ่อปรับสภำพให้เป็นกลำง
(Neutralization Pit) ไม่รวมกับระบบระบำยน้ำฝน
ติดป้ำยเตือนห้ำมกำรกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ
ในอำคำร
จัดหำอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมติดตั้งไว้ในบริเวณ
อำคำรอย่ำงเพียงพอ
จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนตำมที่ได้กำหนดไว้
หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีที่เป็นสำรก่อมะเร็งในระบบน้ำ
หล่อเย็น
ไม่อนุญำตให้มีกำรสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงกำร ยกเว้น
บริเวณที่จัดไว้เฉพำะเท่ำนั้น
ปฏิบัติตำมหลักกำรออกแบบกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรป้องกันอัคคีภัยของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ตำมมำตรฐำน
ของ National Fire Protection Authority (NFPA) มี
รำยละเอียดดังนี้
 อุปกรณ์และสัญญำณ ระบบสัญญำณเตือนภัย เช่น
Heat Detectors และ/หรือ Smoke Detectors จะ
ถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่ำงๆ ที่มีควำมจำเป็น เช่น
ห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำสำนักงำน โดยติดตั้งระบบ
สัญญำณเตือนภัยให้สำมำรถได้ยินได้ชัดเจน ไม่ว่ำจะ
อยู่ในจุดใดของโครงกำรก็ตำม
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สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
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ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
 ระบบดับเพลิงโปรยน้ำฝอย (Sprinkler System)
 ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet)
 สำหรับถังดับเพลิงและปั๊มน้ำดับเพลิง น้ำที่ใช้สำหรับ
ดับเพลิง/น้ำใช้ในกระบวนกำรของโครงกำร
ประกอบด้วย
 เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ (Portable Fire
Extinguishers) จะติดตั้งตำมจุดต่ำงๆ ใน
บริเวณที่เหมำะสม โดยชนิด ประเภทและขนำด
ที่ติดตั้งจะเป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA
 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอำคำร (Fire Hydrants)
จะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่โครงกำรทั้งหมด
 นอกจำกนี้ยังมีระบบควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำร
เกิดเพลิงไหม้ เช่น กำรจัดเตรียมชุดผจญเพลิง
หรือชุดป้องกันควำมร้อน ทำงหนีไฟ หรือ
แผนผังของตำแหน่งของชุดกู้ภัยขั้นต้นไว้อย่ำง
ชัดเจน
- ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินในกำรระงับอัคคีภัยที่
จัดทำไว้อย่ำงเคร่งครัด
- จัดโปรแกรมกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภำพ
ดีตลอดเวลำ และดำเนินกำรแก้ไขหำกพบบริเวณที่มี
ระดับเสียงดังเกินมำตรฐำน
- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.) บริเวณ
สถำนีที่มีเสียงสูงกว่ำ 85 เดซิเบล(เอ) ได้แก่ เครื่องผลิต
ไฟฟ้ำกังหันก๊ำซ เครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันไอน้ำ และเครื่อง
อัดอำกำศ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน (ต่อ)

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- ให้พนักงำนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
-

-
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-

ขณะปฏิบัติงำนในพื้นที่โรงไฟฟ้ำ
ส่งเสริมและจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนใน
โรงไฟฟ้ำ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทัศนคติที่ดี และ
พฤติกรรมที่ถูกต้องในด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน โดยจัดฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
บำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และอุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีสภำพพร้อมใช้งำนและมีกำรเฝ้ำระวัง
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
สำรวจหำรอยรั่วของระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
(Leakage Survey) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีระบบตรวจสอบ บำรุงรักษำอุปกรณ์ป้องกัน
และควบคุมต่ำงๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
กำหนดให้มีกำรจัดฝึกเจ้ำหน้ำที่ และผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ
ถึงวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในกำร
ปฏิบัติงำน วิธีกำรปฏิบัตงิ ำน วิธีกำรปฏิบัติเมื่อเห็นกำร
รั่วไหลหรือเหตุกำรณ์อันตรำยและหลักสูตรอื่นที่จำเป็น
ปฏิบัติตำมแผนระงับอุบัติภัยเนื่องจำกก๊ำซรั่วหรือสำรเคมี
รั่วที่จัดทำไว้อย่ำงเคร่งครัด ดังรูปที่ 7.7-1 พร้อมทั้งได้
แสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกำรควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ดังกล่ำว โดยโครงกำรจะปฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนในกรณีเกิดภำวะฉุกเฉินของนิคมอุตสำหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) ตำมกำรประเมินระดับควำมรุนแรง
ของภำวะฉุกเฉิน ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
6) อำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย
และสภำพ
แวดล้อมในกำร
ทำงำน (ต่อ)

7) ระบบบริกำร
สำธำรณสุข

กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา

โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ




ประชำชนในชุมชน
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สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ
ประชาชน
ประชาชน
มำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ควำมปลอดภัยและ
ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของโครงกำร
ควำมเพียงพอของ
บุคลำกรและอุปกรณ์
รวมถึงควำมสำมำรถใน
กำรรองรับผูป้ ่วยในกรณี
เกิดตุกำรณ์ร้ำยแรงของ
หน่วยงำนสำธำรณสุขใน
พื้นที่

เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมำยถึง เหตุฉุกเฉินที่สำมำรถ
ควบคุมได้ภำยใน 5 นำที โดยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของ
บริษัทฯ หรือผลของเหตุนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม บุคคลหรือบริษัทภำยนอก
 เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมำยถึง เหตุฉุกเฉินเน้นที่
Emergency Controller พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่
สำมำรถควบคุมได้ภำยใน 5 นำที ต้องขอควำม
ช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก หรือผลของเหตุนั้น
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคล หรือบริษัท
ภำยนอก
- จัดให้มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ทัง้ ในส่วนของ
โรงไฟฟ้ำเองและกำรซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับนิคม
อุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และหน่วยงำนภำยนอก
รวมทัง้ จัดให้มีกำรอบรมบุคลำกรให้มีทักษะและควำมชำนำญ
ในกำรรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้
ประชาชน
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
พร้อมยำนพำหนะสำหรับพนักงำนในกรณีจำเป็นต้อง
พอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
นำส่งสถำนีพยำบำล หรือโรงพยำบำลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้
ควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยง
ทันที
หรือปฏิบัตติ ำมมำตรกำรฯ
- จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพพนักงำนก่อนเข้ำทำงำน และ
ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
ตรวจสุขภำพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภำพ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ในโครงกำร เช่น X-ray ปอด กำรได้ยิน
ของหู กำรมองเห็น สุขภำพทั่วไป และควำมเข้มข้นของ
เลือด เป็นต้น

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
8) ผลกระทบด้ำน
จิตในควำม
เครียด ควำม
วิตกกังวล

กลุ่มเสี่ยง


ประชำชนในรัศมี 5
กิโลเมตรจำกขอบเขต
พื้นที่ที่ตั้งโครงกำร

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)
สถำนะทำงสุขภำพจิต
ประชาชน
ประชาชน
ของคนในชุมชน
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
มำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
ควำมปลอดภัยและ
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของโครงกำร
มำตรกำรป้องกัน และ
แก้ไข ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงกำร

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา





โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ประชาชน
- ปฏิบัติและดำเนินงำนตำมขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
กำรฯ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อลดกำรเกิดอุบัติเหตุและ
พอยอมรับได้โดยต้องปฏิบัติ
ผลกระทบทั้งต่อโครงกำรและต่อชุมชน
ตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำร ผลกระทบจำกโครงกำรต่อ
สภำพแวดล้อม มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
และมำตรกำรควำมปลอดภัย เพื่อให้ประชำชนเกิดควำม
เข้ำใจที่ชัดเจนและเชื่อมั่นต่อระบบควำมปลอดภัยของ
โครงกำรและต่อเจ้ำหน้ำทีท่ ี่ปฏิบัตงิ ำน
- จัดให้มีช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน/ควำมเดือดร้อนของ
ชุมชนจำกกำรดำเนินกำรของโรงไฟฟ้ำ และโครงกำรต้อง
เอำใจใส่และแก้ไขปัญหำให้เร็วที่สุด
- กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำโรงไฟฟ้ำเป็นต้นเหตุของผลกระทบ
ดังกล่ำว ต้องเร่งดำเนินกำรแก้ไขและจัดทำเป็นทะเบียน
ฐำนข้อมูลเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
และกำหนดเป็นมำตรกำรป้องกันปัญหำที่รัดกุมยิ่งขึ้น
- กำหนดให้จัดทำทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวม
ประเด็นจำกข้อร้องเรียน หรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจัดทำ
เป็นทะเบียนหลักฐำนที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริง กำรแก้ไขปัญหำพร้อมทัง้ ข้อต่อรองต่ำงๆ เพื่อ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐำนทะเบียนข้อมูลจำกกำรดำเนินงำน
ของโรงไฟฟ้ำ
- ในกรณีที่เกิดควำมไม่เข้ำใจกันขึ้นระหว่ำงโรงไฟฟ้ำและ
ชุมชน โครงกำรจะต้องประชำสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริง
ให้แก่ประชำชนโดยเร่งด่วน ผ่ำนช่องทำงหรือสื่อต่ำงๆ
เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่
จะแสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีควำมรับผิดชอบและสนใจ
ต่อควำมรู้สึกของประชำชน
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สิ่งคุกคามสุขภาพ/
สิ่งสร้างเสริม
สุขภาพ
9) สำรเคมี

กลุ่มเสี่ยง


พนักงำนโครงกำร

ความรุนแรงของผลที่เกิด
ตามมา (Severity of
Consequences)
มำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย พนักงาน
พนักงาน
ควำมปลอดภัยและ
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สภำพแวดล้อมในกำร
ในระดับปำนกลำง (3)
อยู่ในระดับปำนกลำง (2)
ทำงำนของโครงกำร
ประเภทและควำมเป็น
พิษของสำรเคมี รวมถึง
ข้อชี้บ่งอันตรำยต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
กำรจัดเก็บและกำรใช้งำน
ของสำรเคมีแต่ละประเภท

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา






โอกาสในการเกิดผลกระทบ
(Likelihood)

ระดับนัยสาคัญของ
ผลกระทบ
พนักงาน
ปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
พอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำร
ควบคุมและป้องกันควำม
เสี่ยง หรือปฏิบัติตำม
มำตรกำรฯ ของโครงกำร
อย่ำงเคร่งครัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- จัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรรั่วไหลของสำรเคมีในกำร
-

-

-
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-

กักเก็บ กำรนำไปใช้และกำรบรรจุ
ตรวจสอบภำชนะบรรจุสำรเคมี เป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ
และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภำพดีพร้อมใช้งำนได้ตำมปกติ
ต้องปฏิบัตติ ำมขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงปลอดภัย
(Safety Operation Procedure) อย่ำงเคร่งครัดทุก
ขั้นตอน
ผู้ที่ปฏิบัตงิ ำนที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม เช่น ชุด
ป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่
ถุงมือ หน้ำกำก อุปกรณ์ช่วยหำยใจแล้วแต่จำเป็น ทั้งใน
กำรระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ปฏิบตั ิงำนตำมปกติ
จัดให้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
อันตรำยจำกสำรเคมี กำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย
รวมทั้งกำรเกิดเหตุฉุกเฉินจำกสำรเคมี ทั้งนี้ให้มีกำร
ฝึกอบรมเป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเป็นกำรย้ำเตือน
ให้พนักงำนตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัตงิ ำน
กับสำรเคมี
จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิง
ไหม้ เช่น ระบบน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิง เป็นต้น
จัดทำแผนระงับเหตุกรณีสำรเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และ
ฝึกซ้อมเป็นประจำ ทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บ
สำรเคมี เพื่อป้องกันกำรหกรั่วไหลของสำรเคมี และกำร
จัดกำรแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

ตารางที่ 7.7-2 (ต่อ)
สรุประดับผลกระทบทางสุขภาพที่มีนัยสาคัญในระยะดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 7.7-1 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

หน้า 7-53

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 7.7-3
ผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่อสุขภาพมนุษย์
มลสาร
ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(SO2)

ผลกระทบต่อสุขภาพ
 กำรสูดก๊ำซ SO2 (Gaseous SO2) ในปริมำณที่สูงแม้ระยะเวลำสัมผัสจะสั้นก็ตำม จะทำให้เกิดกำรหำยใจ
ลำบำกได้ชั่วขณะสำหรับผู้ที่เป็นหอบหืด หรือผู้ที่ทำงำนกลำงแจ้ง กำรสัมผัส SO2 หรืออนุภำคของ SO2 จะทำ
ให้เกิดโรคของระบบทำงเดินหำยใจ และทำให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอำกำรแย่ลง
 กำรสูดอนุภำคของ SO2 (SO2 Particles) ก๊ำซ SO2 จะทำปฏิกิริยำทำงเคมีกับสำรอื่นๆในอำกำศ ทำให้เกิด
ฝุ่นละอองเล็กๆ ของซัลเฟต ซึ่งเมื่อสูดฝุ่นละอองของซัลเฟตเข้ำไป จะเข้ำไปสะสมในปอดเมื่อสะสมมำกขึ้นก็
จะทำให้เกิดกำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจ ทำให้มีปัญหำเรื่องกำรหำยใจ หำยใจลำบำก และเกิดโรคของระบบ
ทำงเดินหำยใจ อีกทั้งเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตก่อนเวลำอันควร
 กำรลดทัศนวิสัยของกำรมองเห็น โดยเมื่อแสงหักเหหรือถูกดูดกลืนโดยก๊ำซหรืออนุภำคของ SO2 จะลดทัศน
วิสัยของกำรมองเห็น โดยฝุ่นละอองซัลเฟตจะเป็นตัวลดทัศนวิสัยกำรมองเห็นได้มำกกว่ำ
ฝุ่นละออง (TSP)
 ทำให้มีอำกำรของระบบทำงเดินหำยใจมำกขึ้น ได้แก่ กำรระคำยเคืองทำงเดินหำยใจ ไอ หรือหำยใจลำบำก
 ทำให้กำรทำงำนของปอดลดลง
 ทำให้คนที่เป็นโรคหอบหืด เกิดอำกำรหอบได้ง่ำยขึ้น หรือถ้ำหอบอยู่แล้วจะทำให้หอบมำกขึ้น
 ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 ทำให้จังหวะกำรเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
 ทำให้เกิดปัญหำต่อหัวใจ เช่น หัวใจวำย
 ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดเสียชีวิตก่อนกำหนด
ฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ  ทำให้มีอำกำรของระบบทำงเดินหำยใจ เช่น กำรอักเสบของไซนัส เจ็บคอ หำยใจลำบำก หรือหำยใจมีเสียงวี๊ด
10 ไมครอน (PM10)
 ทำให้เกิดกำรหดตัวของหลอดลม
 ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ
 ทำให้เกิดปัญหำต่อหัวใจ ซ้ำเติมให้กำรทำงำนของหัวใจแย่ลงจนเกิดอำกำรหัวใจวำย
 เพิ่มอัตรำกำรตำย และอัตรกำรนอนพักในโรงพยำบำล
ออกไซด์ของไนโตรเจน  สำรประกอบที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของมนุษย์ คือ ไนตริกออกไซด์ (NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์
(NOx)
(NO2) เมื่อมนุษย์หำยใจเอำก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่ระดับ 140 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะ
เกิดอำกำรปรับสำยตำให้เข้ำกับควำมมืดได้ไม่ดีเท่ำเดิม (วงพันธ์ ลิมปเสนีย์, 2543) ผู้ป่วยโรคหอบหืดอำจมี
อำกำรหอบหืดเร็วขึ้นหำกได้รับก๊ำซนี้ที่ระดับ 190 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ร่วมกับสำรกระตุ้นให้หลอดลม
ตีบ (Bronchioconstrictor) ควำมผิ ดปกติข องระบบหำยใจในคนทั่ วไปเริ่ มต้ นเมื่ อร่ ำงกำรได้ รับ ก๊ำ ซที่
1,300-3,800 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร และเมื่อเปรียบเทียบผลเฉียบพลันระหว่ำง NO กับ NO2 ที่มีต่อ
กำรทำงำนของปอดนั้น พบว่ำ NO มีอันตรำยน้อยกว่ำอย่ำงชัดเจน
 ทำให้ เกิดก๊ำซโอโซนในระดับพื้นดิน (Smog) ซึ่ง เกิดขึ้นจำกกำรทำปฏิกิริยำระหว่ ำง NOx กับสำรระเหย
อินทรีย์ (Volatile Organic Compound หรือ VOC) โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ ประชำกรกลุ่ม
เสี่ยงต่อกำรรับผลกระทบ ได้แก่ เด็ก คนชรำ ผู้ที่เป็นโรคปอดหรือหลอดลม เช่นโรคหอบหืด และผู้ที่ทำงำน
หรือออกกำลังกำยนอกบ้ำน ซึ่งเมื่อสัมผัสเป็นเวลำนำนๆ อยู่เป็นประจำ จะทำให้มีกำรทำลำยของเนื้อปอด ทำ
ให้กำรทำงำนของปอดลดลง นอกจำกนี้ โอโซนสำมำรถจะถูกพัดพำไปได้ไกลจำกแหล่งกำเนิดมลสำร ทำให้
เกิดผลกับประชำชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ห่ำงไกลออกไปได้ รวมถึงมีผลต่อกำรลดผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วย
 กำรเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ำอำกำศก๊ำซไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide (N2O)) ซึ่งอยู่ในตระกูลออกไซด์ของ
ไนโตรเจนเป็นสำรที่ทำให้เกิดปฏิกิริยำเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ถ้ำมีกำรสะสมในบรรยำกำศใน
ปริมำณที่มำก จะทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆ สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมนุษยชำติ ทำให้ระดับน้ำทะเล
สูงขึ้น และทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงต่อพืชและสัตว์
 สำรเคมีที่ เป็นพิษออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ทำปฏิกิริยำกับสำรต่ำงๆ โดยเฉพำะสำรอินทรีย์ หรืออำจจะ
เป็ นโอโซน จะได้ สำรประกอบตั วใหม่ ที่เ ป็น พิษ ซึ่ งบำงตัว เป็ นสำรเหตุข องกำรผ่ ำเหล่ ำ (Biological
Mutation) โดยตัวอย่ำงของสำรประกอบที่เกิดขึ้นที่เป็นพิษ เช่น Nitrate Radical, Nitroarenes และ
Nitrosamines.
ที่มา :
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hia/air_pollutant.php, 2553
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ตารางที่ 7.7-4
ผลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อมนุษย์
ความเข้มข้น
ระยะเวลา
ส่วนในล้าน
ที่ได้รับก๊าซ
มคก./ลบ.ม.
ส่วน

เหตุผล

กลิ่น
230
0.12

ชำยปกติและแข็งแรง จำนวน 3 คน ใน 9 คน
จะได้กลิ่น
230
0.12

ส่วนใหญ่ของจำนวน 14 คน ได้กลิ่นทันทีเมื่อ
เริ่มต้นกำรทดลอง
200
0.11

26 คน ในจำนวน 28 คน ได้กลิ่นทันทีเมื่อ
เริ่มต้นกำรทดลอง
ผลต่อการทางานของปอด
1,300-3,800
0.7-2.0
10 นำที  เพิ่มควำมต้ำนทำนของระบบทำงเดินหำยใจทั้ง
กำรหำยใจเข้ำและออก
190
0.1
1 ชม.ต่อวัน  เพิ่ มควำมต้ ำ นทำนของระบบทำงเดิ นหำยใจ
และเพิ่ ม อำกำรตี บ ตั นของทำงเดิ นหำยใจใน
ผู้ป่วยเป็นหืด 13 คน จำกจำนวน 20 คน
560,000300-500

เป็นอันตรำยถึงแก่ชีวิตด้วยโรคจำกอำกำรปอด
940,000
บวมน้ำ (Pulmonary Edema) หรือสลบ
เนื่องจำกสมองขำดออกซิเจน
ผลต่อชุมชน
94

เมื่อเปรียบเทียบผลซึ่งเกิดต่อชุมชนสองกลุ่ม ที่
นับถือศำสนำเดียวกัน แต่อำศัยอยู่ต่ำงเมือง
และมีควำมเข้มข้นของมลสำรไม่เท่ำกัน พบว่ำ
ไม่ปรำกฏผลต่อกำรทำงำนของปอดและกำรเพิ่ม
อัตรำป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจในผู้ที่
ไม่สูบบุหรี่ เมื่อใช้ควำมเข้มข้นก๊ำซไนโตรเจนได
ออกไซด์เป็น 43 มคก./ลบ.ม. ต่อกลุ่มชนในเมือง
ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (Control Group)
940
0.50
1 ชั่วโมง  ไม่ปรำกฏว่ำเกิดโรคทำงเดินหำยใจเฉียบพลัน
ต่อแม่บ้ำน ซึ่งประกอบอำหำรด้วยเตำอบก๊ำซ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้เตำอบไฟฟ้ำ
ที่มา :
ตำรำระบบบำบัดมลพิษอำกำศ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 2547
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บรรณานุกรม

Henschier et al.
(1960)
Salamberidze (1967)
Feldman (1974)

Suzuki & Ishikawa
(1965)
Orehek et al. (1976)

Grayson (1956)

Choen et al. (1972)

US.EPA (1976 b)
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ทั้ง นี้ จำกกำรประเมินคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศด้ว ยแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์
AERMOD ทั้ง 3 กรณี (รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 4 หัวข้อที่ 4.1.4 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ) ได้แก่
กรณีที่ 1 ผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของโครงกำร
กรณีที่ 2 ผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของโครงกำรร่วมกับแหล่งกำเนิดมลพิษทำงอำกำศ
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด
กรณีที่ 3 ผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรของโครงกำรร่วมกับแหล่งกำเนิดมลพิษทำงอำกำศ
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด และแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทำงอำกำศปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่ศึกษำ
(ข) กิจกรรมที่ทาให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กำรฟุ้งกระจำยของมลสำรจำกปล่องระบำยของโครงกำร
(ค) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
ประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำร โดยเฉพำะกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อกำรรับสัมผัส เช่น เด็ก
คนชรำ และผู้ป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจเรื้อรัง
(ง) การพิ จ ารณาโอกาสของการเกิ ด ผลกระทบทางสุ ข ภาพและระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา

การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
1. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ผลจำกกำรคำดกำรณ์คุณภำพอำกำศด้วยแบบจำลองทำงคณิตศำสตร์ AERMOD
ในกรณีที่ 3 รวมกั บค่ำ สูง สุ ด เฉลี่ย จำกกำรรวบรวมข้ อมู ลทุติ ยภูมิ พบว่ ำ มีควำมเข้มข้ นของก๊ำ ซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด เท่ำกับ 156.17 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ควำมเข้มข้นของก๊ำซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 และ 24 ชั่วโมง เท่ำกับ 176.01 และ 28.37 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร ควำมเข้มข้น
ของปริมำณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดเท่ำกับ 231.03 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร และฝุ่น
ละอองขนำดเล็ก 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดเท่ำกับ 105.88 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร อย่ำงไรก็ตำม
ควำมเข้มข้นของก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่ นละอองรวม และฝุ่นละอองขนำดเล็ก 10
ไมครอน ในบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่ำงๆ มีค่ำต่ำกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศทั่วไป
เมื่อ พิ จ ำรณำจำกข้อมูลสถิติกำรเจ็บป่ว ยของผู้ ป่ว ยนอกตำมบันทึก รง.504 (10
อันดั บแรก) ของประชำชนในพื้ นที่ศึกษำระหว่ ำงปี พ.ศ.2554-2556 พบว่ ำ สำเหตุกำรเจ็บป่ว ยด้วยโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจเป็นสำเหตุกำรเจ็บป่วยหลักของประชำชนในพื้นที่ศึกษำ (รำยละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 3.5.2 (3)
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข และสถานะทางสุขภาพ) และจำกกำรสำรวจทัศนคติและควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ศึกษำ เกี่ยวกับสำเหตุกำรเจ็บป่วยของประชำชนที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเข้ำมำรับ
บริกำร พบว่ำ ประชำชนป่วยด้วยโรคระบบทำงอำหำรมำกที่สุด (ร้อยละ 29.7) รองลงมำคือ โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ (ร้อยละ 23.5) โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคเบำหวำน (ร้อยละ 11.8) ตำมลำดับ นอกจำกนี้ บุคลำกร
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ด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ทั้งหมด ระบุว่ำสภำพแวดล้อมในปัจจุบันมีผลต่อกำรเจ็บป่วยของประชำชนในพื้นที่ศึกษำ
โดยส่วนใหญ่เห็นว่ำมำจำกกำรปนเปื้อนของฝุ่นละอองในอำกำศ
จำกข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษำ แสดงให้เห็นว่ำพื้นที่โดยรอบ
โครงกำรยังสำมำรถรองรับปริมำณมลสำรรวมได้อีก ดังนั้น ทำงโครงกำรจึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิด
ผลกระทบทำงสุขภำพสำหรับประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) คือ มีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำร
คำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ ไม่มีมำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบหรือมำตรกำรที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมกำรเกิด
เหตุกำรณ์

การพิ จ ารณาระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมา (Severity of
Consequences)
1. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ผลกำรคำดกำรณ์คุณภำพอำกำศด้วยแบบจำลองทำงคณิตศำสร์ AERMOD ใน
กรณีที่ 3 พบว่ำ ค่ำควำมเข้มข้นของ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิดขึ้นสูงสุดอยู่บริเวณห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรไปทำง
ทิศเหนือ (N) เป็นระยะทำงประมำณ 1.8 กิโลเมตร มีค่ำเท่ำกับ 96.03 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
29.10 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ ที่มีค่ำเท่ำกับ 135.00 ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำเท่ำกับ 231.03 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 70.01 ของค่ำมำตรฐำนฯ สำหรับผล
กำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้ง 5 แห่ง พบว่ำ กิจกรรมกำรดำเนินโครงกำรจะ
ส่งผลให้บริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบทั้ง 5 แห่ง มีค่ำ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 3.82-7.23
ไมโครกรัม /ลูกบำศก์เมตร หรือ ร้อ ยละ 1.16-2.19 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูง สุด เฉลี่ย ที่ได้จำกกำร
รวบรวมทุติยภูมิ จะมีค่ำ TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 50.10-142.08 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ
15.18-43.05 ของค่ำมำตรฐำนฯ
ค่ำควำมเข้มข้นของ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำร
ไปทำงทิศเหนือ (N) เป็นระยะทำงประมำณ 1.8 กิโลเมตร มีค่ำเท่ำกับ 35.85 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 29.80 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุด เฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ ที่มีค่ำเท่ำกับ 70.00
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำเท่ำกับ 105.88 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 88.23 ของค่ำมำตรฐำนฯ
สำหรับผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้ง 5 แห่ง มีค่ำ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
อยู่ในช่วง 1.44-3.59 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 1.20-2.99 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุด เฉลี่ย
ที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ จะมีค่ำ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 36.44-70.76 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือ
ร้อยละ 30.37-58.97 ของค่ำมำตรฐำนฯ
ค่ำควำมเข้มข้นของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ห่ำงจำกบริเวณพื้นที่
โครงกำรไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) เป็นระยะทำงประมำณ 6.5 กิโลเมตร มีค่ำเท่ำกับ 98.37 ไมโครกรัม/
ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ
ที่มีค่ำเท่ำกับ 57.80 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำเท่ำกับ 156.17 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ
48.80 ของค่ำมำตรฐำนฯ สำหรับผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้ง 5 แห่ง มี
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045
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ค่ำ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 26.79-32.89 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 8.37-10.28 ของค่ำ
มำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ จะมีค่ำ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 66.0987.42 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 20.65-27.32 ของค่ำมำตรฐำนฯ
ค่ำควำมเข้มข้นของ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ห่ำงจำกบริเวณพื้นที่
โครงกำรไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ค่อนไปทำงทิศเหนือ (NNW) เป็นระยะทำงประมำณ 9.6 กิโลเมตร มีค่ำ
เท่ำกับ 99.31 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.73 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้
จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ ที่มีค่ำเท่ำกับ 57.80 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำเท่ำกับ 156.17 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร
หรือร้อยละ 22.57 ของค่ำมำตรฐำนฯ สำหรับผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้ง
5 แห่ง มีคำ่ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 39.3-57.80 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 1.69-4.46 ของค่ำ
มำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ จะมีค่ำ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 66.0987.42 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 7.13-12.78 ของค่ำมำตรฐำนฯ
สำหรับควำมเข้มข้นของ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ห่ำงจำกบริเวณพื้นที่
โครงกำรไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) เป็นระยะทำงประมำณ 1.2 กิโลเมตร มีค่ำเท่ำกับ 22.87
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7.62 ของค่ำมำตรฐำนฯ เมื่อรวมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวม
ทุติยภูมิ ที่มีค่ำเท่ำกับ 5.50 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีค่ำเท่ำกับ 28.37 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ
9.46 ของค่ำมำตรฐำนฯ สำหรับผลกำรประเมินผลกระทบด้ำนคุณภำพอำกำศบริเวณพื้นที่อ่อนไหวทั้ง 5 แห่ง มีค่ำ
SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 1.41-2.45 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 0.76-2.30 ของค่ำมำตรฐำนฯ
เมื่อรวมกับค่ำสูงสุด เฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ จะมีค่ำ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 1.77-6.91
ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร หรือร้อยละ 0.59-2.30 ของค่ำมำตรฐำนฯ
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรคำดกำรณ์ร่วมกับค่ำสูงสุดเฉลี่ยที่ได้จำกกำรรวบรวมทุติยภูมิ
จะอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน จำกกำรศึกษำของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ เด็กนักเรียนที่อำศัยอยู่บริเวณที่มี
ปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) มำกกว่ำ 100 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร จะมีอัตรำกำรป่วย
ด้วยโรคในระบบทำงเดินหำยใจสูงกว่ำเด็กที่อำศัยอยู่ในบริเวณที่มีค่ำ PM10 ต่ำกว่ำ 50 ไมโครกรัม/ลูกบำศก์เมตร
และยังพบว่ำระดับควำมรุนแรงของอำกำรป่วยจะเปลี่ยนแปลงตำมระดับควำมเข้มข้นของฝุ่นละออง (วิทยำลัย
สำธำรณสุข, 2538) ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำของประชำชน
ที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำรอยู่ในระดับ ปำนกลำง (2 คะแนน) คือ เพิ่มอัตรำน้อย มีกำรบำดเจ็บ กระทบต่อ
งบประมำณ มีกำรหยุดงำน กระทบต่อกำรผลิต และกระทบต่อชุมชนในรัศมี
(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่อพิจำรณำตำมแผนผังประเมินควำมเสี่ยง โครงกำรจึงพิ จำรณำให้ระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำทั้งต่อประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน)
คือ เกิดกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย ส่งผลทำให้เกิดโรคเล็กน้อย เช่น ระคำยเคืองผิวหนัง และจำกข้อมูล
สถิติกำรเจ็บป่วยของประชำชนในพื้นที่ศึกษำตำมบันทึกรำยงำนผู้ป่วยนอก (รง.504) พบว่ำ โรคระบบทำงเดิน
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หำยใจเป็นสำเหตุกำรเจ็บป่วยหลักของประชำชนในพื้นที่ และบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ได้ แสดงควำม
คิดเห็นว่ำประชำชนในพื้นที่เข้ำมำรับบริกำรรักษำด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจมำกที่สุด เป็นลำดับสองรองจำกโรค
ทำงเดินอำหำร อีกทั้งยังเห็นว่ำสภำพแวดล้อมในปัจจุบันมีผลต่อกำรเจ็บป่วยของประชำชนในพื้นที่ศึกษำ โดยส่วนใหญ่
มำจำกกำรปนเปื้อนของฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ในอำกำศ อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อพิจำรณำข้อมูลสภำพแวดล้อมในปัจจุบันของพื้นที่ศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ พื้นที่โดยรอบโครงกำรยังสำมำรถ
รองรับฝุ่นละออง (TSP) และฝุ่นละอองขนำดเล็กกว่ำ 10 ไมครอน (PM10) ได้อีกระดับหนึ่ง โครงกำรจึงพิจำรณำ
ให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพสำหรับประชำชนอยู่ในระดับ ปำนกลำง (3 คะแนน) ดังนั้น ระดับ
นัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพของประชำชนจำกกำรสัมผั สมลสำรทำงอำกำศ จึง มีระดับนัยสำคัญของ
ผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (6 คะแนน) เพิ่มอัตรำป่วย มีกำรบำดเจ็บ อำจมีผลต่องบประมำณ ต้องมีกำร
ติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม ถ้ำจำเป็นและสำมำรถ
ปฏิบัติได้อ ำจมีกำรเพิ่มมำตรกำร หรือปรับปรุงมำตรกำรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้ง นี้ต้อง
คำนึงถึงเรื่องค่ำใช้จ่ำยด้วย
(2) เสียง
(ก) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ผลกระทบด้ำนเสียงต่อสุขภำพในกรณีที่ได้ยินเสียงเกิน 120 เดซิเบล(เอ) พบว่ำมีควำม
เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอำกำรหูหนวกสูงมำก และกรณีที่ได้ยินระดับเสียงเฉลี่ยตั้งแต่ 90 เดซิเบล(เอ) เป็นเวลำนำนกว่ำ
8 ชั่วโมงต่อวัน หรือระดับเสียงตั้งแต่ 70 เดซิเบล(เอ) ขึ้นไปตลอดเวลำ จะมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรสูญเสียกำรได้ยิน
และทำให้สมรรถภำพกำรได้ยินเสื่อมลง และผลกระทบจำกกำรสัมผัสกับเสียงรบกวนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลำนำน อำจก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนจิตใจ คือ ก่อให้เกิดควำมเครียด เกิดผลกระทบต่อสมำธิ ควำมคิด และ
กำรเรียนรู้ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรทำงำน
ในระยะดำเนินโครงกำรจะมีแหล่ งกำเนิดเสียงที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ซึ่งมำตรฐำนกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรมได้กำหนดให้เสียงจำกเครื่องจักรที่ระยะห่ำง 1 เมตร
และสูง จำกพื้ นประมำณ 1.2 เมตร (ระดับกำรได้ยิน) ต้องมีค่ำไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) จำกกำรออกแบบของ
โครงกำรอุปกรณ์ที่มีเสียงดังจะติดตั้งในอำคำรที่บุด้วยวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic Wall) และได้กำหนดให้มีกำรใช้
อุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) เพื่อลดระดับเสียงจำกกำรทำงำนในอุปกรณ์ที่อำจจะก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น วำล์ว
ฉุกเฉิน (Safety Valve) และวำล์วระบำยในช่วงเริ่มเดินเครื่อง (Start Up Vent Valve) เป็นต้น เพื่อให้ระดับ
เสียงในที่ทำงำนมีค่ำไม่เกินค่ำมำตรฐำนระดับเสียงในสถำนประกอบกำร ที่ระยะเวลำเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ที่กำหนดให้มี
ค่ำไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) ตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำน โดยกำหนดให้พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในจุดที่มีเสียงดัง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment, PPE) ตลอดระยะเวลำในกำร
ทำงำน เช่น ที่ครอบหูลดเสียง เป็นต้น และโครงกำรจะควบคุมระดับเสียงทั่วไปที่บริเวณขอบรั้วของโครงกำร ไม่ให้
เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
(ข) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
เสียงดังจำกเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT045

หน้า 7-60

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ค) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
พนักงำนโครงกำรจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับแรก รองลงมำ ได้แก่ ประชำชนที่ อำศัยอยู่ใน
รัศมี 5 กิโลเมตรจำกขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงกำร
(ง) การพิ จ ารณาโอกาสของการเกิ ด ผลกระทบทางสุ ข ภาพและระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา

การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
1. พนักงานโครงการ
สำหรับพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะดำเนินนั้น พบว่ำ โอกำสในกำร
เกิดผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) เนื่องจำกพนักงำนโครงกำรต้องปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีกำรทำงำน
ของเครื่องจักรในบำงช่วงเวลำที่ไม่ได้อยู่ในห้องควบคุม (Control Room)
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่อพิจำรณำจำกผลกำรตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ
ในพื้นที่ศึกษำ จำนวน 2 สถำนี ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนภูไทร และวัดพณำนิคม ระหว่ำงวันที่ 23-30 พฤศจิกำยน
พ.ศ.2555 ซึ่งผลกำรตรวจวัดสำมำรถสรุปได้ว่ำ ทุกดัชนีที่ดำเนินกำรตรวจวัดต่ำงมีค่ำอยู่ในเกณฑ์ตำมที่มำตรฐำน
กำหนดในทุกสถำนีตรวจวัด ทั้งนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดได้ในบริเวณวัดพณำนิคม มีค่ำเท่ำกับ
63.8 เดซิเบล(เอ) โดยค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของค่ำมำตรฐำนระดับเสียงทั่ว ไปที่กำหนดให้
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องมีค่ำไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) สำหรับค่ำระดับเสียงสูงสุด (Lmax) พบว่ำ ค่ำสูงสุด
ตรวจวัดได้บริเวณวัดพณำนิคมเช่นเดียวกัน โดยมีค่ำเท่ำกับ 104.6 เดซิเบล(เอ) โดยค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็น
ร้อยละ 90.96 ของค่ำมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ Lmax ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง ต้องมีค่ำไม่เกิน
115 เดซิเบล(เอ) จะเห็นได้ว่ำควำมสำมำรถในกำรรองรับเสียงดัง (Loading Capacity) ของบริเวณพื้นที่โดยรอบ
โครงกำรสำมำรถรองรับได้อีกไม่มำกนัก ประกอบกับผลจำกกำรรวบรวมข้อมูลระดับเสียงจำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม โครงกำร
นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง), กรกฎำคมถึงธันวำคม 2556 ซึ่งดำเนินกำรตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 3
สถำนี พบว่ำ ผลกำรตรวจวัดมีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70
เดซิเบล(เอ) โดยระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดได้ในบริเวณวัดพณำนิคม มีค่ำเท่ำกับ 59.7 เดซิเบล(เอ)
โดยค่ำสูงสุดที่ตรวจวัดได้คิดเป็นร้อยละ 85.26 ของค่ำมำตรฐำนฯ
ดัง นั้น ทำงโครงกำรจึง พิ จำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำง
สุขภำพของประชำชนจำกเสียงดังรบกวนในระยะดำเนินกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) คือ จำกข้อมูลที่มีอยู่
สนับสนุนคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้
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การพิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ตามมา (Severity of
Consequences)
1. พนักงานโครงการ
เมื่อ พิ จ ำรณำผลกระทบทำงสุ ขภำพต่ อพนักงำนโครงกำร พบว่ ำ พนักงำน
โครงกำรจะต้องปฏิบัติงำนในบริเวณที่มีกำรทำงำนของเครื่องจักรในบำงช่วงเวลำที่ไม่ได้อยู่ในห้องควบคุม (Control
Room) เป็นระยะเวลำนำนหลำยปี ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบทำงสุขภำพของ
พนักงำนโครงกำรที่เกิดขึ้นตำมมำให้อยู่ในระดับปำนกลำง (2 คะแนน) มีกำรบำดเจ็บ มีจำนวนสะสมของกลุ่มเสี่ยง
กระทบต่องบประมำณกำรดำเนินงำน
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ผลจำกกำรคำดกำรณ์ระดับเสียงดังและระดับเสียงรบกวน พบว่ำ บริเวณพื้นที่
อ่อนไหวทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนภูไทร และวัดพณำนิคม พบว่ำ มีค่ำระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จำก
กิจ กรรมกำรดำเนินโครงกำร อยู่ในช่ว ง 21.7-25.2 เดซิเบล(เอ) ซึ่ง เมื่อรวมกับระดับเสียงสูง สุดที่ ได้จำกกำร
ตรวจวัดในปัจจุบัน พบว่ำมีระดับเสียงเกิดขึ้นเท่ำกับ 56.3-59.9 เดซิเบล(เอ) นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำเสียงรบกวน
พบว่ำ บริเวณวัดพณำนิคมจะมีค่ำสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนและถือว่ำเป็นเสียงรบกวน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำณำ
ในช่วงที่เสียงรบกวนมำกกว่ำ 10 เดซิเบล(เอ) พบว่ำ ระดับเสียงรวม ณ พื้นที่อ่อนไหว (เสียงจำกกำรตรวจวัด+
เสียงจำกกิจกรรมกำรดำเนินโครงกำร) ไม่เพิ่มขึ้นจำกสภำพปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่ำ เสียงรบกวนที่เกินกว่ำค่ำ
มำตรฐำนนั้นเกิดขึ้นก่อนมีโครงกำร ดังนั้น คำดว่ำระดับเสียงจำกกิจกรรมกำรดำเนินโครงกำรจะส่งผลกระทบต่อผู้
ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรชั่วครำวและอยู่ในระดับต่ำ
ดังนั้น ทำงโครงกำรจึงพิจำรณำให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบทำงสุขภำพ
ของประชำชนที่เกิดขึ้นตำมมำให้อยู่ในระดับ ต่ำ (1 คะแนน) คือ เกิดกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่กระทบ
ต่องบประมำณท้องถิ่น
(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

พนักงานโครงการ
เมื่ อ พิ จ ำรณำกำรประเมิ น ระดั บ นั ย ส ำคั ญ ของผลกระทบจำกเสี ย งดั ง ในระยะ
ดำเนินกำร โดยพิจำรณำถึงผลกระทบต่อพนักงำนโครงกำร พบว่ำ ควำมเป็นไปได้ในกำรรับสัมผัสเสียงดังจำกกำร
ดำเนินกิจ กรรมของโครงกำรอยู่ในระดับ ปำนกลำง (3 คะแนน) และควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ
ปำนกลำง (2 คะแนน) ระดับนัยสำคัญของผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (6 คะแนน) เป็นระดับที่ยอมรับได้

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่ อ พิ จ ำรณำกำรประเมิ น ระดั บ นั ย ส ำคั ญ ของผลกระทบจำกเสี ย งดั ง ในระยะ
ดำเนินกำร โดยพิจำรณำถึงผลกระทบต่อประชำชนที่พักอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำร พบว่ำ ควำมเป็นไปได้ในกำรรับ
สัมผัสเสียงดังจำกกำรดำเนินกิจกรรมของโครงกำรอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) เนื่องจำกเป็นผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นในระยะยำว และระดับเสียงที่ได้จำกกำรคำดกำรณ์มีค่ำอยู่ในเกณฑ์ มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด ควำม
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รุนแรงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ (1 คะแนน) ระดับนัยสำคัญของผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ (3 คะแนน)
เป็นระดับที่ยอมรับได้
(3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
(ก) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
มูลฝอยและกำกของเสียที่คำดว่ ำ จะเกิดขึ้นในระยะดำเนินกำรสำมำรถจำแนกได้เป็น 2
ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยจำกกำรอุปโภค-บริโภคของพนักงำน และกำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิต
หำกปล่อยให้มีกำรปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงกำรอำจเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของสัตว์
พำหะนำโรค ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และเกิดควำมขัดแย้งกับชุมชนดั้งเดิมได้
(ข) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กำรเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยและกำกของเสียจำกกำรดำเนินโครงกำร
(ค) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
พนักงำนโครงกำร และประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำร
(ง) การพิ จ ารณาโอกาสของการเกิ ด ผลกระทบทางสุ ข ภาพและระดั บ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา

การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)
1. พนักงานโครงการ
พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรที่ทำกำรจัดเก็บขยะทั่วไป และกำกของเสีย
เป็นกลุ่มที่มีโอกำสได้รับสัมผัสมำกที่สุด แต่เนื่องจำกโครงกำรได้จัดให้มีกำรคัดแยกประเภทของขยะในเบื้องต้น
รวมทั้งจัดเก็บให้ถูกต้องตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพของพนักงำน และเจ้ำหน้ำที่อยู่ในระดับ
ปำนกลำง (3 คะแนน)
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เนื่องจำกโครงกำรมีมำตรกำรในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำกของเสียอย่ำง
เป็นระบบ เช่น ขยะมูลฝอยจำกอำคำรสำนักงำนโครงกำรได้จัดให้มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอย ที่สำมำรถนำกลับมำใช้
ประโยชน์เพื่อส่งจำหน่ำยต่อไป ส่วนขยะมูลฝอยที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ประโยชน์ได้จะรวบรวมให้ บริษัท เวสท์
เมเนจเมนท์ สยำม จำกัด หรือบริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หรือหน่วยงำนท้องถิ่นดำเนินกำรจัดเก็บและ
ขนย้ำยไปกำจัดต่อไป สำหรับกำกของเสียอื่นๆ เช่น น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร แผ่นกรองอำกำศ (Air Filter) และ
เรซินที่ผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว จะส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญำตดำเนินกำรกำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรมจำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ดังนั้น โครงกำรจึงพิจำรณำให้โอกำสเสี่ยงของกำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพ
ของประชำชนอยู่ในระดับน้อย (2 คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้น้อย และโครงกำรมีมำตรกำรป้องกัน
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การพิ จ ารณาระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น ตามมา (Severity of
Consequences)
1. พนักงานโครงการ
สำหรับพนักงำนโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน โครงกำรได้พิจำรณำให้ระดับ
ควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตำมมำต่อพนักงำนอยู่ในระดับ ปำนกลำง (2 คะแนน) เนื่องจำกพนักงำนและ
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนมีโอกำสได้รับสัมผัสโดยตรง อำจทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ และกระทบต่อกำรผลิต
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
ในระยะดำเนินโครงกำรคำดว่ ำ จะมีป ริมำณขยะมู ลฝอยและกำกของเสี ย
ที่เกิดขึ้น ดังนี้
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยทั่วไปจำกอำคำรสำนักงำนประมำณ 60 กิโลกรัม/วัน
ส่ง ให้บริษัท เวสท์ เมเนจเมนท์ สยำม จ ำกัด หรือบริษัท อมตะ ฟำซิลิตี้ เซอร์วิ ส จำกัด หรือหน่วยงำนท้องถิ่น
ดำเนินกำรกำจัดต่อไป
แผ่นกรองอากาศ สำหรับแผ่นไส้กรองอำกำศที่หมดสภำพกำรใช้งำนแล้วจะถูก
ส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินกำรกำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรม จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ต่อไป
น้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและน้ามันจากถังแยกน้ามัน จะถูกจัดเก็บใส่ถังขนำด
200 ลิตร เพื่อส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญำตให้ดำเนินกำรกำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรมจำกกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมต่อไป
เรซินที่ใช้ในระบบผลิตน้าบริสุทธิ์สาหรับโรงไฟฟ้า เรซินที่ไม่ใช้แล้วจะถูกบรรจุ
ใส่ถุงพลำสติก และนำไปบรรจุลงถังขนำด 200 ลิตร เพื่อส่งคืนผู้จำหน่ำย
ตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ปริมำณประมำณ 5 ตัน/ปี โดยกำรจัดกำร
ตะกอนจะส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญำตดำเนินกำรกำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรมจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมต่อไป
กำรเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยและกำกของเสียดังกล่ำวข้ำงต้น อำจมีอันตรำยต่อ
สุขภำพหำกรับสัมผัสโดยตรง และอำจได้รับและสะสมสำรพิษในร่ำงกำยได้แต่โครงกำรได้มีวิธีกำรจัดเก็บและกำจัด
ขยะมูลฝอยและกำกของเสียต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงถูกวิธี เพื่อป้องกันผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นกับประชำชน
ในพื้นที่รอบโครงกำร
ดัง นั้น โครงกำรจึ ง พิ จำรณำให้ ระดั บควำมรุ นแรงของผลกระทบที่เ กิด ขึ้ น
ตำมมำต่อประชำชนให้อยู่ในระดับต่ำ (1 คะแนน) คือ เกิดกำรบำดเจ็บเล็กน้อย
(จ) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

พนักงานโครงการ
ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพของพนักงำนโครงกำร มีคะแนนเท่ำกับ 6 จัดอยู่ใน
ระดับปำนกลำง (คะแนนอยู่ในระหว่ำงช่วง 5-9) คือ ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม
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ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่อพิจำรณำถึงระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดขึ้น พบว่ำ ผลกระทบ
ที่เกิดจำกขยะทั่วไปและกำกเสียต่อสุขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำร พบว่ำ โอกำสในกำรเกิดผล
กระทบจำกเหตุดังกล่ำวอยู่ในระดับน้อย (2 คะแนน) เพรำะโครงกำรมีพื้นที่ในกำรจัดเก็บขยะอย่ ำงเพียงพอตลอด
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร และพิจำรณำให้ควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ (1 คะแนน) ดังนั้นระดับ
นัยสำคัญของผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่รอบพื้นที่โครงกำรอยู่ในระดับต่ำ (2 คะแนน) ไม่ต้องมี
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม

7.7.2.2

การคมนาคมขนส่ง

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ในระยะดำเนินกำรจะมีกำรขนส่งสำรเคมี วัสดุอุปกรณ์ และพนักงำนโครงกำร เข้ำมำยังที่ตั้ง
โครงกำร สิ่ ง เหล่ ำ นี้ อ ำจส่ง ผลกระทบต่อ กำรคมนำคมขนส่ ง ทั้ ง ในบริ เ วณพื้ น ที่โ ครงกำรและพื้ น ที่ โ ดยรอบ
นอกจำกนี้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุอำจส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิต
จำกกำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรคมนำคม พบว่ำ สภำพทำงหลวงที่ใช้เป็นเส้นทำงในกำร
ขนส่งอยู่ในสภำพดี และกำรขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในระยะดำเนินกำรของโครงกำร ไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพควำม
คล่องตัวบนเส้นทำงกำรจรำจรรอบพื้นที่โครงกำร
(2) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กำรขนส่งสำรเคมี วัสดุอุปกรณ์ และพนักงำนโครงกำร
(3) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงต่อกำรได้รับผลกระทบทำงสุขภำพที่อำจเกิดจำกอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ในระยะ
ก่อสร้ำง ได้แก่ ประชำชนที่สัญจรไปมำรอบพื้นที่โครงกำรและพนักงำนโครงกำร ที่ไม่ได้พักอำศัยในบริเวณพื้นที่
โครงกำร แต่ใช้วิ ธีไป-กลับในกำรทำงำน จึงจำเป็นต้องใช้เส้นทำงคมนำคมร่วมกับประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงกำร
(4) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา
(4.1) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)

พนักงานโครงการ
สำหรับพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะดำเนินกำรนั้น เนื่องจำกไม่ได้พักอำศัยใน
บริเวณพื้นทีต่ ั้งโครงกำร แต่ใช้วิธีไป-กลับในกำรทำงำน จึงจำเป็นต้องใช้เส้นทำงคมนำคมร่วมกับประชำชนในพื้นที่
โครงกำร พบว่ำ โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) เช่นเดียวกับประชำชนที่อำศัยอยู่
รอบพื้นที่โครงกำร
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ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
จำกกำรคำดกำรณ์ ปริมำณจรำจร ในหัวข้อ 4.3.2 การคมนาคมขนส่ง พบว่ ำ ปริมำณ
กำรจรำจรไม่แตกต่ำงจำกเดิมคือมีสภำพกำรจรำจรคล่องตัวสูงมำก โดยเส้นทำงดังกล่ำวจะสำมำรถรองรับปริมำณ
จรำจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ แต่เนื่องจำกโครงกำรยังใช้เส้นทำงคมนำคมร่วมกับประชำชนในพื้นที่ ดังนั้น
โครงกำรจึงพิ จำรณำให้โอกำสเสี่ยงต่อ กำรเกิดผลกระทบทำงสุขภำพทั้งต่อประชำชนอยู่ในระดับปำนกลำง (3
คะแนน) คือ มีควำมเป็นไปได้ปำนกลำง มีสถิติจำกข้อมูลที่มีอยู่สนับสนุนกำรคำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้
(4.2) การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of Consequences)

พนักงานโครงการ
สำหรับพนักงำนโครงกำรที่ปฏิบัติงำนในระยะดำเนินกำร โครงกำรได้พิจำรณำระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับสูง (3 คะแนน) คือ มีกำรบำดเจ็บ มีงำนหยุดงำน และกระทบต่อกำรทำงำน

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เนื่องจำกกำรดำเนินกิจกรรมระยะดำเนินกำรโครงกำรใช้ระยะเวลำนำน อีกทั้งเมื่อเกิด
อุบัติเหตุนำมำสู่กำรบำดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึง ทุกพลภำพ หรือเสียชีวิต ดังนั้น ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อสุขภำพของประชำชน จึงพิจำรณำให้อยู่ในระดับสูง (3 คะแนน) คือ มีกำรบำดเจ็บกระทบต่อชุมชนใน
พื้นที่
(5) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

พนักงานโครงการ
เมื่อพิจำรณำถึงระดับนัยสำคัญของผลกระทบทำงสุขภำพที่เกิดขึ้นต่อพนักงำนโครงกำร
พบว่ำ เป็นผลกระทบมีควำมรุนแรงในระดับสูง (3 คะแนน) และควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดอยู่ในระดับปำนกลำง (3
คะแนน) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (9 คะแนน)

ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ
เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง ระดั บนั ยส ำคั ญของผลกระทบทำงสุข ภำพที่ เกิ ดขึ้ นต่ อประชำชนที่ใ ช้
เส้นทำงกำรกำรจรำจร และกำรขนส่งร่วมกับโครงกำร เป็นผลกระทบมีควำมรุนแรงในระดับ สูง (3 คะแนน) และ
ควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดอยู่ในระดับปำนกลำง (3 คะแนน) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบ จึงอยู่ในระดับ
ปำนกลำง (9 คะแนน) คือ ส่งผลมีกำรบำดเจ็บ อำจมีผลต่องบประมำณ ต้องมีกำรติดตำมตรวจสอบว่ำมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่เดิมเพียงพอและเหมำะสม
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7.7.2.3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ-สังคม (การมีงานทาและการจ้างงานในท้องถิ่น)

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
โอกำสในกำรเกิดผลประโยชน์ด้ำนกำรจ้ำงงำนคำดว่ำ จะอยู่ในระดับปำนกลำง (3) เนื่องจำกกำร
จัดจ้ำงแรงงำนในระยะดำเนินงำนโครงกำร ได้กำหนดให้มีกำรจ้ำงแรงงำนในพื้ นที่ตำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
และหน้ำที่รับผิดชอบก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่อำจเกิดจำกแรงงำนต่ำงถิ่น และเป็นกำรเพิ่ม
ผลประโยชน์ต่อชุมชนและเพิ่มภำวะกำรมีงำนทำและกำรสร้ำงงำนในท้องถิ่น
ภำวะกำรมีง ำนท ำและกำรสร้ ำ งงำนในท้ อ งถิ่ น นี้ ห ำกเกิด ขึ้ น จะส่ง ผลให้ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของ
ประชำชนดีขึ้น มีควำมใสใจในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น และมีทำงเลือกในกำรเข้ำรับกำรบริกำรสุขภำพที่ดีกว่ำเดิม
ดังนั้น ผลประโยชน์ที่ประชำชนในชุมชนจะได้รับจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (2) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบ
ด้ำนกำรจ้ำงงำนของคนในพื้นที่จึงอยู่ในระดับปำนกลำง (6) และจัดเป็นผลกระทบด้ำนบวก

7.7.2.4

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพ
ในระยะดำเนินโครงกำร มีโอกำสเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกกำรทำงำนได้ เช่น กำรสัมผัส
สำรเคมี กำรสัมผัสเสียงดัง กำรสัมผัสควำมร้อน กำรเกิดอัคคีภัย อันตรำยจำกหม้อไอน้ำระเบิด และกำรเกิด
อันตรำยร้ำยแรง เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้อำจส่งผลให้เกิดกำรเจ็บป่วยหรือเกิดอันตรำยถึงแก่ชีวิตต่อผู้ปฏิ บัติงำนและ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้
กำรดำเนินโครงกำรในระยะดำเนินกำรใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรนำน ดังนั้น หำกพนักงำน
โครงกำรมีสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม รวมทั้งละเลยต่อกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบทำงด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อ มในกำรทำงำนของโครงกำร อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่ำงกำรทำงำน หรือ
เกิดผลกระทบสะสมจนก่อให้เกิดโรคจำกกำรประกอบอำชีพได้
(2) กิจกรรมโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ
กิจกรรมในระยะดำเนินกำรที่อำจส่งผลกระทบ ได้แก่

กำรทำงำนกับเครื่องจักร

กำรทำงำนสำนักงำน เช่น งำนเอกสำรทั่วไป ทำงำนกับคอมพิวเตอร์ ทำงำนในบริเวณที่มี
แสงสว่ำงจ้ำหรือน้อยเกินไป เป็นต้น

กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมี
(3) กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงที่อำจได้รับผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรทำงำน ได้แก่ พนักงำนโครงกำร
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(4) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามมา
(4.1) การพิจารณาโอกาสของการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ (Likelihood)

พนักงานโครงการ
ในระยะดำเนินโครงกำรอำจมีโอกำสเกิดอุบัติเหตุ และกำรเจ็บป่ว ยจำกกิจกรรมของ
โครงกำรได้ เช่น งำนซ่อมบำรุงรักษำเครื่องจักร กำรทำงำนในบริเวณที่มีเสียงดัง แสงสว่ำงน้อยหรือจ้ำเกินไป และ
บริเวณที่มีควำมร้อนสูง รวมทั้งลักษณะท่ำทำงกำรทำงำนที่ไม่ถูกต้องตำมหลักกำรยศำสตร์ (Ergonomics) เป็นต้น
สิ่งเหล่ำนี้อำจส่งผลให้เกิดกำรเจ็บป่วยหรืออันตรำยถึงแก่ชีวิตได้
อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญเรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รำยละเอียดดังแสดงในหัวข้อที่ 2.15 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยสูงสุดตลอดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน โดยเป้ำหมำยหลักคือ กำรปฏิบัติงำนโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ดังนั้น จึงพิจำรณำให้โอกำสของกำรเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของพนักงำนโครงกำรอยู่ในระดับน้อย (2 คะแนน)
คือ มีควำมเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลสนับสนุนว่ำจะเกิดขึ้น แต่โครงกำรได้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบไว้
เรียบร้อยแล้ว
(4.2) การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of Consequences)

พนักงานโครงการ
กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่ได้ให้ควำมสนใจหรือคำนึงถึงควำมปลอดภัย อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งระดับควำมรุนแรงจำกอุบัติเหตุอำจส่งผลให้พนักงำนโครงกำรบำดเจ็บหรืออำจถึงขั้น
เสียชีวิตได้ ดังนั้น โครงกำรจึงกำหนดให้ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ สูง (3 คะแนน) คือ เกิดกำร
เสียชีวิต กระทบต่อกำรผลิต
(5) การประเมินระดับความเสี่ยงทางสุขภาพ

พนักงานโครงการ
ระดับควำมเสี่ยงทำงสุขภำพของพนักงำนโครงกำร มีคะแนนเท่ำกับ 6 จัดอยู่ในระดั บ
ปำนกลำง (คะแนนอยู่ในระหว่ำงช่ว ง 5-9) คือ ต้องมีกำรตรวจสอบว่ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีอยู่
เดิมเพียงพอและเหมำะสมหรือไม่ ถ้ำจำเป็นและสำมำรถปฏิบัติได้อำจมีกำรเพิ่มมำตรกำรหรือปรับปรุงมำตรกำร
เดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผลกระทบ

7.7.2.5

ระบบบริการสาธารณสุข

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพและกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
อุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของโครงกำร ทั้งกำรขนส่งสำรเคมี และพนักงำน
อุบัติเหตุในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน รวมถึงเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดต่ำงๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบำดเจ็บและเสียชีวิต สำเหตุ
ดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ และส่ งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่ที่ใช้บริกำร
หน่วยงำนสำธำรณสุขดังกล่ำว
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อย่ ำ งไรก็ ต ำม โครงกำรได้ มี แ ผนกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นอำชี ว อนำมั ย ควำมปลอดภั ย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่เหมำะสม รวมถึงมีกำรประเมินผลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีห้องปฐมพยำบำล เพื่ อรักษำอำกำร
เจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงที่เกิดขึ้นกับพนักงำน เพื่อลดภำระของระบบบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ รวมถึงกำรคัดกรอง
สุขภำพพนักงำนก่อนรับเข้ำทำงำน และกำรตรวจสุขภำพประจำปีของพนักงำน กำรจั ดกิจกรรมให้ควำมรู้ ด้ำน
สำธำรณสุขจำกผู้เชี่ยวชำญหรือหน่วยงำนภำยนอก ตลอดระยะเวลำดำเนินงำน เพื่อส่งเสริมสุขภำพของพนักงำน
และช่ว ยให้พ ยำบำลในพื้นที่สำมำรถวินิจฉัยและรักษำโรคได้อย่ำงถูกต้อง กำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยให้กับ
พนักงำนของโครงกำร
(2) ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับน้อย (2) แต่เนื่องจำกผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นผลกระทบ
ในระยะยำว ดังนั้น ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบจึงอยู่ในระดับปำนกลำง (2) ควำมเสี่ยงของผลกระทบ จึงอยู่
ในระดับต่ำ (4) เป็นระดับที่พอยอมรับได้

7.7.2.6

ด้านจิตใจ

(1) ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพและกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
กำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร อำจส่งผลกระทบต่อควำมวิตกกังวล ควำมเครียด เนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงคุณภำพอำกำศ กำรวิ ตกกังวลต่อเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดที่อำจเกิดขึ้นกับโครงกำร กำรเพิ่ มปริมำณ
กำรจรำจรบนท้องถนนในพื้นที่โครงกำร อำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรเดินทำงของประชำชนในพื้นที่ และเป็นกำร
เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรมและวิถีกำรดำเนินชีวิตของ
พนักงำนจำกต่ำงพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม กำรจ้ำงแรงงำนท้องถิ่น จะสำมำรถลดปัญหำควำมขัดแย้งดังกล่ำวให้เบำบำงลง
ได้ โดยโครงกำรได้กำหนดให้มีกำรจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ ตำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง และหน้ำที่รับผิดชอบก่อน
เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบที่อำจเกิดจำกแรงงำนต่ำงถิ่น และเป็นกำรเพิ่มผลประโยชน์ต่อชุมชน
(2) ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
แม้จะไม่มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภำพจิตใจและสภำพควำมเป็นอยู่
ของคนในพื้ นที่ โครงกำรมี แนวทำงส่ งเสริ มภำคประชำชนให้เข้ำมำด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
โดยเฉพำะกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ำ เพื่อ ลดควำมวิตกกังวลและเสริมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับชุมชน
ดังนั้น คำดว่ำผลกระทบเฉพำะในพื้นที่เป็นผลกระทบระยะยำว โอกำสในกำรเกิดผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (3)
และมีระดับควำมรุนแรงปำนกลำง (2) ดังนั้น ระดับนัยสำคัญของผลกระทบต่อสภำพจิตใจและสภำพควำมเป็นอยู่ของ
คนในพื้นที่จึงจัดอยู่ในระดับปำนกลำง (6)
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สารเคมี

เนื่องจำกสำรเคมีที่โครงกำรใช้งำนเป็นสำรเคมีประเภทกรด ด่ำง สำรป้องกันกำรเกิดตะกรัน มีปริมำณ
กักเก็บไม่มำก สำรที่ใช้อยู่ในรูปของแข็ง และของเหลว หำกเกิดกำรรั่วไหลสำมำรถตกค้ำงอยู่ภำยในพื้ นที่ของ
โครงกำร ดังนั้น หำกเกิดกำรรั่วไหลและตกค้ำงขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพของพนักงำน ดังนั้น จึงทำ
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพหรือควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจำกกำรได้รับสัมผัสสำรเคมี
(1) การแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันตราย
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อสุขภำพเบื้องต้น จะประมวลข้อมูลจำก MSDS ของสำรเคมีแต่ละ
ชนิด และข้อมูลผลกระทบต่อสุขภำพของ US EPA (www.epa.gov/iris) จะพิจำรณำคุณสมบัติทำงกำยภำพและ
เคมีของสำรเคมีแต่ละชนิด (รำยละเอียดดังตารางที่ 7.7-5) และโดยข้อมูลแสดงคุณสมบัติของสำรเคมี ช่องทำงกำร
สัมผัส และอันตรำยจำกกำรสัมผัสสำรเคมี สำมำรถสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 7.7-6)
ตารางที่ 7.7-5
ช่องทางการสัมผัสสารเคมีแยกตามชนิด และการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
การได้รับเข้าสู่ร่างกาย
ทางผิวหนัง
การหายใจ การกินหรือกลืน
Ammonium Hydroxide (27% NH4OH)



Critric Acid (C6H8O7)



Ferric Chloride (FeCl)



Hydrochloric Acid (35% HCl)



Sodium Hydroxide (50% NaOH)



Sodium Hypochlorite (10% NaOCl)



Sulfuric Acid (98% H2SO4)



Tri-Sodium Phosphate (Na3PO4)



Corrosion Inhibitor (3DT129)



Scale Inhibitor (3DT190)



ที่มา :
เอกสำรควำมปลอดภัยของสำรเคมี (MSDS) ดังภำคผนวก 2ข และ www.epa.gov/iris, 2553
สารเคมี (ชื่อการค้า)
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สูตรเคมี

จุดเดือด
(oC)

จุดหลอมเหลว
(oC)

ความดันไอ
(มม.ปรอท)
ที่ 20 oC

ความถ่วง
จาเพาะ
(น้า = 1)

น้าหนัก
โมเลกุล

อุณหภูมิที่สามารถ
ติดไฟ
ได้เอง (oC)

จุดวาบไฟ
(oC)

การละลายน้า
(กรัม/100 มล.)

NH4OH

36

-72

115

0.9

35.05

615

-

ได้

ลักษณะสีและกลิ่น
(Appearance
Color and Odor)
ใส ไม่มีสี กลิ่นคล้ำยแอมโมเนีย

C6H8O7

135-153

100

<0.075

-

210.14

-

-

163

สีขำว ไม่มีกลิ่น

3. Ferric Chloride

FeCl

110

-

น้อยมำก

1.432

-

-

ไม่ติดไฟ

-

4. Hydrochloric Acid

HCl

9.976
0.15

1.18
1.53

-

-

-

NaOH

-35
12

ไม่ติดไฟ

5. Sodium Hydroxide
(NaOH)
6. Sodium Hypochlorite

108.6
140

ของเหลวสีน้ำตำลแดง มีกลิ่น
กรดหรือเหล็กเล็กน้อย
สำรละลำยไม่มีสี มีกลิ่นฉุน

ไม่ติดไฟ

ได้

ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

สลำยตัวที่
อุณหภูทิสูง

-6

-

0.15

-

-

ไม่ติดไฟ

ได้

ของเหลว สีเขียวเหลือง มีกลิ่น
ฉุนคล้ำยคลอรีน

ชื่อสารเคมี (ชื่อการค้า)
1. Ammonium
Hydroxide
2. Critric Acid

NaOCl
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กว่ำ 40 oC
H2SO4

276

-1 – (-30)

0.001

1.84

-

-

-

ได้

8. Tri-Sodium
Phosphate
9. Corrosion Inhibitor
10. Scale Inhibitor

Na3PO4

-

-

-

1.62

-

-

-

ได้

ของเหลว ไม่มีสีถึงขุ่นเล็กน้อย
ไม่มีกลิ่น
สีขำว มันวำว

-

-

-

-

1.33-1.41

-

-

-

-

-

ไม่ติดไฟ
ไม่ติดไฟ

ได้
ได้

สีส้มทึบ ไม่มีกลิ่น

ที่มา :

เอกสำรควำมปลอดภัยของสำรเคมี (MSDS) ดังภำคผนวก 2ข และ www.epa.gov/iris, 2553
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Ammonium Hydroxide (NH4OH)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสถูกผิ วหนัง จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองและเกิด
แผลไหม้ได้
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยเข้ำไปจะทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจ
หำกหำยใจสำรที่มีควำมเข้มข้นสูงเข้ำไปจะก่อให้เกิดแผลไหม้
น้ำท่วมปอดและอำจตำยได้ ควำมเข้มข้นที่อำจทำให้ตำยได้
คือ 5,000 ส่วนในล้ำนส่วน
กำรกินหรือกลืน
: กินหรือกลืนเข้ำไปจะทำให้เกิดระคำยเคืองต่อหลอดอำหำรและ
กระเพำะอำหำร เกิดอำกำรในปำก อก ท้ อง เกิดอำกำรไอ
อำเจียน และหมดสติได้
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำจะทำให้ระคำยเคืองจะทำให้เกิดอำกำรปวดตำ
เกิดกำรทำลำยตำ และอำจทำให้ตำบอด
Critric Acid (C6H8O7)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองเล็กน้อย
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยใจเอำสำรนี้เข้ำไปจะทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจ
กำรกินหรือกลืน
: กิ น หรื อ กลื น เข้ ำ ไปจะท ำให้ เ กิ ด ระคำยเคื อ งต่ อ เยื่ อ เมื อ ก
(กระเพำะ) ไอ เจ็ บ ปวด อำเจี ย นเป็ น เลื อ ด ควำมเป็ น พิ ษ
เฉียบพลันต่ำมำกในกำรทดลองกับสัตว์
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำจะทำให้ระคำยเคือง
Ferric Chloride (FeCl)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสโดยตรงอำจทำให้เกิดกำรระคำยเคืองของผิวหนัง
ไม่ควรสัมผัสถูกเนื้อเยื่อที่บอบบำง กำรสัมผัสเป็นเวลำนำน
ทำให้ไหม้ และแผลพุพอง ควำมรุนแรงขึ้นอยู่กับระยะเวลำ
และควำมเข้มข้นของสำรเคมี
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยใจเอำไอระเหยของสำรเคมีที่ควำมเข้มข้นเข้ำไปจะทำ
ให้เกิดกำรระคำยเคืองของทำงเดินหำยใจ
กำรกินหรือกลืน
: กำรกลืนหรือกินเข้ำไป อำจมีผลรุนแรงต่อตับและไต ซึ่งอำจ
ทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำ ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองเนื้อเยื่อดวงตำ และ
อำจทำให้สูญเสียกำรมองเห็นได้ ถ้ำไม่ล้ำงออกทันทีด้วยน้ำ
สะอำดได้
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Hydrochloric Acid (HCl)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองเกิดผื่นแดง
ปวดและเกิด แผลไหม้ กำรสัมผัสกับสำรที่มีควำมเข้มข้นสูงจะ
ก่อให้เกิดแผลผุพองผิวหนังเปลี่ยน
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยใจเข้ำไปจะก่อให้เกิดกำรไอ หำยใจติดขัด เกิดกำร
อักเสบของจมูก ลำคอ และทำงเดินหำยใจส่วนบน ในกรณีที่
รุนแรงจะก่อให้เกิดอำกำรน้ำท่วมปอด ระบบหำยใจล้มเหลว
และอำจเสียชีวิตได้
กำรกินหรือกลืน
: กำรกลืนหรือกินเข้ำไป ทำให้เกิดอำกำรระคำยเคือง ปวด และ
เกิดแผลไหม้ในปำก คอ หลอดอำหำร ทำงเดินอำกำร คลื่นไส้
อำเจียน ท้องร่วง และอำจทำให้เสียชีวิตได้
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำ จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง แดง เป็นแผล
ไหม้อย่ำงรุนแรง และอำจทำให้ตำบอดได้
Sodium Hydroxide (NaOH)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสถูกผิวหนัง จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองรุนแรง เป็น
แผลไหม้ และแผลพุพองได้
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยใจเข้ำไปจะก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง และทำให้เกิด
กำรทำลำยต่อ ทำงเดินหำยใจส่ว นบน ท ำให้เ กิดอำกำรจำม
ปวดคอ หรือน้ำมูกไหล ปอดอักเสบอย่ำงรุนแรง หำยใจติดขัด
หำยใจถี่รั่ว
กำรกินหรือกลืน
: กำรกลื น หรื อ กิ น เข้ ำ ไป ท ำให้ แ สบไหม้ บ ริ เ วณปำก คอ
กระเพำะอำหำร ทำให้เป็นแผล เลือดออกในกระเพำะอำหำร
อำเจียน ท้องร่วง ควำมดันเลือดลดต่ำลง อำจทำให้เสียชีวิต
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำ จะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดกำรระคำยเคือง
รุนแรง เป็นแผลแสบไหม้ อำจทำให้มองไม่เห็นถึงขั้นตำบอดได้
Sodium Hypochlorite (NaOCl)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสถูกผิวหนัง จะทำให้เกิดกำรระคำยเคืองปำนกลำง
และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยเข้ำไปจะทำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อเยื่อเมือกของ
ทำงเดินหำยใจ
กำรกินหรือกลืน
: กินหรือกลืนเข้ำไปจะทำให้เกิดระคำยเคืองต่อเยื่อบุที่ปำกและ
ลำคอ เกิดอำกำรปวดท้อง และแผลเปื่อย
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำจะทำให้ระคำยเคืองอย่ำงรุนแรง
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Sulfuric Acid (H2SO4)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสถูกผิวหนัง สำรนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เป็นแผลไหม้
และปวดแสบปวดร้อน
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยใจเข้ ำ ไป สำรนี้ มี ฤ ทธิ์ กั ด กร่ อ นและก่ อ ให้ เ กิ ด กำร
ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ ทำให้มีอำกำรน้ำท่วมปอด
เจ็บคอ ไอ หำยใจติดขัด และหำยใจถี่รัว กำรหำยใจเอำสำรที่
ควำมเข้มข้นสูงอำจทำให้เสียชีวิตได้
กำรกินหรือกลืน
: กำรกลืนหรือกำรกินเข้ำไป ทำให้คลื่นไส้ อำเจียน แต่ไม่มีผล
ต่อเนื้อเยื่อ
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสถูกตำ สำรนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ตำแดง ปวดตำ
และสำยตำพร่ำมัว
Tri-Sodium Phosphate (Na3 PO4)
ทำงผิวหนัง
: กำรสัมผัสผิวหนัง จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองผิวหนัง ทำให้
เป็นผื่ นแดง และแผลผิว หนังไหม้ สำรนี้ดูดซึมผ่ำนผิ วหนัง
ทำให้ไอ และหำยใจติดขัด
ทำงกำรหำยใจ
: กำรหำยใจเข้ำไป จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองอย่ำงรุนแรง
และแสบไหม้บริเวณจมูก คอ และทำงเดินหำยใจ ทำให้เกิด
อำกำรไอ และหำยใจติดขัด สำรนี้อำจทำให้เป็นอันตรำยถึง
ชีวิต
กำรกินหรือกลืน
: กำรกินหรือกลืนเข้ำไป จะก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองกระเพำะ
อำหำรและลำไส้ อำเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง อำเจียนเป็นเลือด
ทำให้เกิดแผลไหม้บริเวณปำก ลำคอ ทำงเดินอำหำร และอำจ
รุนแรงทำให้เกิดอำกำรไอ และหำยใจติดขัด
สัมผัสถูกตำ
: กำรสัมผัสเข้ำตำ ก่อให้เกิดกำรทำลำยตำอย่ำงถำวร มีอำกำร
ปวดแสบปวดร้อน น้ำตำไหล ตำแดงและบวม ทำลำยกระจก
ทำให้ตำบอดได้
Corrosion Inhibitor
ทำงผิวหนัง
: ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
ทำงกำรหำยใจ
: มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยมำก แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ
กำรกินหรือกลืน
: อำจทำให้เกิดอำกำรคลื่นไส้และอำเจียน
สัมผัสถูกตำ
: ระคำยเคืองตำได้
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Scale Inhibitor
ทำงผิวหนัง

: อำจก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองอย่ำงรุนแรงต่อเนื้อเยื่อ ขึ้นอยู่
กับระยะเวลำที่ได้รับ
ทำงกำรหำยใจ
: มี โ อกำสเกิ ด ขึ้ น น้ อ ย แต่ ใ นกรณี ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อ เกิ ด
ปฏิกริยำ อำจก่อให้เกิดไอหรือหมอกที่ทำให้เกิดกำรระคำย
เคืองต่อดวงตำ จมูก หรือปอด
กำรกินหรือกลืน
: มีควำมเป็นไปได้น้อยมำก แต่อำจจะก่อให้เกิดแผลไหม้อย่ำง
รุนแรงในปำก คอ และกระเพำะอำหำร
สัมผัสถูกตำ
: อำจก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองอย่ำงรุนแรงต่อเนื้อเยื่อ ขึ้นอยู่
กับระยะเวลำที่ได้รับ
(2) การประเมินการตอบสนองต่อปริมาณการสัมผัส (Dose-response Assessment)
อันตรำยหรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรสัมผัสกับสำรเคมี จะเกิดขึ้นได้หำกได้รับสัมผัสในปริมำณมำก
พอ สำมำรถบอกได้โดยใช้ปริมำณกำรสัมผัสสำรเคมีกับกำรตอบสนอง (Dose-response Relationship) ซึ่งได้
จำกกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง เพื่อประเมินกำรตอบสนองต่อปริมำณกำรสัมผัสสำรเคมีในมนุษย์ โดยสำมำรถแบ่ง
ลักษณะของสำรเคมีได้เป็น 2 พวก คือ สำรที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง และสำรที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ สำมำรถ
จำแนกประเภทสำรเคมีที่ใช้ในโครงกำรได้ดังนี้
(ก) สารที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Ammonia Hydroxide (NH4OH)
Acute Oral Toxicity (LD50) ในระดับควำมเข้มข้น 350 mg/kg ใน หนู
ทดลอง
Acute Toxicity of the Dust (LC50)1 ที่ระดับควำมเข้มข้น 2,860 mg/m3
ระยะเวลำ 4 ชั่วโมง (หนู)

Critric Acid (C6H8O7)
Acute Oral Toxicity (LD50) ในระดับควำมเข้มข้น 3,000 mg/kg ใน หนู
ทดลอง
Ecotoxicity in Water (LC50) ในระดับควำมเข้มข้น 85 mg/l (ไรน้ำ) 440 mg/l
(ปลำ L.idus) และ 894 mg/l (ปลำ C.auratus)

Ferric Chloride (FeCl)
Acute Oral Toxicity (LD50) ในระดับควำมเข้มข้น 450 mg/kg ในหนูทดลอง

Hydrochloric Acid (HCl)
Acute Oral Toxicity (LD50) ในระดับควำมเข้มข้น 900 mg/kg ในกระต่ำย
4,655 mg/kg ในหนูทดลอง
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Sodium Hydroxide (NaOH)
Acute Oral Toxicity (LD50) ในระดับควำมเข้มข้น 40 mg/kg ในหนู
ทดลอง

Sodium Hypochlorite (NaOCl)
Acute Oral Toxicity (LD50) ในระดับควำมเข้มข้น 8,910 mg/kg ในหนู
ทดลอง

Sulfuric Acid (H2SO4)
Acute Oral Toxicity (LD50) ที่ระดับควำมเข้มข้น 2,140 mg/kg ในหนู
ทดลอง
Acute Toxicity of the Dust (LC50)2/ ที่ระดับควำมเข้มข้น 510 mg/m3
ระยะเวลำ 2 ชั่วโมง

Tri-Sodium Phosphate (Na3PO4)
จำกข้อมูลของ MSDS พบว่ำ ก่อให้เกิดกำรกัดกร่อนและระคำยเคืองต่อร่ำงกำยเมื่อ
สัมผัสโดยตรง แต่ไม่มีข้อมูลกำรศึกษำในสัตว์ทดลองและผลกระทบต่อมนุษย์

Corrosion Inhibitor
จำกข้อมูลของ MSDS พบว่ำ สำรนี้ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อร่ำงกำยเมื่อสัมผัส
โดยตรง แต่ไม่มีข้อมูลกำรศึกษำในสัตว์ทดลองและผลกระทบต่อมนุษย์

Scale Inhibitor
จำกข้อมูลของ MSDS พบว่ำ สำรนี้ก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อร่ำงกำยเมื่อสัมผัส
โดยตรง แต่ไม่มีข้อมูลกำรศึกษำในสัตว์ทดลองและผลกระทบต่อมนุษย์
(ข) สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
ไม่พบสำรเคมีที่จัดเป็นสำรก่อมะเร็ง

ลักษณะผลกระทบทางสุขภาพและกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
ในกำรพิจำรณำวิถีทำงและรูปแบบของกำรได้รับสำรเคมีเข้ำสู่ร่ำงกำย จะคำนึงถึงกำร
สัมผัสสำรเคมีของพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ ลักษณะกำรทำงำน และวิธีกำรบำรุงรักษำท่อลำเลียงสำรเคมีในกรณี
ฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับคุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมีของสำรเคมีแต่ละประเภท ดังนั้ น ลักษณะกิจกรรม
กำรทำงำนที่มีควำมเสี่ยงที่ก่อ ให้เกิดกำรสัมผั สกับสำรเคมี จำกกำรทบทวนในบทที่ 2 พบว่ ำ มีกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดกำรสัมผัสกับสำรเคมีได้ เช่น กำรขนถ่ำยสำรเคมี กำรใช้สำรเคมีในกระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้ำ และ
กระบวนกำรบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ซึ่งพนักงำนโครงกำรฯ หรือเจ้ำหน้ำที่บริเวณใกล้เคียงมีโอกำสสัมผัสกับสำรเคมี
ได้ทำงกำรหำยใจ ผิวหนังและดวงตำ และอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดกำรกลืนสำรเคมีเข้ำไป กำรสัมผัสสำรเคมีผ่ำนทำง
เส้นทำงสัมผัสดังกล่ำว อำจทำให้เกิดกำรระคำยเคือง ผื่นแดงในอวัยวะที่ได้รับสัมผัส สำหรับกำรกลืนหรือกิ น
สำรเคมี โดยอุบัติเหตุในระหว่ำงปฏิบัติงำน อำจทำให้เกิดอำกำรปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน ได้
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อย่ำงไรก็ตำม จำกมำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนของโครงกำร ได้กำหนดให้พนักงำนใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE) ตำมควำมเหมำะสมใน
กำรปฏิบัติงำนแต่ละประเภท เช่น หน้ำกำกป้องกันฝุ่นละอองหรือหน้ำกำกป้องกันระบบทำงเดินหำยใจ ถุงมือนิรภัย
ชุดป้องกันสำรเคมี แว่นตำนิรภัย รองเท้ำนิรภัย หน้ำกำกกำบังใบหน้ำ ที่กำบังตำ โดยทำงโครงกำรจะกำหนดให้
พนักงำนใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ จัดให้มีจุดชำระล้ำงในบริเวณที่จัดเก็บสำรเคมี และในจุดที่มี
กำรใช้สำรเคมี รวมถึงจัดให้มีเอกสำรควำมปลอดภัยของเคมี (MSDS) และชุดอุปกรณ์สำหรับดำเนินกำรในกรณีที่
มีกำรหกรั่วไหลของสำรเคมี ประกอบด้วย ภำชนะจัดเก็บสำรเคมี วัสดุดูดซับสำรเคมีในพื้นที่เก็บสำรเค มี เป็นต้น
รวมถึงมีกำรจัดอบรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรทำงำนนั้น

ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
จำกมำตรกำรด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
โครงกำร พบว่ำ โอกำสในกำรเกิดผลกระทบจำกสำรเคมีต่อสุขภำพของพนักงำนอยู่ในระดับปำนกลำง (3) และ
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับปำนกลำง (2) เช่นกัน เนื่องจำกสำรเคมีที่ใช้ในโครงกำร เป็นสำรเคมี
ที่ใช้ในกำรปรับสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ำ รวมถึงใช้ในกำรป้องกันกำรเกิดตะกรันและตะกอนในท่อน้ำ โดยไม่มี
สำรเคมีชนิดใดที่จัดเป็นสำรพิษ (Toxic Substancs) ตำมรำยละเอียดที่แสดงในเอกสำรควำมปลอดภัยของสำรเคมี
(MSDS) (ภาคผนวก 2ข) ดังนั้น ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรสัมผัสสำรเคมี จึงอยู่ในระดับปำนกลำง (6) เป็นระดับที่
ยอมรับได้แต่ต้องมีกำรควบคุม และป้องกันควำมเสี่ยงหรือปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ของโครงกำรอย่ำงเคร่งครัด
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บทที่ 8
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
8.1

บทนา

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ได้วางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 142.1 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่
ในพื้นที่ประมาณ 36.84 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจากการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการโครงการ พบว่า การดาเนินโครงการอาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่าถึง ปานกลาง ดังนั้น โครงการจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต่าที่สุด และให้เกิดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

8.2

แผนปฏิบัติการของโครงการ

แผนปฏิบัติการที่ได้นาเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินผลกระทบที่มีนัยสาคัญ โดยนาเสนอรายละเอียดของมาตรการในการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่
ชัดเจนทั้งในช่วงก่อสร้างและดาเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติการของโครงการมีจานวนทั้งสิ้น 11 แผน ประกอบด้วย
(1) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
(2) แผนปฏิบัติการด้านเสียง
(3) แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้าผิวดิน
(4) แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม
(5) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย
(6) แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้าและควบคุมน้าท่วม
(7) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม
(8) แผนปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและมวลชนสัมพันธ์
(9) แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(10) แผนปฏิบัติการด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง
(11) แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ
นอกจากนี้ การดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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แผนปฏิบัติการทั่วไป

แผนปฏิบัติการทั่วไปเป็นการกาหนดมาตรการในภาพรวมหรือเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากมาตรการที่
กาหนดไว้ในด้านการควบคุมมลพิษหรือความปลอดภัย เช่น มาตรการในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
เงื่อนไขต่างๆ เมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เป็นต้น สาหรับมาตรการตามแผนปฏิบัติการทั่วไป
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ปฏิบั ติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวลด้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวั ดระยอง และใช้เป็นแนวทางในการกากับ ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด นารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลใน
การปฏิบัติ
(3) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง พิจารณาตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ โดย
ให้เป็นไปตามแนวทางการนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสานักงานฯ
(4) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีการบารุงรักษา ดูแลการทางานของระบบหล่อ
เย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
(5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่
มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดาเนินโครงการ ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
(6) หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดาเนินการดังนี้
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้ อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป
พร้อมกับให้จัดทาสาเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสาคัญ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็นประกอบก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
(7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดาเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย
(8) เมื่อโครงการฯ ดาเนินการผลิตและมีสภาวะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบาย
สารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าต่ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว
-

8.2.2

แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ

(1) หลักการและเหตุผล
จากการศึกษาพบว่า การดาเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการจะก่อให้เกิดผล
กระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยในการก่อสร้างโครงการ กิจกรรมหลักที่จะส่งผลให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง คือ กิจกรรมการปรับแต่งพื้นที่ ฐานรากและอาคาร ซึ่งต้องมีการขุด ไถ กลบ ปรับระดับและบดอัดดิน ซึ่งจาก
การคาดการณ์ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการคาดว่า จะทาให้เกิดฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นสูงสุดบริเวณพื้นที่
โครงการ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสูงสุดการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปัจจุบันจะมีค่าความเข้มข้นของ TSP และ
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 236.85 และ 111.68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจึง มีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการเพิ่มขึ้น
ของฝุ่นละอองในระดับต่า
สาหรับในระยะดาเนินการ จากผลการคาดการณ์ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดาเนิน
โครงการด้วยแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการดาเนินการของ
โครงการฯ รวมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด และมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา และค่าสูงสุดจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศปัจจุบันที่
ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ค่ามลพิษทางอากาศสูงสุดบริเวณเขาชากกล้วย (เชิงเขา) โดยมีค่าความ
เข้มข้นสูงสุดของ NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO2 1 ชม.) SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง (SO2 1 ชม. และ SO2
24 ชม.) TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP 24 ชม.) และ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM10 24 ชม.) เท่ากับ 278.23
302.29 193.95 238.33 และ 119.27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งในระยะก่อสร้างและดาเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศต่อชุมชนโดยรอบโครงการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
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(2) วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณและควบคุมมลสารที่อาจเกิดจากการดาเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดาเนินการให้อยู่ในระดับต่าที่สุด

เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ

เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
พื้นที่โครงการ และสถานีเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและอุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จานวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 8.2.2-1)
สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร
สถานีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน
(ข) ระยะดาเนินการ
พื้นที่โครงการ และสถานี เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและอุณหภูมิในบรรยากาศบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จานวน 4 สถานี ได้แก่ (รูปที่ 8.2.2-1)
สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบยางพร
สถานีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อ
ป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย

ฉีดพรมน้าในพื้นที่ก่อสร้างหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการที่
มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจาก
กิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

ตรวจสอบ บารุงรักษา หรือตรวจสภาพยานพาหนะ เครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่
ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและเสียง

ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดิน และทราย ที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนนทั้งภายใน และภายนอก
นิคมอุตสาหกรรมฯ
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N3

N3 : ริมรัว้ โครงการ

รูปที่ 8.2.2-1 : จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงของโครงการ
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ห้ามเผาทาลายเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง
ควบคุมให้มีการใช้พื้ นที่หน้างานเท่าที่จาเป็น และดาเนินการก่อสร้างอย่า ง

รวดเร็ว


ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของเศษดินในช่วงที่เกิดลมพัดแรง
(ข) ระยะดาเนินการ
(ข.1) การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายมลพิษทางอากาศ

ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs :
Continuous Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NO2, O2, และอัตราการระบาย (Flow Rate)
บริเวณปล่องระบายจากหน่วยผลิตไอน้าแรงดันสูง (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง
ที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25oC ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7

กาหนดให้มีการ Audit CEMs ทุก 1 ปี ตลอดอายุโครงการ

ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบาย NO2 ไว้ที่ 2 ระดับ คือ
ที่ร้อยละ 95 และร้อยละ 100 ของค่าควบคุม

ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx (DLN) สาหรับควบคุมการเกิด
NOx โดยมีการควบคุมอัตโนมัติ

ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องระบายไม่ให้เกินมาตรฐานที่กาหนด
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ
เสียจากโรงไฟฟ้าใหม่และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2547 เรื่องกาหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานผลิตหรือจาหน่ายไฟฟ้า
ค่าความเข้มข้นของ SO2 ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 10
ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.70 กรัม/วินาที
ค่าความเข้มข้นของ NO2 ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 60
ppm หรืออัตราการระบายไม่เกิน 7.33 กรัม/วินาที
ค่าความเข้มข้นของ TSP ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 20
mg/m3 หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.33 กรัม/วินาที
(ข.2) การควบคุมการใช้เชื้อเพลิง

กาหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว
(ข.3) การจัดการมลพิษทางอากาศ

กาหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก
CEMs เกินกว่าค่าควบคุม ดังนี้
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ให้ ท าการตรวจสอบกระบวนการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ตรวจสอบ
แนวโน้มของค่ามลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMs โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการตรวจวัด
หรือไม่
ตรวจสอบระบบ Dry Low NOx (DLN) ให้อยู่ในสภาวะปกติ
กรณีที่เกิดจากคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้ติดต่อบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)

จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ

กาหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สารอง สาหรับการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อเกิดการ
ขัดข้องโดยทันที

กาหนดแผนงานตรวจสอบและบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance
Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ
ระยะเวลาดาเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีที่ตรวจวัด
: - TSP (24 ชั่วโมง)
- PM10 (24 ชั่วโมง)
- ความเร็วและทิศทางลม
- อุณหภูมิ
สถานีตรวจวัด
: พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 4 สถานี ได้แก่
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
- สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบล
มาบยางพร
- สถานีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน
วิธีการตรวจวัด
: - TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume
- PM10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume
หรือวิธีการตาม U.S.EPA หรือวิธีการที่หน่วยงาน
ราชการกาหนด
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- อุณหภูมิ ความเร็ว และทิศทางลม เก็บตัวอย่าง
โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วและ
ทิศทางลม
: ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม
วันหยุดและวันทาการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
: 300,000 บาท/ครั้ง

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
(ข) ระยะดาเนินการ
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
ดัชนีตรวจวัด
: - CEMs: NO2, O2 อุณหภูมิปลายปล่อง และ
อัตราการไหลของก๊าซ
- ตรวจวัดแบบสุ่ม : NO2, SO2, TSP O2
อุณหภูมิปลายปล่อง และอัตราการไหลของก๊าซ
สถานีตรวจวัด
: ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ
วิธีการตรวจวัด
: - ติดตั้งเครื่องตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่อง
อย่างต่อเนื่อง (CEMs) ที่ HRSGs โดยตรวจวัด
NO2 O2 และอัตราการระบาย (Flow Rate)
โดยทาการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่
ดาเนินการผลิตไฟฟ้า
- ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการท างานระบบ
CEMs (Audit CEMs) เพื่อเป็นการยืนยันว่า
ข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จาก CEMs มีความถูก
ต้องแม่นยาโดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกาหนด
ของ U.S. EPA หรือวิธีที่หน่วยงานราชการ
กาหนด แบ่งการดาเนินการเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. System Audit เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องการทางานของ CEMs ด้วย
การประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Evaluation) ในลักษณะ
การทบทวน (Review) และตรวจสอบ
เกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การทางาน
ของ CEMs
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ความถี่

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
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2. Performance Audit เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการทางานของ CEMs
ด้วยการประเมินความสามารถการทางาน
ในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation)
ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NOx
และ O2 โดยวิธี Relative Test Audit
(RATA) ซึ่งใช้หลักการอ่านค่า NOx และ
O2 จาก CEMs เปรียบเทียบกับค่า
ตรวจวั ดจากการเก็บตั ว อย่า งอากาศจาก
ปล่ อ ง โดยวิ ธี อ้ า งอิ ง มาตรฐานในเวลา
เดียวกันจากนั้น นาค่าที่ได้มาคานวณหาค่า
Relative Accuracy และนาผลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์กาหนดการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
- การตรวจวัดแบบสุ่ม: เก็บตัวอย่างอากาศจาก
ปล่ อ งระบายมลพิ ษ ทางอากาศ และท าการ
วิ เคราะห์ต ามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม
กาหนด
: - CEMs: ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ที่
ดาเนินการผลิตไฟฟ้า
- ตรวจวัดแบบสุ่ม: ตรวจวัดทุก 6 เดือน ในช่วง
เวลาเดี ย วกั บ การตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศ พร้ อ มทั้ ง ระบุ ก าลั ง การผลิ ต (%
Load)
- ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องการทางาน
ของระบบ CEMs (Audit CEMs) ทุก 1 ปี
: คุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิ ษทางอากาศ
แบ่งออกเป็น
- ติดตั้งเครื่องมือ CEMs ประมาณ 4,000,000 บาท
- ค่าดูแลซ่อมบารุง 200,000 บาท/ปี
- การตรวจวัดแบบสุ่มประมาณ 400,000 บาท/ปี
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คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ดัชนีที่ตรวจวัด
: - SO2 (1 และ 24 ชั่วโมง)
- NO2 (1 ชั่วโมง)
- TSP (24 ชั่วโมง)
- PM10 (24 ชั่วโมง)
- ความเร็วและทิศทางลม
- อุณหภูมิ
สถานีตรวจวัด
: พื้นที่ติดตามตรวจสอบ 4 สถานี ได้แก่
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
- สถานีที่ 3 โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุข ภาพต าบล
มาบยางพร
- สถานีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังตาลหม่อน
วิธีการตรวจวัด
: - SO2 โดยวิธี UV-Fluorescence
- NO2 โดยวิธี Chemiluminescence
- TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume
- PM10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume
หรือวิธีการตาม U.S. EPA หรือวิธีการที่หน่วยงาน
ราชการกาหนด
- อุณหภูมิ ความเร็ว และทิศทางลม เก็บตัวอย่าง
โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วและ
ทิศทางลม
- ด าเนิ นการตรวจวั ดหรื อประสานขอข้ อมู ลการ
ตรวจวัดจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ความถี่
: ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม
วันหยุด และวันทาการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
โดยท าการตรวจวั ด ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น กั บ การ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลายปล่อง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : ค่าตรวจวัด ประมาณ 300,000 บาท/ปี
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
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(6) หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนิ นการ
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง

(ข) ระยะดาเนิ นการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนิ นการ

8.2.3

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษ ทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ปฏิบ ตั ิต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มที่เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครัด พร้อ มทัง้
ควบคุ มการปฏิบตั ิงานของผูร้ บั เหมาตามมาตรการ
ป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ รายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และจังหวัดระยองทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษ ทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จ ากัด
ปฏิบ ตั ิต ามมาตรการป้ องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้อ มที่เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครัด พร้อ มทัง้
รายงานผลการด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุก 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบตั กิ ารด้านเสียง

(1) หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนได้ ซึ่งช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเสียงดัง
มากที่สุด คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงงานฐานราก ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียงดังบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่อยู่
ใกล้พ้ ืนที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ วัดพณานิคม และโรงเรียนบ้านภูไทร ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ
2,400 และ 3,600 เมตร ตามลาดับ โดยระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิ จกรรมการก่ อสร้าง เท่ากับ 40.1 และ 36.6
เดซิเบล(เอ) ซึ่งเมือ่ นามารวมกับค่าสูงสุดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง ที่ได้จากการรวบรวมทุติยภูมบิ ริเวณวัดพณานิคม
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046.docx
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(56.2 เดซิเบล(เอ)) และโรงเรียนบ้านภูไทร (59.7 เดซิเบล(เอ)) พบว่ามีระดับเสียงเกิดขึ้นประมาณ 56.3 และ 59.9
เดซิเบล(เอ) หรือคิดเป็นร้อยละ 80.4 และ 55.6 ของค่ามาตรฐาน (70 เดซิเบล(เอ)) สาหรับผลการคาดการณ์เสียง
รบกวน จะมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและถือว่าเป็นเสียงรบกวน โครงการจึงได้กาหนดให้มีการติดตั้งรั้วสังกะสีที่มี
ความหนาประมาณ 0.64 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถลดเสียงได้ประมาณ 18 เดซิเบล(เอ) ความสูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร
ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะลดลงและอยู่ในระดับต่า
ในระยะดาเนินการของโครงการ อุปกรณ์หลักของโรงไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียงที่สาคัญ
ได้แก่ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าชุดกังหันสันดาป เครื่องสูบน้าสาหรับการหมุนเวียนน้า เป็นต้น เมื่อพิจารณาระดับเสียง
ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด ณ วัดพณานิคม และ
โรงเรียนบ้านภูไทร ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 2,400 และ 3,600 เมตร ตามลาดับ จะได้รับระดับเสียง
จากการดาเนินโครงการประมาณ 28.9 และ 25.4 เดซิเบล(เอ) เมื่อนามารวมกับค่าสูงสุดของระดับเสียง เฉลี่ย 24
ชั่วโมง ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป คือ มีค่าเท่ากับ 59.9 และ 56.2 เดซิเบล(เอ) หรือคิดเป็นร้อยละ 85.6 และ 84.3 ของค่ามาตรฐาน
ตามลาดับ สาหรับผลการคาดการณ์เสียงรบกวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยที่บริเวณโรงเรียนบ้านภูไทร
และวัดพณานิคม มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่น้อยกว่า 0 ถึง 5.8 เดซิเบล(เอ) และตั้งแต่น้อยกว่า 0 ถึง 5.9 เดซิเบล(เอ)
ตามลาดับ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงในระยะดาเนินการจึงอยู่ในระดับต่า
(2) วัตถุประสงค์

เพื่อลดและควบคุมระดับเสียงที่อาจเกิดจากการดาเนินกิจกรรมโครงการ ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดาเนินการ ให้อยู่ในระดับต่าที่สุด

เพื่อตรวจสอบระดับผลกระทบด้านเสียงทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ เพื่อ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเสียง และนาผลที่ได้ไปปรับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านเสียงให้เหมาะสมกับโครงการต่อไป
(3) พื้นที่ดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
พื้นที่โครงการและสถานี ตรวจวั ดระดับเสียงบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จานวน 2
สถานี ได้แก่ (รูปที่ 8.2.2-1)
สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
(ข) ระยะดาเนินการ
พื้นที่โครงการและสถานี ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการจานวน 2
สถานี ได้แก่ (รูปที่ 8.2.2-1)
สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
สถานีที่ 3 ริมรั้วโครงการ
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ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.) ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณสถานที่ที่มี
เสียงสูงกว่า 85 เดซิเบล(เอ)
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมการก่อสร้างฐานรากให้
ดาเนินการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงดังห้ามดาเนินการในช่วงเวลากลางคืน
โดยเด็ดขาด

แจ้งแผนการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการก่อสร้างให้ประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ก่อนก่อสร้าง

พิจารณาทางเลือกวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดเสียงระดับต่า

ติดตั้งรั้วสังกะสีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นๆ ที่มี
คุณสมบัติในการลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18.0 เดซิเบล(เอ) โดยกาหนดให้มีความสูงประมาณ 2.0 เมตร โดยรอบพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff)
ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทางานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) พร้อมทั้งกาหนดให้คนงานใช้เครื่องป้องกัน
ในกรณีที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง

ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่าง
เคร่งครัด
(ข) ระยะดาเนินการ

กาหนดให้โครงการจัดทาแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายหลัง
เปิดดาเนินโครงการแล้ว เพื่อกาหนดเขตพื้นที่เสียงดัง สาหรับกาหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปใน
บริเวณที่มีเสียงดังใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff)

จัดทาสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ)

จั ดให้ มี อุ ปกรณ์ ป้ องกั นอั นตรายส่ วนบุ คคล อาทิ ที่ ครอบหู /ที่ อุ ดหู ส าหรั บ
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสารอง
ไว้อย่างเพียงพอ

บารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุม
เสียงที่แหล่งกาเนิดตามความเหมาะสม

กาหนดไม่ให้พนั กงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเท่ากับ 90 เดซิเบล(เอ)
ติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมง

ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046
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(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.)
- ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
สถานีตรวจวัด
: พื้ น ที่ ติ ด ตามตรวจสอบใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ โ ครงการ
จานวน 2 สถานี ได้แก่
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
วิธีการตรวจวัด
: International Organization for Standardization
(ISO1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกาหนด
ความถี่
: ปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดเสียงดัง
เช่น การตอกเสาเข็ม ระหว่ างการก่อสร้าง โดย
ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ใน
แต่ละสถานีต้องครอบคลุม วันธรรมดาและวันหยุด
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 40,000 บาท/ครั้ง
(ข) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
: - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.)
- ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
- แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชม.)
สถานีตรวจวัด
: - ตรวจวัด Leq 24 ชม. และ L90 ในพื้นที่ติดตาม
ตรวจสอบใกล้เคียงพื้นที่โครงการจานวน 3
สถานี ดังนี้

สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูไทร

สถานีที่ 2 วัดพณานิคม

สถานีที่ 3 ริมรั้วโครงการ
- แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map):
จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี แ รกหลั ง จากเปิ ด
ดาเนินการ โดยระบุแหล่งกาเนิดเสียง ความดัง
ความถี่ และพิจารณาการรบกวน
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วิธีการตรวจวัด
ความถี่

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046
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- ตรวจวัด Leq 8 ชม. บริเวณสถานที่ที่มีเสียงสูง
กว่า 85 เดซิเบล(เอ) ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้ า
กัง หันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากัง หันไอน้า และ
เครื่องอัดอากาศ
: International Organization for Standardization
(ISO1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกาหนด
: - ตรวจวัด Leq 24 ชม. และ L90 7 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด ทุกๆ 6
เดือน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- จัดทาแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour
Map) ภายในโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในปี
แรกหลังจากเปิดดาเนินการ และทุก 3 ปีตลอด
ระยะเวลาดาเนินการ โดยระบุแหล่งกาเนิดเสียง
ความดัง ความถี่และพิจารณาการรบกวน
- ตรวจวัด Leq 8 ชม. 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุม
วันธรรมดาและวันหยุด ทุกๆ 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดาเนินการ
: - ตรวจวัด Leq 24 ชม. และ L90 ประมาณ
40,000 บาท/ครั้ง/สถานี
- จั ด ท าแผนที่ เ ส้ น ระดั บ เสี ย งประมาณ 50,000
บาท/ครั้ง
- ตรวจวัด Leq 8 ชม. ประมาณ 40,000 บาท/
ครั้ง/สถานี
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง

(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.2.4

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้าผิวดิน

(1) หลักการและเหตุผล
เนื่องจากพื้ นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเข้ามาตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการก่อสร้างจะถูกจากัดอยู่ ใน
พื้นที่โครงการเท่านั้น สาหรับน้าทิ้งจากการใช้น้าของพนักงานและคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่า จะมี
จานวนสูงสุดประมาณ 300 คน จะมีปริมาณน้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน (โดยปริมาณน้าทิ้งมี
ประมาณร้อยละ 80 ของความต้องการใช้น้าสาหรับอุปโภค-บริโภค 50 ลิตร/คน/วัน (เกรียงศักดิ์, 2539)) ซึ่งทาง
โครงการจะมีการบาบัดน้าเสียจากห้องน้า-ห้องส้วมโดยใช้ถังบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบจาก
น้าทิ้งของพนักงานและคนงานก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าผิวดินแต่อย่างใด
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สาหรับน้าทิ้งจากการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย (1) น้าทิ้งจากสานักงานเกิดขึ้นจากการใช้น้า
ในการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะบาบัดโดยใช้ระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูป
ก่อนระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) (2) น้าทิ้งจากกระบวนการผลิตและ
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ประมาณ 1,540 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกพักไว้ในบ่อพักน้าของโครงการ ก่อนระบายลง
สู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กรณีที่คุณลักษณะของน้าทิ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ
ความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนาไฟฟ้า ไม่เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) กาหนด ให้ส่งน้าไปยังบ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ขนาด 2,640 ลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อน
ระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และ (3) น้าฝนปนเปื้อน จะรวบรวมและ
แยกไขมันด้วยบ่อแยกไขมัน (Oil Separator) ก่อนสูบไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการ ก่อนระบายลงสู่ ระบบ
รวบรวมน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
(2) วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพน้าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ

เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้าให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมฯ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (รูปที่ 8.2.4-1)
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

ไม่ระบายน้าทิ้งออกสู่แหล่งน้าสาธารณะภายนอกโครงการ

จัดให้มีห้องสุขาที่มีระบบบาบัดน้าเสียที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ

มีการซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน
การรั่วไหลของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อมบารุงดังกล่าว จะต้องกระทาในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่แข็งและมีวัสดุ
รองกันการรั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้า

เมื่อมีการเปลี่ยนน้ามันหล่อลื่นจากยานพาหนะ และอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ามันหล่อลื่นและเก็บกักไว้รอนาส่งไปกาจัดให้ถูกต้อง โดยจัดเก็บรวบรวมและส่งให้
ผู้รับกาจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามทิ้งลงดินหรือแหล่งน้าเด็ดขาด

จัดให้มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปเพื่ อรองรับน้าเสียจากโรงอาหาร
สานักงานชั่วคราว ห้องน้าห้องส้วม ฯลฯ
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รูปที่ 8.2.4-1 : สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า

(ข) ระยะดาเนินการ
มาตรการด้านการจัดการน้าหล่อเย็นของโครงการ

จัดให้มีบ่อพักน้าทิ้งโครงการฯ ขนาด 1,540 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 บ่อ เพื่อ
รองรับน้าทิ้ง ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และเพื่อให้อุณหภูมิ
ของน้าทิ้งที่ผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

จัดสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (Inspection Manhole) พร้อมวาล์วควบคุม
การเปิดปิดบริเวณตาแหน่งที่จะบรรจบท่อไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (Inspection Manhole) จะส่งไปยังระบบ
บาบัดน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ควบคุมคุณลักษณะของน้าทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบาบัดน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กาหนด ดังนี้
อุณหภูมิ
ไม่เกิน
45 องศาเซลเซียส
ความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ระหว่าง 5.5-9.0
ของแข็งละลายน้า (TDS) ไม่เกิน
3,000 มิลลิกรัม/ลิตร
กรณีที่คุณลักษณะของน้าทิ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และของแข็ง
ละลายน้า ซึ่งวัดในรูปค่าการนาไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
(ระยอง) กาหนด ให้ส่งน้าไปยังบ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ขนาด 2,640 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อดาเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้าและวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดก่อนระบายไปยังระบบบาบัดน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ให้หยุดเดินระบบ

จัดให้มีถังปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อบาบัดน้าเสีย
จากระบบผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralizer Regeneration Wastewater) ก่อนระบายสู่บ่อพักน้าทิ้ง

จัดให้มีถังบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดน้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน ก่อน
ระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพื่อดูแลและบารุงรักษา และตรวจสอบถัง
ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) และบ่อแยกน้ามัน (Oil Separator) เป็นประจาอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะดาเนินการ
คุณภาพน้้าระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น
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ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแบบต่อเนื่อง
ดัชนีตรวจวัด
: - อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity)
สถานีตรวจวัด
: บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งของโครงการ
วิธีการตรวจวัด
: ติดตั้ง ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแบบต่อเนื่อง
(Online Monitoring)
ความถี่
: ตลอดระยะดาเนินการ
ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอย่าง
ดัชนีตรวจวัด
: - อัตราการไหล (Flow Rate)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid, SS)
- น้ามันและไขมัน (Oil & Grease)
- ปริมาณคลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine)
สถานีตรวจวัด
: บ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งของโครงการ
วิธีการตรวจวัด
: วิธีตามมาตรฐานของ Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater ซึ่ง
กาหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือ
วิธีการที่ทางหน่วยงานราชการกาหนด
ความถี่
: เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
: 6,000 บาท/ครั้ง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง

(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.2.5

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม

(1) หลักการและเหตุผล
การพั ฒนาโครงการจะมีปริมาณจราจรเพิ่ มขึ้นบนเส้นทางหลวงและถนนต่างๆ ที่จะใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง และขนส่งพนักงาน โดยเส้นทางคมนาคมดังกล่าวยัง
สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และสภาพการจราจรไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
เพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โครงการจึงวางแผนการขนส่ง และกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่เหมาะสม เพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในระยะก่อสร้างและดาเนินโครงการ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และคาดว่า
จะมีผลกระทบต่อเส้นทางที่มีปริมาณจราจรหนาแน่นอยู่ในระดับต่า
อย่างไรก็ตาม โครงการได้กาหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการคมนาคม ประกอบด้วย มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านคมนาคมจากการดาเนินโครงการน้อยที่สุด
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(2) วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เกิดจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้น้อยที่สุด

เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะของพนักงาน และประชาชนใน
พื้นที่
(3) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่โครงการและแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการ ได้แก่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 331 และถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
(4) วิธีดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

กรณีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ต้องประสานกับตารวจจราจร เพื่อวางแผนการ
ขนส่ง และอานวยความสะดวกในการขนส่ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด

วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาด้านการจราจร

ทบทวนและปรับแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการอย่าง
สม่าเสมอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง (07.30-08.30 น. และ 15.30-16.30 น.)

ควบคุมน้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

จากัดความเร็วรถบรรทุกบนทางหลวงไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2542 และควบคุมความเร็วในเขต
ชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง

กวดขันให้พนักงานขับรถของโครงการใช้ความระมัดระวังในการขับรถและปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ
(ข) ระยะดาเนินการ

แนะนาและอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกาหนดอื่นๆ ที่
โครงการกาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งกากของเสีย
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกากับการ
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ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2546
และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดตั้งป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น)
(4.2) แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - บั น ทึ ก จ านวนการขนส่ ง วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ์ต่างๆ
- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่ง
ของโครงการพร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก สาเหตุ สถานที่
ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง
สถานีตรวจวัด
: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
วิธีการตรวจวัด
: ด าเนิ น การบั น ทึ ก จ านวนการขนส่ ง วั ส ดุ แ ละ
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นใน
การดาเนินการโครงการทุกครั้ง และจัดทาเป็นสรุป
รายเดือน
ความถี่
: ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 6,000 บาท/ครั้ง
(ข) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
: - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการคมนาคม
ขนส่ ง ของโครงการพร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก สาเหตุ
สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุก
ครั้ง
สถานีตรวจวัด
: พื้นที่โครงการ
วิธีการตรวจวัด
: ดาเนินการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ
โครงการทุกครั้ง และจัดทาเป็นสรุปรายเดือน
ความถี่
: ทุกวันตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 6,000 บาท/ครั้ง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง

(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.2.6

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการกากของเสีย

(1) หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการก่อสร้างอาจทาให้เกิดกากของเสีย ได้แก่ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง และมูลฝอยจาก
การอุปโภค-บริโภค โดยกากของเสียที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้จะขายให้แก่ผู้รับซื้อทั่วไป หรือนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ ส่วนที่จาหน่ายไม่ได้จะทาการเก็บรวบรวมเพื่อติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการในการกาจัดกากของเสียมารับไปกาจัด ส่วนในระยะดาเนินการจะมีกากของเสียเกิดขึ้น 2 ประเภท ได้แก่
ของเสียจากกระบวนการผลิต และมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน โดยการจัดการกากของเสียในช่วง
ดาเนินการจะมีการกาจัดอย่างถูกวิธี ทั้งการจัดเก็บเพื่อรอนาไปกาจัด การขนส่ง รวมถึงหน่วยงานที่รับไปกาจัดเป็น
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่า
จึงได้เตรียมมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
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(2) วัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบด้านกากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
รวมถึงติดตามตรวจสอบการจัดการกากของเสียในแต่ละแหล่งอย่างต่อเนื่อง
(3) พื้นที่ดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริเวณพื้นที่โครงการ
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป

จัดให้มีถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาดาเนินการเก็บขยะ
เพื่อนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดต่อไป

ห้ามเผาขยะในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด

กาหนดให้มีการคัดแยกขยะและวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
ได้ เช่น เศษไม้ เศษเหล็ก อิฐ กระป๋องสี แปรงทาสี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ออกจากขยะมูลฝอยโดยทั่วไป เพื่อนา
กลับมาใช้ซ้า หรือนาไปจาหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป
(ข) ระยะดาเนินการ

จัดเตรียมถังขยะมูลฝอย เพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
อย่างเพียงพอก่อนรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป

ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ที่เก็บรวบรวมได้ภายในโครงการ ให้คัด
แยกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือเก็บรวบรวมไว้ เพื่อจาหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป

กากของเสี ยจากกระบวนการผลิ ตให้ ท าการรวบรวมแยกประเภทก่ อนส่ งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนาไปกาจัดอย่างถูกต้องในลาดับต่อไป

จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดไว้ภายในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม
เพื่อเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น เรซินเสื่อมสภาพ น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว กากของเสียทางเคมี/กากน้ามัน และ
ตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า เป็นต้น

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด จะต้องดาเนินการตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด
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(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - ชนิด และปริมาณขยะทั่วไป และเศษวัสดุจาก
กิจกรรมก่อสร้าง
- ชนิด ประเภทและวิธีการกาจัดของเสียอันตราย
จากกิจกรรมการก่อสร้าง
สถานีตรวจวัด
: บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
วิธีการตรวจวัด
: - สารวจและจดบันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกาเนิด
ของกากของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง
- จดบั น ทึ ก การจั ด การกากของเสี ย พร้ อ มระบุ
วิธีการจัดการทุกครั้ง
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานทุกเดือน
ความถี่
: 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 5,000 บาท/เดือน
(ข) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
: ชนิ ด และปริ ม าณขยะทั่ ว ไปและของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต
สถานีตรวจวัด
: บริเวณพื้นที่โครงการ
วิธีการตรวจวัด
: สารวจและบันทึก
ความถี่
: 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ : 5,000 บาท/เดือน
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
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(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.2.7

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการระบายน้าและควบคุมน้าท่วม

(1) หลักการและเหตุผล
ทิศทางการระบายของน้าในพื้นที่โครงการนั้น จะกาหนดให้ทาการก่อสร้างทางระบายน้าชั่วคราว
ตามแนวของระบบระบายน้าฝนที่จะทาการก่อสร้าง เพื่อรองรับน้าฝนที่เกิดขึ้นก่อนระบายลงสู่บ่อตกตะกอนชั่วคราว
ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อทาหน้าที่ตกตะกอนจากนั้นจะถูกระบายลงสู่ระบบระบายน้าฝนของนิคมฯ ต่อไป
ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่า จะอยู่ในระดับต่า
ในระยะดาเนินการ ระบบระบายน้าฝนของโครงการจะเป็นรางระบายน้าแบบเปิดแบบอาศัยแรง
โน้มถ่วงของโลก และได้ทาการออกแบบระบบระบายน้าฝนออกเป็นระบบระบายน้าฝนไม่ปนเปื้อนและระบบระบาย
น้าฝนปนเปื้อน โดยน้าฝนปนเปื้อนจะถูกรวบรวมและส่งไปยังบ่อแยกน้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออก
และสูบไปยังบ่อพักน้าทิ้งก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน้าเสียของนิคมฯ ต่อไป ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นคาดว่า
จะอยู่ในระดับต่า
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้าและควบคุมน้าท่วมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณพื้นที่โครงการ
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(4) วิธีการดาเนินงาน
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

ขุดคูหรือสร้างทางระบายน้าชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อระบายน้าจากพื้นที่
โครงการลงสู่รางระบายน้าของนิคมฯ

จั ดให้ มี บ่ อดั กตะกอนและรางรวบรวมน้ าฝนจากพื้ นที่ ก่ อสร้ าง เพื่ อให้ ชะลอ
ความเร็วของน้าและดักตะกอนบางส่วนไว้ก่อนระบายน้าลงสู่รางระบายน้าของนิคมฯ

นาน้าจากบ่อดักตะกอนมาใช้ (Reuse) ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นดิน

ตรวจสอบระบบระบายน้าชั่วคราวของโครงการเป็นประจาสม่าเสมอ หากพบว่า
ชารุด/เสียหายให้ดาเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที

หากพบว่ามีเศษวัสดุตกลงไปในรางระบายน้าจนปิดกั้นหรือกีดขวางการไหลของ
น้าให้เก็บออก เพื่อให้น้าไหลได้สะดวก
(ข) ระยะดาเนินการ

จัดสร้างระบบรวบรวมน้าฝนภายในพื้นที่ โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้าฝน
ของนิคมฯ

ตรวจสอบสภาพรางระบายน้าและท่อระบายน้าในพื้นที่โครงการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุดตัน

ท าความสะอาดทางระบายน้ าต่ างๆ ภายในช่ ว งฤดู แล้ ง ของทุ กปี เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้าในพื้นที่โครงการ

จัดให้มีระบบระบายน้าฝนที่มีโอกาสปนเปื้อนเพื่อรวบรวมน้าทั้งหมดไปยังบ่อแยก
น้ามัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออกก่อนสูบไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการ และระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
ของนิคมฯ ต่อไป
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนิ นการ
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(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.2.8

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการฯ ให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ-สังคม

(1) หลักการและเหตุผล
จากการประเมินผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและดาเนินการ พบว่า การพัฒนาโครงการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกในการเพิ่มโอกาสการจ้างแรงงานท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น และ
ผลกระทบด้านลบ เช่น ผลกระทบทางด้านสังคมจากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น ความวิตกกังวลในด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการดาเนินการตามมาตรการฯ ที่
ระบุในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตามตรวจวัดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อลดความกังวล
ของประชาชนจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการติดตามตรวจวัดด้านเศรษฐกิจ -สังคม ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการ
ติดตามตรวจสอบที่สามารถช่วยในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการช่วยลดความวิตก
กังวลของประชาชน
(2) วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการ
ดาเนินการโครงการ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ และมีความมั่นใจว่าการดาเนินการของโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่เดิมของชุมชน

ติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามมาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งในระยะก่อสร้าง และ
ระยะดาเนินโครงการ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046

หน้า 8-28

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3) พื้นที่ดาเนินการ
(3.1) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้างและดาเนินการ: หมู่บ้าน (ชุมชน) ที่อยู่ภายในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5
กิโลเมตร ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบในด้านปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ จากการพัฒนาโครงการ ได้แก่ หมู่ที่
5 และหมู่ที่ 7 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง และ
หมู่ที่ 1 4 5 7 และหมู่ที่ 8 ตาบลพนานิคม และ
หมู่ที่ 2 ต าบลมะขามคู่ อาเภอนิคมพั ฒนา จั งหวั ด
ระยอง และหมู่ที่ 1 4 และหมู่ที่ 5 ตาบลเขาไม้แก้ว
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งบริเวณที่มีการ
ดาเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้อง
(3.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้างและดาเนินการ: หมู่บ้าน (ชุมชน) ที่อยู่ภายในรัศมีพื้นที่ศึกษา 5
กิโลเมตร ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบในด้านปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่ างๆ จากการพั ฒนาโครงการ รวมทั้ ง
บริ เ วณที่ มี ก ารด าเนิ น การตรวจวั ด ดั ช นี คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการก่อสร้างให้ชุมชน ผู้นาชุมชน และ
หน่วยงานราชการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

กาหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลแรงงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/ปัญหา
ต่อชุมชนท้องถิ่น

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีการร้องเรียนจะต้องรีบ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ต้องเร่งดาเนินการ
แก้ไขและจัดทาเป็นทะเบียนฐานข้อมู ลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และกาหนดเป็นมาตรการ
ป้องกันปัญหาที่รัดกุมยิ่งขึ้น

กาหนดให้จัดทาทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากข้อร้องเรียน
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทาเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหาพร้อม
ทั้งข้อต่อรองต่างๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
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บริเวณที่พั กคนงานก่อสร้ างที่ตั้ งอยู่ติ ดกั บชุ มชนต้ องควบคุ มดู แลพฤติกรรม
คนงานอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อความเดือนร้อนราคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบ และสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน
(ข) ระยะดาเนินการ

พิจารณาจ้างแรงงานในชุมชนที่มีความสามารถเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนด
ของโครงการเข้าทางานเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงาน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ปฏิบัติและดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบทั้งต่อโครงการและต่อชุมชน

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การเข้าร่วมประชุม
อสม. การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและเชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยของ
โครงการและต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

จัดให้มีชอ่ งทางรับเรื่องร้องเรียน/ความเดือดร้อนของชุมชนจากการดาเนินการ
ของโรงไฟฟ้า และโครงการต้องเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

กรณี ที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า โรงไฟฟ้ า เป็ น ต้ น เหตุ ข องผลกระทบดั ง กล่ า ว ต้ อ งเร่ ง
ดาเนินการแก้ไขและจัดทาเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและกาหนดเป็น
มาตรการป้องกันปัญหาที่รัดกุมยิ่งขึ้น

ก าหนดให้ จั ด ท าทะเบี ย นผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยรวบรวมประเด็ น จากข้ อ
ร้องเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทาเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง การแก้ไข
ปัญหาพร้อมทั้งข้อต่อรองต่างๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า

ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน
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(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
โครงการของประชาชน และผู้นาชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมก่อสร้างโครงการ และหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
- ปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวลของประชาชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างโครงการ
- ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากประชาชน
และผู้นาชุมชน
- วิเคราะห์จากประเด็นข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล
และจั ดท าเป็ นฐานข้อ มู ลในการติ ดตามแก้ ไ ข
ปัญหาและสร้างความเข้าใจของโครงการ
วิธีการตรวจวัด
: ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิง
ปริ ม าณ โดยสั ม ภาษณ์ ผ่ า นแบบสอบถามตาม
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
หน่วยงานราชการ ได้แก่
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่
- ผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่
ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) อย่างน้อย 1 รายต่อหมู่บ้าน
กลุ่มครัวเรือน
- ใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) ครอบคลุมตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่ ก าหนด ได้ แ ก่ หมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ ใ นระยะ 5
กิโลเมตรโดยรอบที่ตั้งโครงการ และบริเวณที่มี
การดาเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ให้ ช่ ว งของการสุ่ ม (Random
Interval)
กระจายอย่างทั่วถึงตามจานวนครัวเรือนของแต่
ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชน
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ความถี่
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
(ข) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด

วิธีการตรวจวัด
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ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งดั ช นี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการ
: ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
: 400,000 บาท/ครั้ง
: - สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
โครงการของประชาชน และผู้นาชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก
โรงไฟฟ้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน ผู้นาชุมชน และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง
- วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ข้ อ วิ ต กกั ง วล
จัดทาเป็นฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไขปัญหา
และสร้างความเข้าใจของโรงไฟฟ้า
: ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริ ม าณ โดยสั ม ภาษณ์ ผ่ า นแบบสอบถามตาม
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
หน่วยงานราชการ ได้แก่
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้ วิ ธี สุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling)
กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่
- ผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในพื้นที่
ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling อย่างน้อย 1 รายต่อหมู่บ้าน
กลุ่มครัวเรือน
- ใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) ครอบคลุมตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ที่กาหนด ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตร
โดยรอบที่ ตั้ ง โครงการ และบริ เ วณที่ มี ก าร
ดาเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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- ให้ ช่ ว งของการสุ่ ม (Random
Interval)
กระจายอย่างทั่วถึงตามจานวนครัวเรือนของแต่
ละหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชน
ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งดั ช นี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โครงการ
: ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดาเนินการ
: 400,000 บาท/ครั้ง

ความถี่
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(5.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
(8) งบประมาณ
ระยะก่อสร้าง และดาเนินการ

8.2.9

: รวมอยู่ในค่าดาเนินงานตามแผนฯ ของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและมวลชนสัมพันธ์

(1) หลักการและเหตุผล
จากผลการดาเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการในขั้นการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ประชาชนในพื้นที่โครงการบางกลุ่มยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการ การให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชน รวมถึงให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ จะสามารถลดความวิตกกังวลจาก
การดาเนินการโครงการได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อโครงการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ
อย่ า งชั ด เจนและต่อ เนื่อ ง ดั ง นั้น แผนปฏิบั ติ การด้า นการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนและมวลชนสัม พั นธ์ จึ ง มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
(2) วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และการดาเนินการโครงการอย่างถูกต้องชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น แผนการดาเนินการโครงการ ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและดาเนินการ และผลจากการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

เพื่อติดตาม ประสานงาน และดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชุมชนตลอดการดาเนิน
โครงการฯ อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและชุมชน

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับโครงการในการติดต่อสื่อสาร

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หน่วยงานราชการ เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
(3) พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรของพื้นที่ตั้งโครงการ รวม 3 ตาบล ใน 2
อาเภอ ของจังหวัดระยอง และ 1 ตาบล ใน 1 อาเภอ ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง
ตาบลพนานิคม และตาบลมะขามคู่ อาเภอนิคมพัฒนา จังหวั ดระยอง และตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
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(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
แผนชุมชนสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเป็น
การบรรเทาผลกระทบทางสังคมโครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้

ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ประชาชนในบริ เวณพื้ นที่ ใกล้ เคี ยงที่ ตั้ งโครงการรั บทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ

ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม
แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน
1) เผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น

วิธีดาเนินงาน
- ติ ดตั้ งป้ ายประกาศแผนการก่ อสร้ างในพื้ นที่ บริ เวณจุ ดส าคั ญต่ างๆ เช่ น
ด้านหน้าที่ตั้งโครงการ สานักงานเทศบาล ที่ทาการ อบต. และด้านหน้าที่ว่าการอาเภอ
- แจ้ งผ่ านสื่อประชาสั มพั นธ์ ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่ านเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน/ชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
2) ชี้แจงชุมชนระดับอาเภอ

วิธีดาเนินงาน
- เข้าชี้แจงกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมสื่อประกอบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- ดาเนินการจัดประชุม/ชี้แจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน
 เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการ
3) ชี้แจงชุมชนระดับตาบล ผ่านการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วม

วิธีดาเนินงาน
- ชี้แจงชุมชนในพื้ นที่โดยผ่ านการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
- เตรียมสื่อประกอบการประชุม
 เพื่ อแจ้ งผลการพิ จารณารายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
 เพื่อแจ้งขั้นตอนการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
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เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการใน
ระยะต่อไป
เพื่อแจ้งช่องทางสื่อสารที่ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารหากมีข้อสงสัย/
วิตกกังวลข้อเสนอแนะหรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

(ข) ระยะก่อสร้าง
แผนชุมชนสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และ
เป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในบริเวณพื้ นที่ใกล้เคียงที่ตั้ง โครงการรับทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ

ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการตอบแทนชุมชน และสังคม
แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ศึกษามีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการไม่มาก
นัก ความห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องการทราบแนวทางป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบที่
ชัดเจน โครงการจึงต้องมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ซึ่งแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ได้กาหนดให้
มีการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีกลไกในการกากับดูแล
และควบคุมการดาเนินงานของโครงการ ดังนี้

จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า ซึ่งต้องดาเนินการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการ โดยเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่
ชุมชน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอๆ

จัดให้มีประกาศแผนการก่อสร้างและความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนใน
พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ เช่น บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ด้านหน้าทางเข้า-ออกนิคมฯ
และที่ทาการ อบต./เทศบาล เป็นต้น

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น และคนในชุมชน

ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการมีความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน

การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดาเนิน โครงการ
ต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความสาคัญในการแก้ ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มคาร้องเรียน โดยมีผัง/
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 8.2.9-1 และรูปที่ 8.2.9-2 หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไข
ปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24
ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ
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ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน
ภายใน 1 วัน
ผู้จัดการโครงการ

ชุมชนสัมพันธ์

ส่วนงานสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

แจ้งความ
คืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหา ทุก
7 วัน

ไม่ใช่

ปัญหาเกิดจากโครงการ
ใช่

แจ้งผลการ
แก้ไขปัญหา

ภายใน 1 วัน

ภายใน 1 วัน

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบ
กาหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ภายใน 5 วัน

ไม่ได้ได้

หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องปฏิบัตกิ ารแก้ไขปัญหา

ระดมความเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ
ภายใน 7 วัน
ไม่ได้

ได้

รูปที่ 8.2.9-1 : แผนผังการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046

หน้า 8-37
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 
-/
แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน ........................... ตาบล .......................... อาเภอ ......................... จังหวัด................................
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................
อาชีพ ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน ........................................................................ มือถือ.....................................................................
ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข

__________________________________________
ลงชื่อ
* ลงชื่อผู้ร้องเรียนเมื่อไปดูพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้ร้องเรียน*
ส้าหรับเจ้าหน้าที่
สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ประเภทของข้อร้องเรียน
 ด้านน้าเสีย
 ด้านเสียง
 ด้านอากาศ
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................
ลงชื่อ ______________________________________
ผู้รับข้อร้องเรียน
_______/_______/______
รูปที่ 8.2.9-2 : แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
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ประชุมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน
สาเหตุ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
แนวทางการป้องกันแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : แนบเอกสารการประชุม (ถ้ามี)
ความเห็น/คาสั่งการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
__________________________________________
ลงชื่อ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
_______/_______/______
ผลการแก้ไข
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ______________________________________
ผู้ดาเนินการแก้ไข
_______/_______/______
ข้อร้องเรียน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ______________________ ______________________
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ร้องเรียน
รับทราบและลงบันทึกข้อร้องเรียน
_____/_____/_____
____/____/____
ลงชื่อ ______________________________________
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
_______/_______/______
รูปที่ 8.2.9-2 : แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (ต่อ)
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สาหรับรายละเอียดและวิธีการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้
เผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการ
วิธีดาเนินงาน

ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประกาศแผนการก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ บ ริ เ วณจุ ด ส าคั ญ ต่ า งๆ เช่ น
ด้านหน้าที่ตั้งโครงการ สานักงานเทศบาล ที่ทาการ อบต./เทศบาล และด้านหน้าที่ว่าการอาเภอ เป็นต้น

แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เป็นต้น
ระยะเวลา : ต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ : ป้ายประชาสัมพันธ์/เอกสารประชาสัมพันธ์ 20,000
บาท/จุด (ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
(ค) ระยะดาเนินการ
แผนชุมชนสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการและ
เป็นการบรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้

ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม เช่น กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่
ดีกับชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาด
แคลนโอกาสทางการศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนผู้นาชุมชนในท้องถิ่น ใน
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันเด็ก วัน
สงกรานต์ ลอยกระทง งานทาบุญทอดกฐิน งานทาบุญทอดผ้าป่า ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้
ทางด้านการ เกษตรให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงไฟฟ้ากับ
ชุมชน
แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน
เพื่อสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีกลไกในการ
กากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานของโครงการในระยะดาเนินการ โครงการจึงมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อ
ชุมชน ดังนี้

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับ
รูปแบบ/กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชน
และประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ
และเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ
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สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน

การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดาเนิน โครงการ
ต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มคาร้องเรียน โดยมีผัง/
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 8.2.9-1 และรูปที่ 8.2.9-2 หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไข
ปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24
ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ

ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการมีความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน

จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป
ศึกษาดูงานเมื่อเปิดดาเนินโครงการ เมื่อมีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร/หรือแจ้งผ่านพนักงานของโครงการ

สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ เสียง คุณภาพน้าผิวดิน เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แผนการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Corporate Social ResponsibilityCSR)

สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

จั ด ท ากิ จ กรรมและด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง
แผนการดาเนินงานด้านการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นประจา
ทุกปี
การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน
การจั ดตั้ งคณะกรรมการการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนจะด าเนิ นการร่ วมกั บโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ต่อเนื่องกัน รวมถึงมีลักษณะการดาเนินโครงการ และลักษณะผลกระทบเหมือนกัน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมติดตามในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของทั้งสองโครงการ ในระยะดาเนินการ
โครงการ และเพื่อทาหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชน
ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าและตัวแทนจากภาครัฐ มีจานวนทั้งสิ้น 19 คน (ตารางที่ 8.2.9-1) มี
องค์ประกอบ ดังนี้
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ตารางที่ 8.2.9-1
องค์ประกอบของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด
รายละเอียด
1. กรรมการภาคประชาชน จานวน 11 คนมาจากตาบลต่างๆ ดังนี้

-

ตาบลมาบยางพร

2

ตาบลพนานิคม

5

เทศบาลตาบลมะขามคู่

1

ตาบลเขาไม้แก้ว
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้า
4. กรรมการผู้แทนภาครัฐ จานวน 3 คน ได้แก่

-

จานวน (คน)

3
3
21/

ผู้แทนของอาเภอปลวกแดง

1

ผู้แทนของอาเภอนิคมพัฒนา

1

1
ผู้แทนของอาเภอบางละมุง
หมายเหตุ : 1/ ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด โรงละ 1 คน

องค์ประกอบ

ตัวแทนจากภาคประชาชน จานวน 11 คน มาจากการสรรหาหรือการเลือกตั้ง
หรือการเสนอชื่อ หรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทน ในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละตาบลในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการ เพื่อเป็นคณะกรรมการ
ผู้แทนภาคประชาชนและอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ

ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เสนอโดยที่ประชุมของกรรมการผู้แทน
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ

ตัวแทนจากโรงไฟฟ้า จานวน 2 คน มาจากการแต่งตั้งของโรงไฟฟ้า และต้อง
เป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจแทนโรงไฟฟ้าได้ และอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ

ตัวแทนจากภาครัฐจานวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนจากอาเภอปลวกแดง และ
ผู้แทนจากอาเภอนิคมพัฒนา และผู้แทนจากอาเภอบางละมุง โดยอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ
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การสรรหากรรมการตัวแทนประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ที่อยู่ใน
พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแต่ละตาบล หากมีผู้
ประสงค์เข้ารับการสรรหามากกว่าหมู่บ้านละ 1 คน ให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน
2. วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปีนับตั้งแต่ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
3. ในกรณีที่ตัวแทนพ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการชุดเดิมสรรหา
ตั ว แทนใหม่ และยั ง คงให้ ค ณะกรรมการชุ ด เดิ ม ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารประกาศแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหม่ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นให้เสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบ
ห้าวัน) นับตั้งแต่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมพ้นวาระ การสรรหาคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการสรรหาของ
ประชาคมใน อบต./เทศบาล คณะกรรมการฯ นอกจากพ้นตาแหน่งตามวาระในข้อ 2 แล้วอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ย้ายภูมิลาเนาออกจากตาบลใน อบต./เทศบาล ที่มีภูมิลาเนาในขณะทา
การสรรหาเกินกว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน)
3.4 พ้ น สภาพการเป็ น พนั ก งานของโรงไฟฟ้ า กรณี ที่ เ ป็ น ตั ว แทนจาก
โรงไฟฟ้า หรือตามที่โรงไฟฟ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร
3.5 มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้ าที่หรือหย่อนความสามารถ
และคณะกรรมการมีมติเสียงข้างมากให้ออกจากตาแหน่ง
3.6 ต้องคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทาโดยประมาท
3.7 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
อานาจหน้าที่
เพื่อ ให้ประชาชนในพื้ นที่มีความมั่นใจต่อการดาเนินการโครงการฯ และสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ ให้มีหน่วยงานปฏิบัติที่เป็นกลาง (Third Party) เพื่อ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ ดังนี้
1. ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานกลางฯ (Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ไปดาเนินการ
2. ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในระหว่างการดาเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน เนื่องจากการดาเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046

หน้า 8-43

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. พิ จ ารณา และให้ข้อ คิด เห็ นต่ อขั้ นตอน และวิ ธีด าเนิน งานที่อ าจก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยอาจเชิญบุคคล องค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ได้แก่

ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ

เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ในระยะ
ดาเนินการ
4. สั่งการให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมา เพื่อดาเนินการ
เฉพาะกิจตามเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการ
ในกรณีที่รับฟังเรื่องร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยุติได้ว่ า
ความเสียหายตามข้อเรียกร้องใดๆ นั้นเป็นความรับผิดชอบของโครงการ

ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชน โครงการโรงไฟฟ้ า ก๊ า ซธรรมชาติ ของบริ ษั ท อมตะ บี . กริ ม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เสนอแนวทางปฏิบัติ
เร่งด่วน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที

นาเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย
ทั้งนี้ หากโครงการรับฟังเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อร้องเรียน
นั้นเป็นความรับผิดชอบของโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่
อยู่ในขอบข่ายการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) ซึ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ
รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3
โดยการคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ให้เป็นหน้าที่ข องบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ที่
จะเข้ามาดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการฯ ภายหลังสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในระยะก่อนก่อสร้างของ
โครงการ และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดระยะก่อสร้าง และระยะดาเนินการโครงการ
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ผู้รับผิดชอบ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณรวมอยู่ในการดาเนินการโครงการ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าเบี้ยประชุม
และค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
ส่วนงบประมาณในการจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ให้บริษัท อมตะ บี.
กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด จัดสรรงบประมาณไว้ในงบประมาณของการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการของโครงการ
การประเมินผล
หน่วยงานกลาง (Third Party) ให้จัดทาแผนงาน และผลการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดาเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการฯ ปีละ 2 ครั้ง และคณะกรรมการฯ จะต้องจัด
สรุปเพื่อรายงานต่อ อบต./เทศบาลในพื้นที่ ให้ได้รับทราบทุก 6 เดือน และนาเสนอในรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
: - รายงานสรุ ป แผนงานและผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการ
ติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม ใน
ระยะดาเนินการของโครงการ
สรุปผลการดาเนินการของคณะกรรมการการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
สถานีตรวจวัด
: หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจาก
ขอบเขตพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง โครงการรวม 3 ต าบล ใน 2
อาเภอของจังหวัดระยอง และ 1 ตาบล ใน 1 อาเภอ
ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จั ง หวั ด
ระยอง
ตาบลพนานิคม และตาบลมะขามคู่ อาเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง
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ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
: จั ด ท ารายงานสรุ ป แผนงาน และผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ
ของโครงการ ที่ไ ด้รั บจากหน่ ว ยงานกลาง (Third
Party) เพื่ อรายงานต่ อพื้ น ที่ทุ ก 6 เดื อน และ
น าเสนอในรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทุก 6 เดือน
: ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดาเนินการ
: อยู่ในงบประมาณประจาปีของหน่วยชุมชนสัมพันธ์
ของโครงการ


วิธีการตรวจวัด

ความถี่
ค่าใช้จ่าย
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
(ข) ระยะก่อสร้าง
(ค) ระยะดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
(ข) ระยะก่อสร้าง
(ค) ระยะดาเนินการ
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
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: ดาเนินการก่อนการก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
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(ข) ระยะก่อสร้าง

(ค) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อนก่อสร้าง
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.8.10

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ
: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) หลักการและเหตุผล
การดาเนินการของโครงการอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทางด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยผลกระทบในช่วงก่อสร้างส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจาก
การจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่พักอาศัยของคนงาน เช่น ปัญหาการจัดการขยะ
ของชุมชน ปัญหาเรื่องสถานพยาบาลไม่เพียงพอ เป็นต้น อันเนื่องมาจากการเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานอพยพมากขึ้น
และเมื่อโครงการเปิดดาเนินการประชาชนอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นมีความเจริญมากขึ้น ทาให้มีแรงงานเข้ามาในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดปัญหาต่อภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวสามารถเฝ้าระวังมิให้
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เกิดขึ้นหรือสามารถลดความรุนแรงของปัญหาลงได้ โดยการกาหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการเพื่อป้องกัน และ
แก้ไขผลกระทบดังกล่าว
สาหรั บผลกระทบด้านสาธารณสุข /อาชี ว อนามัย และความปลอดภั ย ในระยะก่อสร้ างนั้ น
ผลกระทบหลักที่อาจเกิดขึ้นแก่คนงานก่อสร้างและพนักงานของโครงการ ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง และปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนผลกระทบด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย ในระยะดาเนินการนั้น ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ไม่เหมาะสม หรือผลกระทบจากสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
ดังนั้น โครงการจึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้อยู่ในระดับต่าที่สุด พร้อ มทั้งกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
และการปฏิบัติตามมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัย และความปลอดภัยจากการ
ดาเนินการของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ

เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการในแผนปฏิบัติการฯ และเฝ้าระวัง
การเกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างโครงการและชุมชนใกล้เคียงในรัศมี 5
กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
(ข) ระยะดาเนินการ
: พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตร
จากขอบเขตพื้นทีท่ ี่ตั้งโครงการ
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง
สาธารณสุข

จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้ องต้ นในพื้ นที่ โครงการและประสานงานกั บ
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย

กากับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพตามความเสี่ยง

ให้ มีการอบรมให้ ความรู้ ด้านสุ ขภาพ และวิ ธี การปฏิ บัติ ตัวกรณี เกิ ดอุบั ติเหตุ
ร้ายแรงหรือเหตุฉุกเฉิน แก่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการฯ ก่อนเริ่มทางานกับโครงการ

จัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างให้
ถูกสุขลักษณะ

จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานก่อสร้างให้เข้มงวด
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046
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จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ

บริเวณสานักงานชั่วคราวจะต้องมีการจัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ให้เพี ยงพอและต้องปฏิ บัติตามมาตรฐาน หรื อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ 7/2538 กาหนดจานวนคนงานต่อพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน และคนงานในเรื่องความปลอดภัยในการ
ทางานทีเ่ กี่ยวกับการก่อสร้าง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทางานให้คนงาน โดยการใช้งานอุปกรณ์
ดังกล่าวต้องเหมาะสมกับสภาพการทางานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

จัดอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานให้กับคนงาน

จัดให้มีระบบการตรวจความปลอดภัย (Safety Inspection) เป็นระยะๆ โดย
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจที่ชัดเจน

กาหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งป้าย และกั้นพื้นที่หรือรั้วโปร่ง
เป็นต้น

วางแผนผังการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ ชัดเจน และสร้างความเป็นระเบียบในการใช้
พื้นที่ก่อสร้างตามแผนผังที่กาหนดไว้แล้ว

กาหนดกฎความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง เป็นกฎทั่วไป และกฎเฉพาะ
ลักษณะงาน

บริษทั ฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณโครงการอย่างเคร่งครัด

อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบกฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยใน
การเข้าปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัท

จัดเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ดาเนินการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น

มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทางาน (Work Permit) โดยเฉพาะลักษณะ
งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและไฟฟ้า และพื้นที่อับอากาศ
(ข) ระยะดาเนินการ
สาธารณสุข

จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะสาหรับ
พนักงานในกรณีจาเป็นต้องนาส่งสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที

จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทางาน และตรวจสุขภาพประจาปี โดยมี
โปรแกรมตรวจสุขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น X-ray ปอด การได้ยินของหู การมองเห็น สุขภาพทั่วไป
และความเข้มข้นของเลือด เป็นต้น
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน มีดังนี้

กาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในระหว่างการ
ทางาน เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น

จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอตามที่ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิต และก่อนการใช้งานทุกครั้ง

ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนภัยในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายได้ คือ
ระบบตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซ (Gas Detector)

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่
- ระบบความปลอดภัยในที่ทางาน
- การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน
- การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน

จัดอุปกรณ์ชาระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash
Fountain) ไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องทางานสัมผัสกับสารเคมี

จัดทาป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกาลังทางาน มี
เสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอกรดหรือด่าง เป็นต้น

ดูแลสถานที่ทางานให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างพอเพียง ไม่ให้
มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ให้มีทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ

จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอไว้ในที่
เหมาะสม มีป้ายบอกให้ชัดเจน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

จั ด ให้ มี ย านพาหนะเพื่ อ ใช้ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น และพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดเวลา

ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้
และเข้าใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

จัดทาบันทึกอุบัติเหตุ พร้อมการสอบสวนสาเหตุ และบันทึกสาเหตุการเจ็บป่วย
เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานจัดเก็บไว้ใน
อาคาร และติดแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

แยกชนิด ของสารเคมี ที่ไ วต่อ การเกิ ดปฏิกิ ริย าต่ อ กัน เช่น กรด-ด่ าง หรื อ
สารเคมีที่ไม่สามารถที่จะนามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น
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บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีป ระเภทต่างๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี
เพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ

จัดเตรียมคันคอนกรีตรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีหากมีการ
รั่วไหลของถังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ทั้งหมด สาหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้น จะสามารถป้องกัน
การรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้า อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อ มได้ โดยคันคอนกรีตจะ
มีรางระบายไปที่บ่อปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Pit) ไม่รวมกับระบบระบายน้าฝน

ติดป้ายเตือนห้ามการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร

จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานตามที่ได้กาหนดไว้

หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งในระบบน้าหล่อเย็น

ไม่อ นุญ าตให้ มีก ารสู บบุ หรี่ ในพื้ น ที่โ ครงการ ยกเว้ นบริเวณที่ จัด ไว้ เฉพาะ
เท่านั้น

ปฏิบัติตามหลักการออกแบบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการโรงไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) มีรายละเอียดดังนี้
- อุปกรณ์และสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น Heat Detectors หรือ
Smoke Detectors จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่างๆ ที่มีความจาเป็น เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าสานักงาน โดยติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินได้ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดของโครงการก็ตาม
- ระบบผจญเพลิง และป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
 ระบบดับเพลิงโปรยน้าฝอย (Sprinkler System)
 ตู้หัวฉีดน้าดับเพลิง (Fire House Cabinet)
 จัดทาแนวกาแพงปูนหรือคันล้อมรอบบริเวณถังเก็บน้ามันดีเซลทั้งหมด
 สาหรับถังดับเพลิงและปั๊มน้าดับเพลิง น้าที่ใช้สาหรับดับเพลิ ง/น้าใช้ใน
กระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ
(Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่
เหมาะสม โดยชนิ ด ประเภท และขนาดที่ ติ ด ตั้ ง จะเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน NFPA หัวรับน้าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะ
ติดตั้ง ครอบคลุม พื้ นที่โครงการทั้ ง หมด นอกจากนี้ มีระบบความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การจัด เตรียมชุดผจญเพลิง
หรือชุดป้องกันความร้อน ทางหนีไฟ หรือแผนผังของตาแหน่งของชุด
กู้ภัยขั้นต้นไว้อย่างชัดเจน

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยที่จัดทาไว้อย่างเคร่งครัด
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จัดโปรแกรมการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
เพื่อซ่อมบารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และดาเนินการแก้ไขหากพบบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน
มาตรฐาน

ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
โรงไฟฟ้า

มาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการกักเก็บ การนาไปใช้ และการ
บรรจุ

ตรวจสอบภาชนะบรรจุ เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ และซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพ
ดีพร้อมใช้งานได้ตามปกติ

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Operation
Procedure) อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างเหมาะสม เช่น ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากาก อุปกรณ์ช่วย
หายใจแล้วแต่จาเป็น ทั้งในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ปฏิบัติงานตามปกติ

จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี
การปฏิบั ติง านอย่างปลอดภัย รวมทั้ง การเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ทั้ง นี้ให้มีการฝึ กอบรมเป็นระยะอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเป็นการย้าเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี

จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ เช่น ระบบน้า
ดับเพลิง และถังดับเพลิง เป็นต้น

จัดทาแผนระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และฝึกซ้อมเป็นประจา ทุก
ปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อป้องกันการหก
รั่วไหลของสารเคมี และการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในโรงไฟฟ้า เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถูกต้องในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน โดย
จัดฝึกอบรมเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: - สถิติอุ บัติเ หตุแ ละการบาดเจ็บในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานของคนงาน
- ปัญหาสุขภาพคนงาน
สถานที่ตรวจวัด
: พื้นที่โครงการ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046

หน้า 8-52

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัด

: - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการ
ทางาน
- ติดตามตรวจสอบสถิติ ความถี่และความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ในระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดใน
มาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การ
ใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล การ
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
- ตรวจสอบผลกระทบทางด้ า นสุ ขภาพอนามั ย
จากการร้องเรียนของคนงาน
ความถี่
: ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
(ข) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด
: - สถิ ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยของประชาชนในรั ศ มี 5
กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของ
พนักงาน
- ปัญหาสาธารณสุข และสุขภาพพนักงาน
สถานที่ตรวจวัด
: พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง
วิธีการรวบรวม
: - รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจาก
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
- บั น ทึ ก อุ บั ติ เ หตุ และสถิ ติ ก ารบาดเจ็ บ ของ
พนักงานภายในโรงไฟฟ้า
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ โดยตรวจ
สุ ข ภาพทั่ ว ไป ความสมบู ร ณ์ ข องเม็ ด เลื อ ด
เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพการมองเห็น/ตาบอด
สี ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาหมู่เลือด
- ตรวจสุ ข ภาพให้ กั บ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โครงการ ดังนี้
 พนั ก งานทั่ ว ไป :
ตรวจร่างกายทั่ว ไป
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด
สมรรถภาพการมองเห็น ตรวจปัสสาวะ
RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046
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ความถี่

พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ สี่ ย งให้
เพิ่ ม เติ ม พารามิ เ ตอร์ ใ นการตรวจให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทางาน
: - บั น ทึ ก อุ บั ติ เ หตุ แ ละสถิ ติ ผู้ ป่ ว ยทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยจัดทารายงานสรุปทุก
เดือน
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานใหม่ก่อนเข้าทางาน
และ ตรวจประจาปีๆ ละ 1 ครั้ง
: รวมอยู่ในงบประมาณประจาปีของโครงการ

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ก) ระยะก่อสร้าง
ดัชนีตรวจวัด
: สถิติอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน
สถานที่ตรวจวัด
: พื้นที่โครงการ
วิธีการตรวจวัด
: - กาหนดการดาเนินงานด้านความปลอดภัยใน
การก่อสร้างโครงการไว้ในสัญญาการจ้างผู้รับ
จ้างก่อสร้าง ได้แก่

อบรมคนงานก่อนเข้าทางานในโครงการให้มี
ความรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน
(Safety First) และวิธีการป้องกันอุบัติภัย
ต่างๆ จากการทางานรวมทั้งวิธีการระงับเหตุ
ต่างๆ

กาหนดอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล
สาหรับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง

กาหนดพื้นที่ในการก่อสร้างอย่างชัดเจน และ
มียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น

บั น ทึ ก ความถี่ แ ละตรวจสอบสาเหตุ ข อง
จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ
- ติดตามตรวจสอบสถิติความถี่และความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ในระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
(ข) ระยะดาเนินการ
ดัชนีตรวจวัด

สถานที่ตรวจวัด
วิธีการรวบรวม
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- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดใน
มาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล การปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
- บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
: ทุกเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: - ปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพของพนักงาน
- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของ
พนักงาน
- ตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ มในการท างาน เช่ น
ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น
: พื้นที่โครงการ
: - บั น ทึ ก อุ บั ติ เ หตุ แ ละสถิ ติ ก ารบาดเจ็ บ ของ
พนักงานภายในโรงไฟฟ้า
- รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจาก
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
- ติดตามตรวจสอบสถิติ ความถี่ และความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
ในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิ จกรรมตามที่กาหนดใน
มาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรมการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล การปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย เป็นต้น
- ตรวจสอบบั น ทึ ก การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละความ
รุ น แรง ลั ก ษณะการเจ็ บ ป่ ว ยและบาดเจ็ บ ใน
ระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
- ตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ มในการท างานตามที่
กฎหมายก าหนด เช่ น ความร้ อ น แสงสว่ า ง
เป็นต้น
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ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง

(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
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: - บั นทึ กอุ บั ติ เหตุ และสถิ ติ ผู้ ป่ วยทุ กครั้ งที่ เกิ ด
อุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยจัดทารายงานสรุปทุก
เดือน
- ตรวจสภาพแวดล้อมในการทางานตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
: รวมอยู่ในงบประมาณประจาปีของโครงการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ
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แผนปฏิบัติการด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง

(1) หลักการและเหตุผล
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติของโครงการ และเกิดการติดไฟ
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ดังนั้น โครงการจึงได้กาหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการเกิดอันตรายร้ายแรง เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้อยู่ในระดับต่าที่สุด พร้อมทั้งกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบและการ
ปฏิบัติตามมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง
(2) วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการเกิดการรั่วไหล และติดไฟของท่อก๊าซธรรมชาติใน
พื้นที่โครงการในระยะก่อสร้างและดาเนินการ

เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการในแผนปฏิบัติการฯ และเฝ้าระวังการ
เกิดอันตรายร้ายแรงผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของโครงการ
(3) พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณพื้นที่โครงการ
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะก่อสร้าง

กาหนดให้พื้นที่ที่จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทาป้ายเตือนอันตรายโดยรอบ พร้ อมทั้งจัดให้มีระบบการ
ขออนุญาตเข้าทางาน (Work Permit)

ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทา และส่งแผนปฏิบัติการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ให้ความเห็นชอบและควบคุมให้
เป็นไปตามแผนดังกล่าว

จั ด หาอุ ป กรณ์ ดั บเพลิ งชนิ ดเคมี และสามารถเคลื่ อนย้ ายได้ ไว้ ในจ านวนที่
เหมาะสม และเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

พื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ต้องติดป้ายเตือนให้พนักงานทราบและกาหนด
บังคับไม่ให้ทางานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน โดยปราศจากเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
(ข) ระยะดาเนินการ

บารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ

สารวจหารอยรั่วของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Leakage Survey) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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กาหนดให้พื้นที่บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ
เป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทาป้ายเตือนอันตรายบริเวณ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ในกรณีที่มีความจาเป็นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องมีการ
ตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมมีระบบการขออนุญาตที่ถูกต้อง

กาหนดให้มีระบบตรวจสอบ บารุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่างๆ ให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

กาหนดให้มีการจัดฝึกเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีก ารปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นการรั่วไหลหรือเหตุการณ์อันตราย
และหลักสูตรอื่นที่จาเป็น

ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทาไว้อย่างเคร่งครัด ดังรูปที่ 8.2.11-1 พร้อมทั้งได้
แสดงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินดังกล่าว โดยโครงการจะปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตามการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน
ดังนี้
เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ภายใน 5
นาที โดยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ หรือผลของเหตุนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลหรือ
บริษัทภายนอก
เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่ Emergency Controller
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก หรือผลของ
เหตุนั้นเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคล หรือบริษัทภายนอก

จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินประจาปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าเองและการซ้อม
แผนฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบุคลากร
ให้มีทักษะและความชานาญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะก่อสร้าง
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(ข) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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รูปที่ 8.2.11-1 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
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รูปที่ 8.2.11-1 : ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)
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(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะก่อสร้าง

(ข) ระยะดาเนินการ

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะก่อสร้าง
(ข) ระยะดาเนินการ

8.2.12

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรการฯ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
: รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ
: รวมอยูใ่ นงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

แผนปฏิบัติการด้านสุนทรียภาพ

(1) หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิดมลพิษทางสายตา (Visual Pollution) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จาก
การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ อย่างไรก็ตาม สภาพพื้นที่โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม และไม่พบว่า มีสถานที่ที่มีคุณค่าความงามเป็นพิเศษ ดังนั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่า
อย่างไรก็ตาม มีความจาเป็นต้องกาหนดมาตรการดาเนินการด้านสุนทรียภาพที่ชัดเจน เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อโครงการใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
(2) วัตถุประสงค์
เพื่อลดมลพิษทางสายตา (Visual Pollution) แก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไป และลดผลกระทบ
เนื่องจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
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(3) พื้นที่ดาเนินการ
(ก) ระยะดาเนินการ
: พื้นที่โครงการ
(4) วิธีดาเนินการ
(4.1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ก) ระยะดาเนินการ

จัดให้มีพื้ นที่สีเขียวในบริเวณโครงการ ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ
(รูปที่ 8.2.12-1)

ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วของโครงการ โดยเลือกต้นไม้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่นและ
เหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น อโศกอินเดียว พิกุล สนทะเล หางนกยูง เป็นต้น หรื อไม้ประจาถิ่น
อื่นๆ โดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5 เมตร และระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เมตร ดังรูปที่ 8.2.12-2
รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกหรือพืชคลุมดิน เพื่อชะลอการไหลของน้า และการพังทลายของดิน

บารุง รักษาพื้ นที่สีเขียวในพื้ นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดย
จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานของโครงการ สาหรับดูแลจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอทุกปี

จัดทาเป็นนโยบายของโครงการในการให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของ
โครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้อย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทน
ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
(5) ระยะเวลาดาเนินการ
(ก) ระยะดาเนินการ
: ดาเนินการตลอดระยะเวลาดาเนินการ
(6) หน่วยงานรับผิดชอบ
(ก) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
(7) การบริหารแผนงาน
(ก) ระยะดาเนินการ
: บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เสนอแนะอย่ างเคร่ ง ครั ด พร้ อ มทั้ ง
รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการฯ ให้
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และจังหวัดระยอง ทราบทุกๆ 6 เดือน
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รูปที่ 8.2.12-1 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

พื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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รูปที่ 8.2.12-2 แบบแสดงลักษณะการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

(8) งบประมาณ
(ก) ระยะดาเนินการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

: รวมอยู่ในงบประมาณการบริหารงานของโครงการ

8.3
สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สาหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะประกอบไปด้วย มาตรการทั่วไป ดัง
ตารางที่ 8.3-1 มาตรการในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง สรุปได้ดังตารางที่ 8.3-2 มาตรการในระยะดาเนินการ
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 8.3-3 และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อนก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง สรุปดังตารางที่ 8.3-4 และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะ
ดาเนินการ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 8.3-5
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หน้า 8-65

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- พื้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลา
บริษัท อมตะ บี.กริม
ก่อสร้างและดาเนินการ เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- พื้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

- พื้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

- พื้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ
ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างและดาเนินการ

- พื้นที่โครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-66

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และใช้เป็นแนวทางใน
การกากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(2) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด นารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมไปกาหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ
(3) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดระยอง พิจารณาตามระยะเวลาที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนาเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
สานักงานฯ
(4) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีการบารุงรักษา ดูแลการทางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง
(5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการ
ร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดาเนินโครงการ ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัด
ระยอง ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-1
ตารางสรุปมาตรการทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ตั้งอยู่ทนี่ ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป
(ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

(6) หากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดาเนินการดังนี้

หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
หรือเทียบเท่ามาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัตริ ับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทาสาเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้ง
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสาคัญใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
(7) กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดาเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย
(8) เมื่อโครงการฯ ดาเนินการผลิตและมีสภาวะการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบายสาร
มลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าต่ากว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว

- พื้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

- พื้นที่โครงการ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และดาเนินการ

- พื้นที่โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า 8-67

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-1
ตารางสรุปมาตรการทั่วไปของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. ด้านคุณภาพ
อากาศ

หน้า 8-68

สถานที่ดาเนินการ

- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการ
ตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย
- ฉีดพรมน้าในพืน้ ที่ก่อสร้างหรือมีกิจกรรมอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการที่มีการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนน พืน้ ที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณา
ตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบ บารุงรักษา หรือตรวจสภาพยานพาหนะ เครื่องยนต์/เครื่องจักร ที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และเสียง
- ทาความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดิน และทราย ที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนนทั้งภายในและ
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ
- ห้ามเผาทาลายเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง
- ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จาเป็น และดาเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว
- ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของเศษดินในช่วงที่เกิดลมพัดแรง
- กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น กิจกรรมการก่อสร้างฐานรากให้ดาเนินการใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังห้ามดาเนินการในช่วงเวลา
กลางคืนโดยเด็ดขาด
- แจ้งแผนการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการก่อสร้างให้ประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชน
ทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง
- พิจารณาทางเลือกวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดเสียงระดับต่า

- เส้นทางการขนส่งวัสดุและ
อุปกรณ์
- พื้นที่ก่อสร้าง และถนนบริเวณ
ด้านหน้าพืน้ ที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ
- พืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และ
ชุมชนใกล้เคียง
- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ด้านเสียง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ตั้งอยู่ทนี่ ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านเสียง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

-

-

พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
รางระบายน้าและบ่อดักตะกอน
ดินพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพาเวอร์ (ระยอง) 3
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์
- เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-69

- ติดตั้งรั้วสังกะสีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.64 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใน
การลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18.0 เดซิเบล(เอ) โดยกาหนดให้มีความสูงประมาณ 2.0
เมตร โดยรอบพืน้ ที่ก่อสร้างโครงการ
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับ
คนงานก่อสร้างที่ทางานในบริเวณที่มเี สียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) พร้อมทั้งกาหนดให้
คนงานใช้เครื่องป้องกันในกรณีที่ทางานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
- ควบคุมผูร้ ับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด
3. ด้านคุณภาพน้า - ไม่การระบายน้าทิ้งออกสู่แหล่งน้าสาธารณะภายนอกโครงการ
ผิวดิน
- จัดให้มีห้องสุขาที่มีระบบบาบัดน้าเสียที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ
- มีการซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหล
ของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อมบารุงดังกล่าวจะต้องกระทาในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่
แข็งและมีวัสดุรองกันการรัว่ ไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้า
- เมื่อมีการเปลี่ยนน้ามันหล่อลื่นจากยานพาหนะ และอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ามันหล่อลื่นและเก็บกักไว้รอนาส่งไปกาจัดให้ถูกต้อง โดย
จัดเก็บรวบรวมและส่งให้ผู้รับกาจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามทิ้ง
ลงดินหรือแหล่งน้าเด็ดขาด
- จัดให้มีการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปเพื่อรองรับน้าเสียจากโรงอาหาร สานักงาน
ชั่วคราว ห้องน้าห้องส้วม ฯลฯ
4. ด้านคมนาคม
- กรณีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ต้องประสานกับตารวจจราจรเพื่อวางแผนการขนส่ง
และอานวยความสะดวกในการขนส่ง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด
- วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้าน
การจราจร
- ทบทวนและปรับแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการอย่างสม่าเสมอ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านคมนาคม
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
-

5. ด้านการจัดการ
กากของเสีย

-

หน้า 8-70

6. ด้านการระบาย
น้าและควบคุม
น้าท่วม

-

-

เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์
เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์
เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์
เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
-

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จากัด

- พื้นที่ก่อสร้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง (07.30-08.30 น. และ 15.30-16.30 น)
ควบคุมน้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
จากัด ความเร็ วรถบรรทุก บนทางหลวงไม่ใ ห้เกิน 80 กิโ ลเมตร/ชั่วโมง ตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.
2542 และควบคุมความเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง
กวดขันให้พนักงานขับรถของโครงการใช้ความระมัดระวังในการขับรถและปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอานวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออกของ
โครงการ
ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป
จัดให้มีถังภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการเก็บขนขยะมูลฝอย
เข้ามาดาเนินการเก็บขยะเพื่อนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดต่อไป
ห้ามเผาขยะในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด
กาหนดให้มีการคัดแยกขยะและวัสดุจากการก่อสร้างที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่ น
เศษไม้ เศษเหล็ก อิฐ กระป๋องสี แปรงทาสี กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ออกจากขยะมูลฝอย
โดยทั่วไป เพื่อนากลับมาใช้ซ้า หรือนาไปจาหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป
ขุดคูห รือสร้ างทางระบายน้าชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ โครงการ เพื่อระบายน้าจากพื้น ที่
โครงการลงสู่รางระบายน้าของนิคมฯ
จัดให้มีบ่อดักตะกอนและรางรวบรวมน้าฝนจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ชะลอความเร็วของ
น้าและดักตะกอนบางส่วนไว้ก่อนระบายน้าลงสู่รางระบายน้าของนิคมฯ

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการระบาย
น้าและควบคุม
น้าท่วม (ต่อ)

7. ด้านเศรษฐกิจสังคม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- นาน้าจากบ่อดักตะกอนมาใช้ (Reuse) ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นดิน
- ตรวจสอบระบบระบายน้าชั่วคราวของโครงการเป็นประจาสม่าเสมอ หากพบว่าชารุด/
เสียหายให้ดาเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที
- หากพบว่ามีเศษวัสดุตกลงไปในรางระบายน้าจนปิดกั้นหรือกีดขวางการไหลของน้าให้เก็บ
ออกเพื่อให้น้าไหลได้สะดวก
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการก่อสร้างให้คนในท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และ
หน่วยงานราชการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- กาหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อควบคุมดูแลแรงงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อน/ปัญหาต่อชุมชน
ท้องถิ่น
- สร้างความสัมพันธที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีการร้องเรียน และให้ความสาคัญ
ในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
- กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข
และจัดทาเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและ
กาหนดเป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่รัดกุมยิ่งขึ้น
- กาหนดให้จัดทาทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากข้อร้องเรียน หรือ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ด ท าเป็ น ทะเบี ย นหลั ก ฐานที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง ข้ อ มู ล การพิ สู จ น์
ข้อ เท็ จจริ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาพร้ อมทั้ ง ข้ อ ต่ อ รองต่ างๆ เพื่ อ รวบรวมไว้ เป็ น หลั ก ฐาน
ทะเบียนข้อมูลจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
- บริเวณที่พักคนงานก่อสร้างที่ตั้งอยู่ติดกับชุมชนต้องควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อมิให้ก่อความเดือนร้อนราคาญต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
- ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด
- ในกรณี ที่ เ กิ ด ความไม่ เ ข้ า ใจกั น ขึ้ น ระหว่ า งโรงไฟฟ้ า และชุ ม ชน โครงการจะต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการมี
ความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน

- พื้นที่ก่อสร้าง
- ระบบระบายน้าภายในพืน้ ที่
ก่อสร้าง
- ระบบระบายน้าภายในพืน้ ที่
ก่อสร้าง
- พื้นที่ก่อสร้าง และชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-71

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

ระยะเวลาดาเนินการ

- อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในช่วง 1 เดือน ก่อน
การก่อสร้าง

- อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในช่วง 1 เดือน ก่อน
การก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-72

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน ระยะก่อนก่อสร้าง
ร่วมของประชาชน แผนชุมชนสัมพันธ์
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
และมวลชน
เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเป็นการ
สัมพันธ์
บรรเทาผลกระทบทางสังคมโครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม
ของโครงการ
 ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมภายในชุ ม ชนตามความเหมาะสม เพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม
แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
1) เผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น
● วิธีดาเนินงาน
- ติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสาคัญต่างๆ เช่น ด้านหน้า
ที่ตั้งโครงการ สานักงานเทศบาล ที่ทาการ อบต. และด้านหน้าที่ว่าการอาเภอ
- แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/
ชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
2) ชี้แจงชุมชนระดับอาเภอ
● วิธีดาเนินงาน
- เข้าชี้แจงส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมสื่อประกอบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- ดาเนินการจัดประชุม/ชี้แจง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน
 เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ
 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท อมตะ บี.กริม
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-73

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน 3) ชี้แจงชุมชนระดับตาบล ผ่านการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วม
ร่วมของประชาชน
● วิธีดาเนินงาน
และมวลชน
- ชี้แจงชุมชนในพื้นที่โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน
สัมพันธ์ (ต่อ)

เตรียมสื่อประกอบการประชุม

เพื่ อแจ้ งผลการพิ จารณารายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

เพื่อแจ้งขั้นตอนการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

เพื่อรับฟังข้อวิตกกังวลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโครงการใน
ระยะต่อไป

เพื่อแจ้งช่องทางสื่อสารที่ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารหากมีข้อสงสัย/
วิตกกังวลข้อเสนอแนะหรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ระยะก่อสร้าง
แผนชุมชนสัมพันธ์
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเป็นการ
บรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม
ของโครงการ
- ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมภายในชุ ม ชนตามความเหมาะสม เพื่ อ สร้ า ง - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ/
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม
ตลอดช่วงการก่อสร้าง
แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ศึกษามีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการไม่มากนัก
ความห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และต้องการทราบแนวทางป้องกันแก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบที่ชัดเจน โครงการจึงต้องมีแผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ซึ่งแผน
เสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน ได้กาหนดให้มีการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-74

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน ดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีกลไกในการ
ร่วมของประชาชน กากับดูแลและควบคุมการดาเนินงานของโครงการ ดังนี้
และมวลชน
- จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ โดยมีหน้าที่
สัมพันธ์ (ต่อ)
รับผิดชอบกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่ง ต้อ งดาเนิ น การตั้ ง แต่ ร ะยะก่ อ สร้ าง และระยะดาเนิน การ โดย
เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชน
อยู่เสมอๆ
- จัดให้มีประกาศแผนการก่อสร้างและความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ เช่น บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ด้านหน้าทางเข้าออกนิคมฯ และที่ทาการ อบต./เทศบาล เป็นต้น
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน
- ในกรณี ที่ เ กิ ด ความไม่ เข้ า ใจกั น ขึ้ น ระหว่ า งโครงการและชุ ม ชน โครงการจะต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บทราบข้ อมู ลที่ แท้ จริ ง และพร้ อมที่ จะแสดงให้ เห็ นว่ า โครงการมี ความ
รับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดาเนินโครงการต้องได้รับ
การเอาใจใส่และให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มคาร้องเรียน
โดยมีผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 8.2.9-1 และรูปที่ 8.2.9-2 หากไม่สามารถ
ตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้
ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้า
ในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ
สาหรับรายละเอียดและวิธีการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
มวลชนสัมพันธ์
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ





หน้า 8-75

- จัดระบบสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้ อมในบริ เวณที่ พักคนงานก่ อสร้ าง และพื้ นที่ ก่ อสร้ างให้ ถู ก
สุขลักษณะ
- จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานก่อสร้างให้เข้มงวด
- จัดให้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับโครงการฯ
- บริเวณสานักงานชั่วคราวจะต้องมีการจัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ
และต้องปฏิ บัติ ตามมาตรฐาน หรือกฎหมายต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 7/2538 กาหนดจานวนคนงานต่อพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง เป็นต้น

บริษัท อมตะ บี.กริม
- 1 เดือนก่อนการก่อสร้าง เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ครั้งแรกสาหรับพนักงาน
ใหม่และตลอดระยะ
ก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. เผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น
● วิธีดาเนินงาน
ติดตั้งป้ายประกาศแผนการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณจุดสาคัญต่างๆ เช่น ด้านหน้า
ที่ตั้งโครงการ สานักงานเทศบาล ที่ทาการ อบต./เทศบาล และด้านหน้าที่ว่าการ
อาเภอ เป็นต้น
แจ้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ เป็นต้น
● ระยะเวลา ต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง
● ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ
ป้ายประชาสัมพันธ์/เอกสารประชาสัมพันธ์ 20,000 บาท/จุด (ค่าใช้จ่ายอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
9. ด้านสาธารณสุข/ สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการและประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ - พื้นที่ก่อสร้าง และหน่วยงาน
และความ
ใกล้เคียง ในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย
สาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียง
ปลอดภัย
- กากับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพ - พืน้ ที่ก่อสร้าง
ตามความเสี่ยง
- ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติตัวกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุ - พื้นที่ก่อสร้าง
ฉุกเฉิน แก่คนงานก่อสร้าง พนักงานโครงการฯ ก่อนเริ่มทางานกับโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- พื้นที่ก่อสร้าง

บริษัท อมตะ บี.กริม
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง
- พืน้ ที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

หน้า 8-76

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
9. ด้านสาธารณสุข/ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัย
- จัดอบรมหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน และคนงานในเรื่องความปลอดภัยในการทางานที่เกี่ยวกับ
และความ
การก่อสร้าง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ปลอดภัย (ต่อ) - จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทางานให้คนงาน โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต้อง
เหมาะสมกับสภาพการทางานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- จัดอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานให้กับคนงาน
- จัดให้มีระบบตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection) เป็นระยะๆ โดยมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจที่ชัดเจน
- กาหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งป้าย และกั้นพื้นที่หรือรั้วโปร่ง เป็นต้น
- วางแผนผังการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และสร้างความเป็นระเบียบในการใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ตามแผนผังที่กาหนดไว้แล้ว
- กาหนดกฎความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง เป็นกฎทั่วไปและกฎเฉพาะลักษณะงาน
- บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉิน
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณโครงการอย่างเคร่งครัด
- อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้ทราบกฎระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในการเข้ า
ปฏิบัติงานในขอบเขตของบริษัท
- จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดาเนินการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
และให้ผู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น
- มีระบบควบคุมการอนุญาตในการทางาน (Work Permit) โดยเฉพาะลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
กับความร้อนและไฟฟ้า และการทางานในพื้นที่อับอากาศ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
10. ด้านการเกิด
- กาหนดให้พื้นที่ที่จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทางานที่
อันตรายร้ายแรง
เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทาป้ายเตือนอันตรายโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบการขออนุญาตเข้าทางาน (Work Permit)
- ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทา และส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด ให้ความเห็นชอบและควบคุม
ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
- จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ไว้ในจานวนที่ เหมาะสม และ
เตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
- พื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ต้องติดป้ายเตือนให้พนักงานทราบและกาหนด บังคับไม่ให้
ทางานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน โดยปราศจากเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สถานที่ดาเนินการ
- พื้นที่ก่อสร้าง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-2
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-77

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ปล่องหม้อไอน้า

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- ปล่องหม้อไอน้า
- ปล่องหม้อไอน้า

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ปล่องหม้อไอน้า
- ปล่องหม้อไอน้า

- หม้อไอน้า

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-78

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
1. ด้ า น คุ ณ ภ า พ การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายอากาศ
อากาศ
- ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs : Continuous
Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NO2, O2, และอัตราการระบาย (Flow
Rate) บริเวณปล่องหน่วยผลิตไอน้าแรงดันสูง (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผล
เป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่สภาวะแห้ง อุณหภูมิ 25 C ความดัน 1 บรรยากาศ และ
ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7
- กาหนดให้มีการ Audit CEMs ทุก 1 ปี ตลอดอายุโครงการ
- ติดตัง้ ระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบาย NO2 ไว้ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 95
และร้อยละ 100 ของค่าควบคุม
- ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx (DLN) สาหรับควบคุมการเกิด NOx โดยมี
การควบคุมอัตโนมัติ
- ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องระบายไม่ให้เกินมาตรฐานที่กาหนดโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดค่าปริมาณสาร
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า และที่กาหนดเอาไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ค่าความเข้มข้นของ SO2 ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 10 ppm หรือ
อัตราการระบายไม่เกิน 1.70 กรัม/วินาที
 ค่าความเข้มข้นของ NO2 ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 60 ppm หรือ
อัตราการระบายไม่เกิน 7.33 กรัม/วินาที
 ค่าความเข้มข้นของ TSP ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 20 mg/m3
หรืออัตราการระบายไม่เกิน 1.33 กรัม/วินาที
การควบคุมการใช้เชื้อเพลิง
- กาหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียว

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ตั้งอยู่ทนี่ ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. ด้านคุณภาพ
อากาศ (ต่อ)

หน้า 8-79

การจัดการมลพิษทางอากาศ
- กาหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMs เกิน
กว่าค่าควบคุม ดังนี้
 ให้ทาการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบแนวโน้มของค่ามลพิษ
ทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMs โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการ
ตรวจวัดหรือไม่
 ตรวจสอบระบบ Dry Low NOx (DLN) ให้อยู่ในสภาวะปกติ
 กรณีที่เกิดจากคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้ติดต่อบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม
มลพิษทางอากาศ
- กาหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สารอง สาหรับการซ่อมบารุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อเกิด
การขัดข้องโดยทันที
- กาหนดแผนงานตรวจสอบและบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance
Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ ระยะเวลา
ดาเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง
- กาหนดให้โครงการจัดทาแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map) ภายหลังเปิดดาเนิน
โครงการแล้ว เพื่อกาหนดเขตพืน้ ที่เสียงดัง สาหรับกาหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้
ที่เข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ทีอ่ ุดหู (Ear
Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff)
- จัดทาสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- หม้อไอน้า เชื้อเพลิง และระบบ - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
บาบัดมลพิษทางอากาศ

- หม้อไอน้าและระบบบาบัด
มลพิษทางอากาศ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- หม้อไอน้าและระบบบาบัด
มลพิษทางอากาศ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- หม้อไอน้าและระบบบาบัด
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
มลพิษทางอากาศ
- หม้อไอน้า ปล่องหม้อไอน้าและ - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
- ภายในพื้นที่โครงการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ด้านเสียง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านเสียง (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ภายในพื้นที่โครงการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- บ่อพักน้า

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ทีค่ รอบหู/ที่อุดหู สาหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล(เอ) และมี
อุปกรณ์ดังกล่าวสารองไว้อย่างเพียงพอ
- บารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และพิจารณาเลือกใช้วิธีการควบคุมเสียงที่
แหล่งกาเนิดตามความเหมาะสม
- กาหนดไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเท่ากับ เท่ากับ 90 เดซิเบล(เอ)
ติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมง
- ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
3. ด้านคุณภาพน้า - จัดให้มีบ่อพักน้าทิ้งโครงการฯ ขนาด 1,540 ลูกบาศก์เมตร/วัน จานวน 1 บ่อ เพื่อ
ผิวดิน
รองรับน้าทิ้ง ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ (ระยอง) และเพื่อให้อุณหภูมขิ องน้าทิ้งที่ผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศา
เซลเซียส
- จัดสร้างบ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (Inspection Manhole) พร้อมวาล์วควบคุมการ
เปิดปิดบริเวณตาแหน่งที่จะบรรจบท่อไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (Inspection
Manhole) จะส่งไปยังระบบบาบัดน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- ควบคุมคุณลักษณะของน้าทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบาบัดน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
กาหนด ดังนี้
 อุณหภูมิ
ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส
 ความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ระหว่าง 5.5-9.0
 ของแข็งละลายน้า (TDS)
ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. ด้านคุณภาพน้า
ผิวดิน (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ
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กรณีทคี่ ุณลักษณะของน้าทิ้ง ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และของแข็งละลายน้า ซึ่ง
วัดในรูปค่าการนาไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ (ระยอง) กาหนด ให้ส่งน้าไปยังบ่อพักน้าทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit) ขนาด
2,640 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างน้าและวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดก่อนระบายไป
ยังระบบบาบัดน้าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ให้หยุดเดินระบบ
- จัดให้มีถังปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) เพื่อบาบัดน้าเสียจากระบบ - ถังปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง
ผลิตน้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralizer Regeneration Wastewater) ก่อนระบายสู่บ่อ
และบ่อแยกน้ามัน ภายในพื้นที่
พักน้าทิ้ง
โครงการ
- พื้นที่โครงการ
- จัดให้มีถังบาบัดน้าเสียเพื่อบาบัดน้าเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน ก่อนระบายลง
สู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- บ่อพักน้า
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพื่อดูแลและบารุงรักษา และตรวจสอบถังปรับสภาพ
ความเป็นกรด-ด่าง (Neutralization Pit) และบ่อแยกน้ามัน (Oil Separator) เป็นประจา
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- แนะนาและอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกาหนดอื่นๆ ที่โครงการกาหนด - ภายในพื้นที่โครงการและ
ขึ้นอย่างเคร่งครัด
เส้นทางขนส่งสารเคมี
- ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งกากของเสียให้ปฏิบัติ - ภายในพื้นที่โครงการและ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ
เส้นทางขนส่งสารเคมี
เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2546 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การ
ติดตั้งป้ายอักษรภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ด้านคมนาคม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการจัดการ
กากของเสีย

6. ด้านการระบาย
น้าและควบคุม
น้าท่วม

- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่าง
เพียงพอก่อนรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ต่อไป
- ขยะมูลฝอยที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ที่เก็บรวบรวมได้ภายในโครงการ ให้คัดแยก
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อจาหน่ายให้แก่บริษัทรับซื้อต่อไป
- กากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ทาการรวบรวมแยกประเภทก่อนส่งให้ศูนย์กาจัดของเสีย
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมนาไปกาจัดอย่างถูกต้องในลาดับต่อไป
- จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดไว้ภายในอาคารที่มีหลังคาปกคลุม เพื่อเก็บกาก
ของเสียอุตสาหกรรม เช่น เรซินเสื่อมสภาพ น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว กากของเสียทางเคมี/กาก
น้ามัน และตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้า เป็นต้น
- บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด จะต้องดาเนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด
- จัดสร้างระบบรวบรวมน้าฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้าฝนของนิคมฯ
- ตรวจสอบสภาพรางระบายน้าและท่อระบายน้าในพื้นที่โครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาอุดตัน
- ทาความสะอาดทางระบายน้าต่างๆ ภายในช่วงฤดูแล้งของทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าในพื้นที่โครงการ
- จัดให้มีระบบระบายน้าฝนที่มีโอกาสปนเปื้อนเพื่อรวบรวมน้าทั้งหมดไปยังบ่อแยกน้ามัน
(Oil Separator) เพื่อแยกน้ามันออกก่อนสูบไปยังบ่อพักน้าทิ้งของโครงการ และระบายลง
สู่ระบบบาบัดน้าเสียของนิคมฯ ต่อไป
- พิจารณาจ้างแรงงานในชุมชนเข้าทางานเป็นอันดับแรก ตามความรู้ความสามารถและควรมี
การฝึกหัดหรือฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนและ
โครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น

สถานที่ดาเนินการ
- ภายในพื้นที่โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ
- รางระบายน้าและท่อระบายน้า
ในพื้นที่โครงการ
- รางระบายน้าและท่อระบายน้า
ในภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ และ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-82

7. ด้านเศรษฐกิจสังคม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
7. ด้านเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ และ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
โดยรอบพื้นที่โครงการ
- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
โดยรอบพื้นที่โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
โดยรอบพื้นที่โครงการ

- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชน - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
โดยรอบพื้นที่โครงการ
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติและดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบทั้งต่อโครงการและ
ต่อชุมชน
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงานตามมาตรการ
ให้ชุมชนรับทราบ โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การเข้าร่วม
ประชุม อสม. การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและ
เชื่อมั่นต่อระบบความปลอดภัยของโครงการและต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ความเดือดร้อนของชุมชนจากการดาเนินการของโรงไฟฟ้า
และโครงการต้องเอาใจใส่และแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด
- กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโรงไฟฟ้าเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขและ
จัดทาเป็นทะเบียนฐานข้อมูลเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบและกาหนด
เป็นมาตรการป้องกันปัญหาที่รัดกุมยิ่งขึ้น
- กาหนดให้จัดทาทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากข้อร้องเรียน หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดทาเป็นทะเบียนหลักฐานที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
การแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งข้อต่อรองต่างๆ เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทะเบียนข้อมูลจาก
การดาเนินงานของโรงไฟฟ้า
- ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าโครงการมีความ
รับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
มวลชนสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-84

แผนชุมชนสัมพันธ์
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ/
เพื่อสนับสนุนด้านการมีส่วน-ร่วมของชุมชนในพืน้ ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการและเป็นการ
ตลอดช่วงดาเนินการ
บรรเทาผลกระทบทางสังคม โครงการมีแผนชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้
- ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เป็นการตอบแทนชุมชนและสังคม เช่น กิจกรรมของชุมชน กิจกรรม
ดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข กิจกรรมส่งเสริม
ทางศาสนา เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนโอกาส
ทางการศึกษา การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น
- ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ตลอดจนผู้นาชุมชนในท้องถิ่น ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมปีใหม่
วันเด็ก วันสงกรานต์ ลอยกระทง งานทาบุญทอดกฐิน งานทาบุญทอดผ้าป่า ตลอดจนการ
จัดอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการ เกษตรให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น เป็นต้น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน
แผนเสริมสร้างความเข้าใจต่อชุมชน
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ/
เพื่อสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นต่อชุมชน และให้ประชาชนในพื้นที่มีกลไกในการกากับ
ตลอดช่วงดาเนินการ
ดูแลและควบคุมการดาเนินงานของโครงการในระยะดาเนินการ โครงการจึงมีแผนเสริมสร้าง
ความเข้าใจต่อชุมชน ดังนี้
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เกี่ยวกับรูปแบบ/
กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงที่ใช้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ทางลบ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างทั้งต่อผู้นาชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณรอบพืน้ ที่โครงการ
เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อระบบความปลอดภัยของโครงการ และเชือ่ มั่นต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนอยู่เสมอ

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

ระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่นและคนในชุมชน
ร่วมของ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนในชุมชนจากการดาเนินโครงการต้องได้รับ
ประชาชนและ
การเอาใจใส่และให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ตามแบบฟอร์มคา
มวลชนสัมพันธ์
ร้องเรียน โดยมีผัง/ขัน้ ตอนการรับเรือ่ งร้องเรียน ดังรูปที่ 8.2.9-1 และรูปที่ 8.2.9-2 หาก
(ต่อ)
ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบือ้ งต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้อง
ตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24
ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ
- ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นระหว่างโครงการและชุมชน โครงการจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วน ผ่านช่องทางหรือสื่อต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง และพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการมี
ความรับผิดชอบและสนใจต่อความรู้สึกของประชาชน
- จัดให้ตัวแทนชุมชน/กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปศึกษาดู
งานเมื่อเปิดดาเนินโครงการ เมื่อมีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร/หรือแจ้งผ่าน
พนักงานของโครงการ
- สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เสียง คุณภาพน้าผิวดิน เป็นต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่อง
แผนการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง (Corporate Social Responsibility-CSR)
- สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาชุมชน และนาไปสู่ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ความเข้มแข็งของชุมชน
- จัดทากิจกรรมและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนปรับปรุงแผนการ
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ดาเนินงานด้านการรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social ResponsibilityCSR) เป็นประจาทุกปี

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- จัดตั้งคณะกรรมการฯ บริษัท อมตะ บี.กริม
ภายหลังสานักงานนโยบาย เพาเวอร์ (ระยอง) 3
และแผนทรัพยากร
และ 4 จากัด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เห็นชอบต่อรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
ในระยะก่อนก่อสร้างของ
โครงการ และเมื่อมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวแล้ว ให้
คณะกรรมการฯ
ดาเนินการตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย ตลอด
ระยะก่อสร้าง และระยะ
ดาเนินการโครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-86

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
ร่วมของ
การจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของชุมชนจะดาเนินการร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้า
ประชาชนและ ก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่
มวลชนสัมพันธ์ ตัง้ อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกัน รวมถึงมีลกั ษณะการดาเนินโครงการ และลักษณะผลกระทบ
(ต่อ)
เหมือนกัน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดาเนินการโครงการ และเพื่อทา
หน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดาเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาค
ประชาชน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าและตัวแทนจากภาครัฐ มีจานวนทั้งสิ้น
19 คน มีองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบ
 ตัวแทนจากภาคประชาชน จานวน 11 คน มาจากการสรรหาการเสนอชื่อ หรือวิธีการอื่น
ใด จากประชาคมคณะกรรมการหมู่บ้าน/หรือคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนในการดาเนินกิจกรรม
ต่ างๆ ของแต่ ละต าบลที่ อาจได้ รั บจากการด าเนิ นโครงการ เพื่ อเป็ นคณะกรรมการตั วแทน
ภาคผนวกอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ
 ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เสนอโดยที่ประชุมของกรรมการผู้แทนชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ
 ตัวแทนจากโรงไฟฟ้า จานวน 2 คน มาจากการแต่ งตั้งของโรงไฟฟ้า และต้องเป็นผู้
มีอานาจในการตัดสินใจแทนโรงไฟฟ้าได้ และอยู่ในตาแหน่งโดยมีวาระ
 ตัวแทนจากภาครัฐจานวน 3 คน มาจากการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ แก่
ผู้แทนจากอาเภอปลวกแดง ผู้แทนจากอาเภอนิคมพัฒนา และผู้แทนจากอาเภอบางละมุง โดยอยู่ใน
ตาแหน่งโดยมีวาระสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
มวลชนสัมพันธ์
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-87

รายละเอียด
จานวน (คน)
กรรมการภาคประชาชน จานวน 11 คน มาจากตาบลต่างๆ ดังนี้
- ตาบลมาบยางพร
2
- ตาบลพนานิคม
5
- เทศบาลตาบลมะขามคู่
1
- ตาบลเขาไม้แก้ว
3
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3
2. กรรมการผู้แทนโรงไฟฟ้า
21/
3. กรรมการผู้แทนภาครัฐ จานวน 3 คน ได้แก่
- นายอาเภอปลวกแดง
1
- นายอาเภอนิคมพัฒนา
1
- นายอาเภอบางละมุง
1
หมายเหตุ: 1/ ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด และตัวแทนจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 4 จากัด โรงละ 1 คน
การสรรหากรรมการตัวแทนประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกผู้แทนระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ที่อยู่ในพื้นที่
รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ โดยจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในแต่ละ
ตาบล หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหามากกว่าหมู่บ้านละ 1 คน ให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์
เพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้าน
2. วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปีนับตั้งแต่ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง และอาจ
ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
มวลชนสัมพันธ์
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า 8-88

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่ตัวแทนพ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ 2 ให้คณะกรรมการชุดเดิมสรรหาตัวแทน
ใหม่ และยังคงให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ให้เสร็จสิ้น
ให้เสร็จภายใน 45 วัน (สี่สิบห้าวัน) นับตั้งแต่คณะกรรมการฯชุดเดิมพ้นวาระ การสรรหา
คณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบการสรรหาของประชาคมใน อบต./เทศบาล คณะ
กรรมการฯ นอกจากพ้นตาแหน่งตามวาระในข้อ 2 แล้วอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ย้ายภูมิลาเนาออกจากตาบลใน อบต. ที่มีภูมิลาเนาในขณะทาการสรรหาเกิน
กว่า 90 วัน (เก้าสิบวัน)
3.4 พ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้า กรณีที่เป็นตัวแทนจากโรงไฟฟ้า หรือ
ตามที่โรงไฟฟ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร
3.5 มีความประพฤติไม่เหมาะสม ทุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ และ
คณะกรรมการมีมติเสียงข้างมากให้ออกจากตาแหน่ง
3.6 ต้องคาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทาโดยประมาท
3.7 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ

สถานที่ดาเนินการ
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ตารางที่ 8.3-3
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ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
อานาจหน้าที่
ร่วมของ
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจต่อการดาเนินการโครงการฯ และสามารถดาเนินการได้
ประชาชนและ อย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบ ให้มีหน่วยงานปฏิบัติที่เป็นกลาง (Third
มวลชนสัมพันธ์ Party) เพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดอานาจหน้าที่ไว้ดังนี้
(ต่อ)
1. ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้รับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกลางฯ (Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
มอบหมายให้ไปดาเนินการ
2. ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน
ระหว่างการดาเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน เนื่องจากการดาเนินงานโครงการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
3. พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโดยอาจเชิญบุคคล องค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ได้แก่

ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการ
4. สั่ ง การให้ เ จ้ า ของโครงการและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ด าเนิ น การตาม
แผนปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมา เพื่อดาเนินการเฉพาะ
กิจตามเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
มวลชนสัมพันธ์
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-90

ในกรณีที่รับฟังเรื่องร้องเรียนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจนเป็นที่ยุติได้ว่า ความเสียหาย
ตามข้อเรียกร้องใดๆ นัน้ เป็นความรับผิดชอบของโครงการ

ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบคณะกรรมการการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี .กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด และ
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เสนอ
แนวทางปฏิบัติเร่งด่วน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที

นาเสนอหาข้อยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ทั้งนี้ หากโครงการรับฟังเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อร้องเรียนนั้น
เป็นความรับผิดชอบของโครงการ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้างต้น
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) ซึ่งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของทรัพย์สินที่เอาประกันที่ได้รับความเสียหาย
หรือสูญหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่จะเกิด
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3
โดยการคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ให้เป็นหน้าที่ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
(ระยอง) 3 จากัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จากัด เป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ที่จะเข้ามาดาเนินการ
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณรวมอยู่ในการดาเนินการโครงการ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าเบี้ยประชุม
และค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน
ส่วนงบประมาณในการจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัดจัดสรรงบประมาณไว้ในการงบประมาณของการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการของโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ภายในพื้นที่โครงการ

บริษัท อมตะ บี.กริม
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จากัด

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-91

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
8. ด้านการมีส่วน
การประเมินผล
ร่วมของ
หน่วยงานกลาง (Third Party) ให้จัดทาแผนงาน และผลการติดตามตรวจสอบการ
ประชาชนและ ดาเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มวลชนสัมพันธ์ และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดาเนินการ และ
(ต่อ)
วิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน และคณะกรรมการฯ จะต้องจัดสรุปเพื่อ
รายงานต่อ อบต./เทศบาลในพื้นทีใ่ ห้ได้รับทราบทุก 4 เดือน และนาเสนอในรายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก
6 เดือน
9. ด้านสาธารณสุข/ สาธารณสุข
อาชีวอนามัย
- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะสาหรับพนักงานใน
และความ
กรณีจาเป็นต้องนาส่งสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที
ปลอดภัย
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทางาน และตรวจสุขภาพประจาปี โดยมี
โปรแกรมตรวจสุขภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ในโครงการ เช่น X-ray ปอด การได้ยินของหู
การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และความเข้มข้นของเลือด เป็นต้น
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
มาตรการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
- กาหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งในระหว่างการทางาน เช่น
หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า ที่ป้องกันเสียง เป็นต้น
- จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิต และก่อนการใช้ทุกครั้ง
- ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนภัยในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายได้ คือ ระบบป้องกัน
การรั่วซึมของก๊าซ (Gas Detector)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- ดาเนินการภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
9. ด้าน
- จัด ให้ มีก ารอบรมให้ ความรู้ ความปลอดภั ยและสิ่ งแวดล้ อมรวมถึ งข้ อปฏิ บั ติ เพื่อความ
สาธารณสุข/อาชี
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้แก่
วอนามัย และ
 ระบบความปลอดภัยในที่ทางาน
ความปลอดภัย
 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน
(ต่อ)
 การใช้อปุ กรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน
- จัดอุปกรณ์ชาระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash Fountain) ไว้
ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องทางานสัมผัสกับสารเคมี
- จัดทาป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกาลังทางาน มีเสียงดัง มี
อุณหภูมิสูง มีไอกรดหรือด่าง เป็นต้น
- ดูแลสถานที่ทางานให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างพอเพียง ไม่ให้มีสิ่งกีด
ขวางทางเดิน ให้มีทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอไว้ในที่เหมาะสม มี
ป้ายบอกให้ชัดเจน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ให้มเี จ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และเข้าใจ
ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
- จัดทาบันทึกอุบัติเหตุ พร้อมการสอบสวนสาเหตุ และบันทึกสาเหตุการเจ็บป่วย เพื่อ
หาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
- จัดทาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานจัดเก็บไว้ในอาคาร และ
ติดแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์
ทุกชนิด
- แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่
สามารถที่จะนามาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

-

-

ภายในพื้นที่โครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-93

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
9. ด้านสาธารณสุข/ - บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่างๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อให้มีการ
อาชีวอนามัย
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ
และความ
- จัดเตรียมคันคอนกรีตรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีหากมีการรั่วไหล
ปลอดภัย (ต่อ)
ของถังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้ทั้งหมด สาหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้น
จะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้า อันจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยคันคอนกรีตจะมีรางระบายไปที่บ่อปรับสภาพให้เป็นกลาง
(Neutralization Pit) ไม่รวมกับระบบระบายน้าฝน
- ติดป้ายเตือนห้ามการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร
- จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ตามที่ได้กาหนดไว้
- หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งในระบบน้าหล่อเย็น
- ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เฉพาะเท่านั้น
- ปฏิบัติตามหลักการออกแบบการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ
โรงไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) มี
รายละเอียดดังนี้
 อุปกรณ์และสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น Heat Detectors และ/หรือ
Smoke Detectors จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่างๆ ที่มีความจาเป็น เช่น ห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้าสานักงาน โดยติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินได้ชัดเจน ไม่
ว่าจะอยู่ในจุดใดของโครงการก็ตาม
 ระบบผจญเพลิงและป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
 ระบบดับเพลิงโปรยน้าฝอย (Sprinkler System)
 ตู้หัวฉีดน้าดับเพลิง (Fire House Cabinet)
 จัดทาแนวกาแพงปูนหรือคันล้อมรอบบริเวณถังเก็บน้ามันดีเซลทั้งหมด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
9. ด้านสาธารณสุข/
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

-

-

หน้า 8-94

-

ระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

 สาหรับถังดับเพลิงและปั๊มน้าดับเพลิง น้าที่ใช้สาหรับดับเพลิง/น้าใช้ใน
กระบวนการของโครงการ ประกอบด้วย
 เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะ
ติดตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่เหมาะสม โดยชนิด ประเภทและขนาดที่
ติดตั้งจะเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA
 หัวรับน้าดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะติดตั้งครอบคลุม
พื้นที่โครงการทั้งหมด
 นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การ
จัดเตรียมชุดผจญเพลิง หรือชุดป้องกันความร้อน ทางหนีไฟ หรือ
แผนผังของตาแหน่งของชุดกู้ภัยขัน้ ต้นไว้อย่างชัดเจน
ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยที่จัดทาไว้อย่างเคร่งครัด
จัดโปรแกรมการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อซ่อม
บารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และดาเนินการแก้ไขหากพบบริเวณที่มีระดับ
เสียงดังเกินมาตรฐาน
ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า
มาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการกักเก็บ การนาไปใช้ และการบรรจุ
ตรวจสอบภาชนะบรรจุ เป็นระยะอย่างสม่าเสมอ และซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งานได้ตามปกติ
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Operation Procedure)
อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน
ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสม เช่น ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากาก
อุปกรณ์ช่วยหายใจแล้วแต่จาเป็น ทั้งในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ปฏิบัติงาน
ตามปกติ

สถานที่ดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จากัด

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-95

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
9. ด้านสาธารณสุข/ - จั ดให้ มี การอบรมเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ มี ความรู้ เกี่ ยวกั บอั นตรายจากสารเคมี การ
อาชีวอนามัย
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ทั้งนี้ให้มีการฝึกอบรมเป็น
และความ
ระยะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการย้ าเตื อนให้ พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ปลอดภัย (ต่อ)
ปฏิบัติงานกับสารเคมี
- จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ เช่น ระบบน้าดับเพลิง
และถังดับเพลิง เป็นต้น
- จัดทาแผนระงับเหตุกรณี สารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และฝึกซ้อมเป็นประจา ทุกปีอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของ
สารเคมี และการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- ส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในโรงไฟฟ้า เพื่อให้มีความ รู้ความ
เข้าใจ ทัศนคติที่ดี และพฤติกรรมที่ถูกต้องในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทางาน โดยจัดฝึกอบรมเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ด้านการเกิด
- บารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้
อันตรายร้ายแรง
งานและมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ
- สารวจหารอยรั่วของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Leakage Survey) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดให้พื้นที่บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่
เฉพาะ ห้ามมีการทางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทาป้ายเตือน
อันตรายบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ในกรณีที่มีความ
จาเป็นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมมี
ระบบการขออนุญาตที่ถูกต้อง
- กาหนดให้มีระบบตรวจสอบ บารุงรักษา อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

สถานที่ดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หน้า 8-96

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10. ด้านการเกิด
- กาหนดให้มีการจัดฝึกเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง - ภายในพื้นที่โครงการ
อันตรายร้ายแรง
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นการรั่วไหลหรือ
(ต่อ)
เหตุการณ์อันตรายและหลักสูตรอื่นที่จาเป็น
- ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทาไว้อย่างเคร่งครัด ดังรูปที่ 8.2.11-1 พร้อมทั้งได้แสดง - ภายในพื้นที่โครงการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินดังกล่าว โดยโครงการจะปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
ตามการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
 เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที โดยทีม
ระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ผลของเหตุ นั้ น ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม บุคคลหรือบริษัทภายนอก
 เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่ Emergency Controller พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถควบคุมได้ภายใน 5 นาที ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
หรือผลของเหตุนั้นเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคคล หรือบริษัทภายนอก
- จัดให้ มีการซ้อ มแผนฉุก เฉิน ประจาปี ทั้งในส่ว นของโรงไฟฟ้ าเองและการซ้อ มแผน - ภายในพืน้ ที่โครงการ
ฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัด
ให้มีการอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชานาญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สิ่งแวดล้อม
11. ด้านสุนทรียภาพ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่โครงการ (รูปที่
8.2.12-1)
- ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วของโครงการ โดยเลือกต้นไม้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่นและ
เหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น อโศกอินเดียว พิกุล สนทะเล หาง
นกยูง เป็นต้น หรือไม้ประจาถิ่นอื่นๆ โดยมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5 เมตร และ
ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เมตร ดังรูปที่ 1.12-2 รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกหรือพืช
คลุมดิน เพื่อชะลอการไหลของน้า และการพังทลายของดิน
- บารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรร
งบประมาณการดาเนินงานของโครงการ สาหรับดูแลจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอทุกปี
- จัดทาเป็นนโยบายของโครงการในการให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของ
โครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้อย่างสม่าเสมอ ในกรณีที่
มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม

สถานที่ดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ภายในพื้นที่โครงการ
- ภายในพืน้ ที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
จากัด

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

- ภายในพื้นที่โครงการ

- ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-3
ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-97

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. ด้านคุณภาพ
อากาศ
คุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

- TSP (24 ชั่วโมง)
- PM10 (24 ชั่วโมง)

- ความเร็วและทิศทางลม
- อุณหภูมิ

2. ด้านเสียง

- TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume
- PM10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume หรือ
วิธีการตาม U.S EPA หรือวิธีการที่หน่วยงานราชการ
กาหนด
- ความเร็วและทิศทางลม เก็บตัวอย่างโดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
- อุณหภูมิ เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัด
อุณหภูมิ

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

จานวน 4 สถานี ได้แก่
- ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั้ง บริษัท อมตะ บี.กริม
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ละ 7 วันต่อเนื่อง
เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ภูไทร
ครอบคลุม วันหยุดและ
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
วันทาการตลอดระยะเวลา
- สถานีที่ 3 โรงพยาบาล
ก่อสร้าง
ส่งเสริมสุขภาพตาบลมาบ
ยางพร
- สถานีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
วังตาลหม่อน
International Organization for Standardization จานวน 2 สถานี ได้แก่
- ปีละ 2 ครั้ง โดย
บริษัท อมตะ บี.กริม
(ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกาหนด
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกิด เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ภูไทร
เสียงดัง เช่น การตอก
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
เสาเข็มระหว่างการก่อสร้าง
โดยตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน ใน
แต่ละสถานีตอ้ งครอบคลุม
วันธรรมดาและวันหยุด

หน้า 8-98

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 ชม.)
- ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์
(L90)

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-4
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ตั้งอยู่ทนี่ ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3. ด้านคมนาคม

4. ด้านการจัดการ
กากของเสีย

5. ด้านเศรษฐกิจสังคม

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการบันทึกจานวนการขนส่งวัสดุ และเครื่องจักร พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
อุปกรณ์ต่างๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ
โครงการทุกครั้ง และจัดทาเป็นสรุปรายเดือน

ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- สารวจและจดบันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกาเนิดของ พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
กากของเสียที่เกิดขึ้นทุกครั้ง
- จดบันทึกการจัดการกากของเสียพร้อมระบุวิธีการ
จัดการทุกครั้ง
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานทุกเดือน

1 ครั้งต่อเดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิง
ปริมาณโดยสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามตาม
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
- หน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการในพื้นที่
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
- กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่ ผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) อย่างน้อย 1 รายต่อหมู่บ้าน

สถานีติดตามตรวจสอบ

พื้นที่ตั้งชุมชนในระยะรัศมี 5 ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่
ก่อสร้าง
โครงการ ได้แก่
- จังหวัดระยอง
 หมูท่ ี่ 5 และหมู่ที่ 7
ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง
 หมูท่ ี่ 1 4 5 7 และ 8
ตาบลพนานิคม
 หมูท่ ี่ 2 ตาบลมะขามคู่

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-99

- บันทึกจานวนการขนส่งวัสดุ
และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ
- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
คมนาคมขนส่งของโครงการ
พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่
ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง
- ชนิด และปริมาณขยะทั่วไป
และเศษวัสดุจากกิจกรรม
ก่อสร้าง
- ชนิด ประเภทและวิธีการกาจัด
ของเสียอันตรายจากกิจกรรม
การก่อสร้าง
- สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความ
คิดเห็นที่มีต่อโครงการของ
ประชาชน และผู้นาชุมชน
โดยรอบพื้นทีโ่ ครงการที่คาดว่า
อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
ก่อสร้างโครงการ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อวิตก
กังวลของประชาชนในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้าง
โครงการ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-4
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
5. ด้านเศรษฐกิจสังคม (ต่อ)

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ
- ข้อคิดเห็น ข้อมูล และ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
และผู้นาชุมชน
- วิเคราะห์จากประเด็นข้อ
ร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล และ
จัดทาเป็นฐานข้อมูลในการ
ติดตามแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเข้าใจของโครงการ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

- กลุ่มครัวเรือน
- จังหวัดชลบุรี
 ใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability
 หมูท่ ี่ 1 4 และ 5 ตาบล
Sampling) ครอบคลุมตามขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่
เขาไม้แก้ว
กาหนด ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตร
โดยรอบที่ตั้งโครงการ และบริเวณที่มีการ
ดาเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ให้ช่วงของการสุ่ม (Random Interval) กระจาย
อย่างทั่วถึงตามจานวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บา้ น
ในพืน้ ทีศ่ ึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชนที่เก็บ
ตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ
-
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6. ด้านสาธารณสุข/ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
6.1 สาธารณสุข
- สถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการทางาน พื้นที่ก่อสร้างโครงการและ
ในระหว่างการปฏิบัติงานของ - ติดตามตรวจสอบสถิติ ความถีแ่ ละความรุนแรงของ ชุมชนใกล้เคียง
คนงาน
อุบตั ิเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน
- ปัญหาสุขภาพคนงาน
ระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดใน
มาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคล การปฏิบัติตาม
กฎความปลอดภัย เป็นต้น

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความถี่

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-4
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
6.1 สาธารณสุข (ต่อ)
6.2 อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ทุกเดือนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-101

- ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ร้องเรียนของคนงาน
ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ สถิติ - กาหนดการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการ
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
อุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างโครงการไว้ในสัญญาการจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง
ของคนงาน
เช่น
 อบรมคนงานก่อนเข้าทางานในโครงการให้มี
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน (Safety
First) และวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ จากการ
ทางานรวมทั้งวิธีการระงับเหตุต่างๆ
 กาหนดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสาหรับคนงานใน
พื้นที่ก่อสร้าง
 กาหนดพืน้ ทีใ่ นการก่อสร้างอย่างชัดเจน และมี
ยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น
 บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
- ติดตามตรวจสอบสถิติความถี่และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน
ระหว่างปฏิบัติงานของคนงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดใน
มาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรม การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล การปฏิบัติตาม
กฎความปลอดภัย เป็นต้น
- บันทึกความถี่และตรวจสอบสาเหตุของจานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

ความถี่

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-4
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1. ด้านคุณภาพ
อากาศ
1.1 คุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย
มลพิษทางอากาศ
โดย CEMs

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

-

NO2
O2
อุณหภูมิปลายปล่อง
อัตราการไหลของก๊าซ

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

- ระบบ CEMs: ตรวจวัด
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ที่
ดาเนินการผลิตไฟฟ้า
- ดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องการทางานของ
ระบบ CEMs (Audit
CEMs) ทุก 1 ปี

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด จากัด
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่าง ปล่องระบายมลพิษทาง
ต่อเนื่อง (CEMs) ที่ HRSGs โดยตรวจวัด NO2 O2, อากาศของโครงการ
และอัตรการระบาย (Flow Rate) โดยทาการตรวจวัด
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทีด่ าเนินการผลิตไฟฟ้า
- ตรวจสอบความถูกต้องของการทางานระบบ CEMs
(Audit CEMs) เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลการ
ตรวจวัดที่ได้จาก CEMs มีความถูกต้องแม่นยาโดยใช้
วิธีการตรวจสอบตามข้อกาหนดของ U.S.EPA หรือวิธี
ที่หน่วยงานราชการกาหนด แบ่งการดาเนินการเป็น 2
ส่วน ดังนี้
 System Audit เป็นการตรวจสอบความถูก
ต้องการทางานของ CEMs ด้วยการประเมิน
ความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative
Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review)
และตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การ
ทางานของ CEMs

ความถี่

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
ตั้งอยู่ทนี่ ิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
1.1 คุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย
มลพิษทางอากาศ
โดย CEMs (ต่อ)

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่



-

NO2
SO2
TSP
O2
อุณหภูมิปลายปล่อง
อัตราการไหลของก๊าซ

Performance Audit เป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการทางานของ CEMs ด้วยการ
ประเมินความสามารถการทางานในเชิงปริมาณ
(Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูก
ต้องการตรวจวัด NOx และ O2 โดยวิธี
Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลักการ
อ่านค่า NOx และ O2 จาก CEMs
เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่าง
อากาศจากปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลา
เดียวกันจากนั้น นาค่าที่ได้มาคานวณหาค่า
Relative Accuracy และนาผลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์กาหนดการตรวจสอบความ
ถูกต้อง
เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ปล่องระบายมลพิษทาง
และทาการวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อากาศของโครงการ
กาหนด

- ตรวจวัดแบบสุ่ม: ตรวจวัด
ทุก 6 เดือน ในช่วงเวลา
เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ พร้อม
ทั้งระบุกาลังการผลิต (%
Load)

ผู้รับผิดชอบ

หน้า 8-103

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.2 คุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย
มลพิษทางอากาศ
โดยตรวจวัดแบบ
สุ่ม

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศใน - SO2 (1 และ 24 ชั่วโมง)
บรรยากาศ
- NO2 (1 ชั่วโมง)
- TSP (24 ชั่วโมง)
- PM10 (24 ชั่วโมง)
- ความเร็วและทิศทางลม
- อุณหภูมิ

2. ด้านเสียง

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

SO2 โดยวิธี UV-Fluorescence
NO2 โดยวิธี Chemiluminescence
TSP โดยวิธี Gravimetric-High Volume
PM10 โดยวิธี Gravimetric-High Volume หรือ
วิธีการตาม U.S.EPA หรือวิธีการที่หน่วยงาน
ราชการกาหนด
- อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม เก็บตัวอย่างโดย
ใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ และเครื่องมือ
ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
- ดาเนินการตรวจวัดหรือประสานงานขอข้อมูลการ
ตรวจวัดจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง International Organization for Standardization
(Leq 24 ชม.)
(ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกาหนด
- ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์
(L90)

ความถี่

จานวน 4 สถานี ได้แก่
- ทุก 6 เดือน ตรวจวัดครั้ง
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ละ 7 วัน ต่อเนื่อง
ภูไทร
ครอบคลุมวันหยุดและวัน
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
ทาการ ตลอดระยะเวลา
- สถานีที่ 3 โรงพยาบาล
ดาเนินการ โดยทาการ
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ตรวจวัดในช่วงเวลา
มาบยางพร
เดียวกันกับการตรวจวัด
- สถานีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
คุณภาพอากาศจากปลาย
วังตาลหม่อน
ปล่อง

หน้า 8-104

จานวน 3 สถานี ได้แก่
- ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง
- สถานีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
ครอบคลุมวันธรรมดา และ
ภูไทร
วันหยุด ทุกๆ 6 เดือน
- สถานีที่ 2 วัดพณานิคม
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ
- สถานีที่ 3 ริมรัว้ โครงการ
International Organization for Standardization - แผนที่เส้นระดับเสียง
- จัดทาให้แล้วเสร็จภายในปี
(ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกาหนด
(Noise Contour Map)
แรกหลังจากเปิดดาเนินการ
ภายในโครงการ ให้แล้ว
โดยระบุแ หล่ ง กาเนิ ด เสี ย ง
เสร็จภายในปีแรก หลังจาก ค ว า ม ดั ง ค ว า ม ถี่ แ ล ะ
เปิดดาเนินการ และทุก 3
พิจารณาการรบกวน
ปีตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ โดยระบุแหล่ง
กาเนิดเสียง ความดัง
ความถี่ และพิจารณาการ
รบกวน

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- แผนที่เส้นระดับเสียง
(Noise Contour Map)

-

สถานีติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. ด้านเสียง (ต่อ)

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ
- ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง
(Leq 8 ชม.)

สถานีติดตามตรวจสอบ

International Organization for Standardization - บริเวณสถานที่ที่มีเสียง
(ISO 1996) หรือตามวิธีที่หน่วยงานราชการกาหนด
สูงกว่า 85 เดซิเบล(เอ)
ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้า
กังหันก๊าซ เครื่องผลิต
ไฟฟ้ากังหันไอน้า และ
เครื่องอัดอากาศ

ความถี่
- ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง
ครอบคลุมวันธรรมดา และ
วันหยุด ทุกๆ 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาดาเนินการ

ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าแบบต่อเนื่อง บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ ง ตลอดระยะดาเนินการ
(Online Monitoring)
ของโครงการ

ใช้วิธีการตามมาตรฐานของ Standard Methods for บ่อพักน้าทิ้งของโครงการ
the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง
กาหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีการ
ที่ทางหน่วยงานราชการกาหนด

ผู้รับผิดชอบ

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ดาเนินการ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-105

3. ด้านคุณภาพน้า ผิวดิน
3.1 คุณภาพน้าระบาย - ตรวจวัดโดยระบบติดตาม
ทิ้งจากหอหล่อ
ตรวจสอบคุณภาพน้า
เย็น
แบบต่อเนื่อง
 อุณหภูมิ
(Temperature)
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 ค่าการนาไฟฟ้า
(Conductivity)
- ตรวจสอบคุณภาพน้า
ประกอบด้วย
 อัตราการไหล (Flow
Rate)
 อุณหภูมิ
(Temperature)
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
3.1 คุณภาพน้าระบาย
ทิ้งจากหอหล่อ
เย็น (ต่อ)

4. คมนาคม

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ



ของแข็งละลายทั้งหมด
(Total Dissolved
Solids)
 ของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solid,
SS)
 น้ามันและไขมัน (Oil &
Grease)
 ปริมาณคลอรีนคงเหลือ
(Residual Chlorine)
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ดาเนินการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ บริเวณพื้นที่โครงการ
จากการคมนาคมขนส่งของ โครงการทุกครั้ง และจัดทาเป็นสรุปรายเดือน
โครงการพร้อมทั้งบันทึก
สาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา
และแนวทางแก้ไขปัญหาทุก
ครั้ง
- ชนิด และปริมาณขยะทั่วไป สารวจและบันทึก
บริเวณพื้นที่โครงการ
และของเสียจากกระบวนการ
ผลิต

ทุกวันตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลา
ดาเนินการ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

หน้า 8-106

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5. ด้านการจัดการ
กากของเสีย

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านเศรษฐกิจสังคม

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

- สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความ
คิดเห็นที่มีต่อโครงการของ
ประชาชน และผู้นาชุมชน
โดยรอบพื้นทีโ่ ครงการที่คาดว่า
อาจได้รับผลกระทบจาก
โรงไฟฟ้า และหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
ผู้นาชุมชน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ประเด็นข้อร้องเรียน/
ข้อวิตกกังวล จัดทาเป็นฐาน
ข้อมูลในการติดตามแก้ไข
ปัญหาและสร้างความเข้าใจ
ของโรงไฟฟ้า

ผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามตาม
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
- หน่วยงานราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการในพื้นที่
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
- กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่ ผู้นาทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการในพื้นที่ศึกษา ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling อย่างน้อย 1 รายต่อหมู่บ้าน
- กลุ่มครัวเรือน
 ใช้การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability
Sampling) ครอบคลุมตามขอบเขตพื้นที่ศึกษาที่
กาหนด ได้แก่ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะ 5 กิโลเมตร
โดยรอบที่ตั้งโครงการ และบริเวณที่มีการ
ดาเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ให้ช่วงของการสุ่ม (Random Interval) กระจาย
อย่างทั่วถึงตามจานวนครัวเรือนของแต่ละ
หมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ชุมชนที่
เก็บตัวอย่างดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

หมู่บ้าน (ชุมชน) ที่อยู่ภายใน ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
รัศมีพนื้ ที่ศึกษา 5 กิโลเมตร ดาเนินการ
ที่คาดว่าอาจได้รับผลกระทบ
ในด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ จากการพัฒนาโครงการ
รวมทั้งบริเวณที่มีการ
ดาเนินการตรวจวัดดัชนี
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

หน้า 8-107

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม
7. ด้านการมีส่วนร่วม - รายงานสรุปแผนงานและผล
ของประชาชน
การติดตามตรวจสอบการ
และมวลชน
ปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน
สัมพันธ์
และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะ
ดาเนินการของโครงการ
- สรุปผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด
จั ด ท ารายงานสรุ ป แผนงาน และผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดาเนินการของโครงการ
ที่ได้รับจากหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อรายงาน
ต่ อพื้ นที่ ทุ ก 6 เดื อน และน าเสนอในรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ต่ อ ส า นั ก งา นน โยบา ยแ ละ แผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน

สถานีติดตามตรวจสอบ

ความถี่

หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรของพื้ น ที่ ดาเนินการ
โครงการรวม 3 ตาบล ใน 2
อ าเภอของจั ง หวั ด ระยอง
และ 1 ต าบล ใน 1 อ าเภอ
ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่
- ตาบลมาบยางพร อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
- ตาบลพนานิคม และ
ตาบลมะขามคู่ อาเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด และกรรมการการมี
ส่วนร่วมฯ

บริษัท อมตะ บี.กริม
เพาเวอร์ (ระยอง) 3
จากัด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-108

8. ด้านสาธารณสุข/
อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย
8.1 สาธารณสุข
- ภาวะการเจ็บป่วยของ
- รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจาก
พื้ น ที่ โ ครงการและชุ ม ชน - บันทึกอุบัติเหตุและสถิติ
ประชาชนในพื้นทีศ่ ึกษาใน
สถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่
ใกล้เคียง
ผู้ป่วยทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
รัศมี 5 กิโลเมตร
- บันทึกอุบตั ิเหตุและสถิติการบาดเจ็บของพนักงาน
และเจ็บป่วย โดยจัดทา
- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
ภายในโรงไฟฟ้า
รายงานสรุปทุกเดือน
และการบาดเจ็บของพนักงาน - ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ โดยตรวจ
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน
- ปัญหาสาธารณสุข และ
สุขภาพทั่วไป ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์
ใหม่ก่อนเข้าทางานและ
สุขภาพพนักงาน
ปอด สมรรถภาพการมองเห็น/ตาบอดสี ตรวจ
ตรวจประจาปีๆ ละ 1 ครั้ง
ปัสสาวะ ตรวจหาหมู่เลือด

ผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด

RNP/ENV/RT5539/P2540/RT046-1

ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม
8.1 สาธารณสุข (ต่อ)

8.2 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ

-

วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด

สถานีติดตามตรวจสอบ

- บันทึกอุบัติเหตุและสถิติ
ผู้ป่วยทุกครั้งที่เกิดอุบัติ เหตุ
และเจ็บป่วย โดยจัดทา
รายงานสรุปทุกเดือน
- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสภาพแวดล้อมในการ
ทางานตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด

ผู้รับผิดชอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 8-109

- ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัตงิ านในโครงการ
ดังนี้
 พนักงานทั่วไป : ตรวจร่างกายทั่วไป ความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด เอกซเรย์ปอด
สมรรถภาพการมองเห็น ตรวจปัสสาวะ
- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้เพิ่มเติม
พารามิเตอร์ในการตรวจให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการทางาน
ปัญหาสาธารณสุขและ
- บันทึกอุบัติเหตุและสถิติการบาดเจ็บของพนักงาน พื้นที่โครงการ
สุขภาพพนักงาน
ภายในโรงไฟฟ้า
สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย - ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัตงิ านในโครงการ
และการบาดเจ็บของพนักงาน - รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจาก
ปัญหาสาธารณสุข และ
สถานบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่
สุขภาพพนักงาน
- ติดตามตรวจสอบสถิติ ความถี่ และความรุนแรง
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
ของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บใน
การทางาน เช่น ความร้อน
ระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน
แสงสว่าง เป็นต้น
- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดใน
มาตรการลดผลกระทบ เช่น การฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคล การปฏิบัติตาม
กฎความปลอดภัย เป็นต้น
- ตรวจสอบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง
ลักษณะการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติ
งานของพนักงาน
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น ความร้อน แสงสว่าง เป็นต้น

ความถี่

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด
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ตารางที่ 8.3-5
ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดาเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จากัด (ต่อ)

