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เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
การก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ต าบลบางปูใหม่ 

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

 ปี พ.ศ. 2546 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
ผ่านองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (The New Energy and 
Industrial Technology Development Organization ; NEDO) ในการพัฒนา “โครงการสาธิตการใช้
ประโยชน์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้” เพ่ือเป็นโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ในการแก้ไขปัญหาการก าจัดวัสดุ
เหลือใช้จากอุตสาหกรรม โดย NEDO ได้สนับสนุนเตาเผาที่ใช้เทคโนโลยีฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed 
Technology) ขนาด 100 ตัน/วัน จ านวน 1 เตา พร้อมระบบผลิตไอน  า และอุปกรณ์ต่างๆ  โดยเตาเผา
ดังกล่าวตั งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ 
กนอ. ได้มอบหมายให้บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด (BPEC) เป็นผู้ร่วมด าเนินโครงการ  

  โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้  เป็นการเผาก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว (ของเสีย) ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย (Non Hazardous Waste) (ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 1 ของ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548) ประมาณ 100 ตัน/วัน และมีการน าความร้อนจากการเผาไหม้มา
ผลิตไอน  าได้ประมาณ 17 ตัน/ชั่วโมง โดยไอน  าประมาณ 1 ตัน/ชั่วโมง จ าหน่ายให้กับลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู และไอน  าประมาณ 16 ตัน/ชั่วโมง น ามาเป็นต้นก าลังในการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า (Steam Turbine Generator) ขนาด 1.6 เมกะวัตต์ เพ่ือใช้งานภายในโครงการ  

 การด าเนินโครงการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้น าเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบทุก 6 เดือน  
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1.2 ความจ าเป็นของโครงการ 

 ปัจจุบันของเสียที่โครงการเผาก าจัด ได้แก่ มูลฝอยชุมชน ของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งค่า
การออกแบบ ของเสียที่รับมาเผาก าจัดจะมีความชื น (Humidity) ประมาณร้อยละ 28 และค่าความร้อน 
(Heating Value) ประมาณ 3,600 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (kcal/kg) 

 โครงการมีแผนจะรับของเสียเข้าเผาก าจัดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาของเสียในปัจจุบัน 
และเป็นทางเลือกในการจัดการของเสียอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั งเป็นการเผาของเสีย
เพ่ือน าโลหะที่มีมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ดังนี   

 1) ของเสียที่มีลักษณะค่าความชื นต่ าและค่าความร้อนสูง  

  จากลักษณะสมบัติของเสียที่เกิดขึ นจากโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเป็นของเสีย
ที่มีค่าความชื นต่ าและค่าความร้อนสูงมากขึ น ดังนั น โครงการมีแผนที่จะรับของเสียประเภทดังกล่าว ได้แก่ 
เศษวัสดุเปื้อนน  ามัน (ถุงมือ เศษผ้า ฯลฯ) ถังพลาสติกขนาดเล็กปนเปื้อน เศษถุงกรองเสื่อมสภาพ เศษกาวใช้
แล้ว เศษหนังเทียม (ไม่ใช่ PVC) เป็นต้น มาเผาก าจัดร่วมกับของเสียทั่วไปจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผา
ก าจัดในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เตาเผาดีกว่าเดิม และสามารถเผาก าจัดของเสียได้
มากกว่า 100 ตัน/วัน  

 2) ของเสียที่เป็นของเหลว (เพ่ิมเติม) 

  ปัจจุบันโครงการมีการใช้ของเสียที่เป็นของเหลว ได้แก่ น  าเสียที่จัดเป็นของเสียไม่อันตรายจาก
โครงการ (น  าล้างท าความสะอาด) และจากโรงงานอุตสาหกรรม มาท าการฉีดพรมในห้องเผาไหม้เพ่ือควบคุม
อุณหภูมิการเผาไหม้ ซึ่งภายหลังรับการเผาก าจัดของเสีย โครงการมีแผนจะรับของเสียที่เป็น น  าเสีย
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ฉีดพรมน  าในห้องเผาเพ่ิมเติม และจะรับน  าเสียที่
มีค่าความร้อนสูงประเภทน  าเสียปนเปื้อนน  ามันหรือปนเปื้อนสารหล่อเย็น สารละลายประเภทแอลกอฮอล์ที่
เสื่อมสภาพ เป็นต้น มาเผาก าจัดร่วมกับของเสียทั่วไปจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผาก าจัดในปัจจุบัน ซ่ึง
จะท าให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เตาเผาดีกว่าเดิม  

 3) ทางเลือกในการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม 

  โครงการจะรับของเสียอุตสาหกรรม เช่น ชุดถุงลมนิรภัยในรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ ( Inflator) สารท า
ความเย็น (CFC/HFC) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น มาท าการเผาก าจัด เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการของ
เสียอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 4) การเผาของเสียเพื่อน าโลหะที่มีมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

  โครงการรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ 
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(Nickel Metal Hydride Battery) ที่ใช้งานในรถยนต์ไฮบริด (HVB) และโทรศัพท์มือถือ ที่เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานแล้ว มาเผาก าจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) เพ่ือน าโลหะลิเทียม (Li) นิกเกิล (Ni) 
ซึ่งเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงน ากลับไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม ่โดยจะติดตั งเตาเผาเฉพาะเพ่ือเผาก าจัด 

  อย่างไรก็ตาม ของเสียดังกล่าวข้างต้นที่โครงการจะรับเข้ามาเผาก าจัด จะมีลักษณะที่เข้าข่ายของ
เสียอันตราย (Hazardous Waste) ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวกท่ี 2 ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 แต่โครงการจะก าหนดเกณฑ์ในการรับของเสียอันตราย (Acceptance Criteria) โดยจะ
รับเฉพาะของเสียอันตรายที่มีค่าโลหะหนัก (Heavy Metal) ไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นของเสียอันตราย 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ฉบับดังกล่าวมาเผาก าจัดเท่านั น 

  การรับของเสียมาเผาก าจัดเพ่ิมเติมนั นโครงการจะต้องมีการควบคุมปริมาณการเผาก าจัดเพ่ือ
ควบคุมอากาศเสียที่เกิดขึ นมิให้เกินกว่าความสามารถของระบบบ าบัดอากาศ รวมทั งควบคุมการบ าบัดอากาศ
ให้อากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545  

 โดยในอนาคตโครงการจะมีการก าจัดกากของเสียสูงสุด สรุปได้ดังนี  

การก าจัดของเสีย 
ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ของเสียที่เป็นอันตราย 

ของแข็ง  
(ตัน/วัน) 

ของเหลว  
(ลบ.ม./วัน) 

ของแข็ง  
(ตัน/วัน) 

ของเหลว  
(ลบ.ม./วัน) 

ปัจจุบัน (EIA) 100 40 - - 
ภายหลังขยาย 120 108 30 15 

ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด, 2560 

 ภายหลังจากที่โครงการรับของเสียที่อาจจะปนเปื้อนมาท าการเผาก าจัด ท าให้เตาเผาสามารถเผาก าจัด
ของเสียได้มากกว่า 100 ตัน/วัน ถือว่าเป็นการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย (โครงการขยาย
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม) เข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ประเภทโครงการ โรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวม หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานที่มีการเผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย ยกเว้น การเผาในหม้อเผาปูนซิเมนต์ที ่ใช้ของเสีย
อันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม ให้เสนอในขั นตอนขออนุญาตประกอบกิจการ 
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  การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับนี  BPEC จึงได้จัดให้มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั  นตอนต่างๆ ของการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเสียในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั  งทางด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  

1.3  การพิจารณาแนวทางเลือกในการด าเนินโครงการ 

 การรับของเสียที่อาจจะปนเปื้อนสารอันตรายเข้ามาเผาก าจัด มีการพิจารณาแนวทางเลือกในการ
ด าเนินการ ดังนี  

 1) การรับของเสียเข้ามาเผาก าจัด  

  การขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสียของโครงการในครั งนี  ของเสียที่ โครงการจะรับมา
เผาก าจัด จะมีลักษณะที่เข้าข่ายของเสียอันตราย (Hazardous Waste) ตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกที่ 2 
ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

  ทั งนี  โครงการจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของของเสียอันตรายที่จะรับเข้ามาเผาก าจัด และจะรับ
เฉพาะของเสียอันตรายที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีค่าโลหะหนัก (Heavy Metal) ไม่เกินเกณฑ์ในการรับของเสีย
อันตราย (Acceptance Criteria) ตามท่ีโครงการก าหนด 

 2) เทคโนโลยีการบ าบัดอากาศ 

  ปัจจุบันระบบบ าบัดอากาศของโครงการ มีการติดตั งระบบดูดซับแบบแห้ง (Dry Scrubber) ระบบ
ฉีดผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Injection System) ระบบถุงกรอง (Bag Filter) และระบบบ าบัด
อากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพ่ือบ าบัดอากาศก่อนระบายออกจากปล่อง  

  การรับของเสียมาเผาก าจัดเพ่ิมเติมในครั งนี  โครงการจะต้องมีการควบคุมปริมาณการเผาก าจัดเพ่ือ
ควบคุมอากาศเสียที่เกิดขึ นมิให้เกินกว่าความสามารถของระบบบ าบัดอากาศ รวมทั งควบคุมการบ าบัดอากาศ
ให้อากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผามีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดยโครงการจะมีการติดตั งระบบบ าบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated 
Carbon Treatment) เพ่ิมเติม ต่อจากระบบระบบดูดซับแบบเปียก (Wet Scrubber) เพ่ือดูดซับโลหะหนัก
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และกลิ่นที่คงเหลือก่อนระบายออกจากปล่อง 

1.4 ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ 

 การขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย ในครั งนี จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี  

 1) ท าให้การจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามหลักวิชาการ มีความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 2) ท าให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเตาเผาดีขึ น และเป็นการใช้งานเตาเผาให้เต็มศักยภาพตามที่
ได้ออกแบบไว้  

 3) น าพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้มาผลิตไอน  าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมมาก
ขึ น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 

 4) เป็นทางเลือกในการจัดการของเสียอันตราย เช่น การจัดการชุดถุงลมนิรภัยในรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ 
(Inflator) สารท าความเย็น (CFC/HFC) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

 5) เป็นการน าทรัพยากรที่มมีูลค่าจากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Precious Metal Recovery) 

1.5 แหล่งเงินทุนของโครงการ  

 การด าเนินโครงการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย จะใช้เงินลงทุนจากงบลงทุนของ
บริษัทฯ ทั งหมด 

1.6 ระยะเวลาในก่อสร้างโครงการ 

 การขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย จะมีการก่อสร้างเตาเผาก าจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่
(Battery Covers) ของรถยนต์ไฮบริด (HVB) และโทรศัพท์มือถือ ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานแล้ว ขนาด 
2.7 ตัน/วัน และติดตั งระบบบ าบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์  (Activated Carbon Treatment) จะใช้
ระยะเวลารวมประมาณ 12 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 

2. วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น (ค.1) 

 ในขั นตอนการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1)  มี
วัตถุประสงค์ ดังนี  

 1) เพื่อน าเสนอความเป็นมาของโครงการ ความจ าเป็นของโครงการ รายเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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 2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ 

3. รายละเอียดโครงการ 

3.1  ที่ตั้งโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 1) ที่ตั้งโครงการ  

  โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ ตั งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซอย 3B ต าบลบางปูใหม่ และต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ (รูปที่ 3.1-1) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับโดยรอบ ดังนี  

  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ บริษัท ไทยนิชชิน เซฟุง จ ากัด  

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

  ทิศใต ้   ติดต่อกับ ถนนบางปู ซอย 3B และบริษัท เซาท์อีสต์เอเชี่ยน แพกเกจจิ่งแอนด์
แคนนิ่ง จ ากัด 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บริษัท ไลอ้อน ไทร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  โครงการมีพื  นที ่ประมาณ 13,082.68 ตารางเมตร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 
ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารชั่งน  าหนัก อาคารเก็บรวบรวมของเสีย อาคารเตาเผา บ่อรับของเสีย  
(Refuse pit) และระบบผลิตไอน  า อาคารเก็บของเสียอันตราย อาคารล้างรถ พื นที่วางกระบะ พื นที่จอด
รถบรรทุก ป้อมยาม และพื นที่สีเขียว (รูปที่ 3.1-2) 
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รูปที่ 3.1-1 ที่ตั งโครงการและขอบเขตพื นที่ศึกษา 
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รูปที่ 3.1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  

3.2 การก าจัดของเสีย 

   1) ชนิดและปริมาณของเสียที่รับก าจัด 

  (1) ปัจจุบันโครงการฯ มีขอบข่ายการให้บริการรับของเสียจากทั่วประเทศ โดยประเภทของของ
เสียที่จะรับเข้าสู่โครงการฯ เป็นของเสียที่จัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   ก) ของเสียที่เป็นของแข็ง เช่น ขยะทั่วไป (ขยะจากอาคารส านักงาน หรือในบริเวณโรงงาน) 
เศษบรรจุภัณฑ์ กากตะกอนจากระบบบ าบัดน  าเสีย พลาสติก เศษกระดาษ/เศษผ้า เศษยาง และผลิตภัณฑ์
ไม่ได้มาตรฐาน ประมาณ 100 ตัน/วัน 

   ข) น  าเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย ประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

  (2) ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย (รูปที่ 3.2-2) 

   โครงการมีแผนจะรับของเสียเข้าเผาก าจัดเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาของเสียใน
ปัจจุบัน และเป็นทางเลือกในการจัดการของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย รวมทั ง น า
ทรัพยากรที่มีค่าจากของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ดังนี   
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   ก) ของเสียที่มีลักษณะค่าความชื นต่ าและค่าความร้อนสูง  

    จากลักษณะสมบัติของเสียที่เกิดขึ นจากโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะเป็น
ของเสียที่มีค่าความชื นต่ าและค่าความร้อนสูงมากขึ น ดังนั น โครงการมีแผนที่จะรับของเสียประเภทดังกล่าว 
ได้แก่ เศษวัสดุเปื้อนน  ามัน (ถุงมือ เศษผ้า ฯลฯ) ถังพลาสติกขนาดเล็กปนเปื้อน เศษถุงกรองเสื่อมสภาพ เศษ
กาวใช้แล้ว เศษหนังเทียม (ไม่ใช่ PVC) เป็นต้น มาเผาก าจัดร่วมกับของเสียทั่วไปจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การเผาก าจัดในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เตาเผาดีกว่าเดิม และสามารถเผาก าจัดของ
เสียได้มากกว่า 100 ตัน/วัน  

   ข) ของเสียที่เป็นของเหลว (เพ่ิมเติม) 

    ปัจจุบันโครงการมีการใช้ของเสียที่เป็นของเหลว ได้แก่ น  าเสียที่จัดเป็นของเสียไม่อันตราย
จากโครงการ (น  าล้างท าความสะอาด) และจากโรงงานอุตสาหกรรม มาท าการฉีดพรมในห้องเผาไหม้เพ่ือ
ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ ซึ่งภายหลังรับการเผาก าจัดของเสีย โครงการมีแผนจะรับของเสียที่เป็นน  าเสีย
อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ฉีดพรมน  าในห้องเผาเพ่ิมเติม และจะรับน  าเสียที่
มีค่าความร้อนสูงประเภทน  าเสียปนเปื้อนน  ามันหรือปนเปื้อนสารหล่อเย็น สารละลายประเภทแอลกอฮอล์ที่
เสื่อมสภาพ เป็นต้น มาเผาก าจัดร่วมกับของเสียทั่วไปจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผาก าจัดในปัจจุบัน ซ่ึง
จะท าให้มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้เตาเผาดีกว่าเดิม  

   ค)  ทางเลือกในการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม 

    โครงการจะรับของเสียอุตสาหกรรม เช่น ชุดถุงลมนิรภัยในรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ (Inflator) 
สารท าความเย็น (CFC/HFC) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น มาท าการเผาก าจัด เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดการ
ของเสียอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

   ง) การเผาของเสียเพื่อน าโลหะที่มีมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

    โครงการรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮ
ไดร์ (Nickel Metal Hydride Battery) ที่ใช้งานในรถยนต์ไฮบริด (HVB) และโทรศัพท์มือถือ ที่เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานแล้ว มาเผาก าจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) เพ่ือน าโลหะลิเทียม (Li) นิกเกิล (Ni) 
ซึ่งเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงน ากลับไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่ โดยจะติดตั งเตาเผาเฉพาะเพ่ือเผาก าจัด 

  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย สรุปได้ดังนี   

การก าจัดของเสีย 
ของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ของเสียที่เป็นอันตราย 

ของแข็ง  
(ตัน/วัน) 

ของเหลว  
(ลบ.ม./วัน) 

ของแข็ง  
(ตัน/วัน) 

ของเหลว  
(ลบ.ม./วัน) 

ปัจจุบัน (EIA) 100 40 - - 
ภายหลังขยาย 120 108 30 15 

ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด, 2560 
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 2) การคัดแยก 

  การด าเนินการในปัจจุบัน โครงการฯ จะคัดแยกของเสียอันตรายและของเสียประเภทพลาสติกที่มี
โอกาสมีพีวีซี (PVC) เป็นองค์ประกอบ ที่บริเวณอาคารคัดแยกของเสียซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารปิด เมื่อของเสีย
ถูกน าเข้ามาในอาคารคัดแยกของเสียแล้ว จะใช้รถตักเกลี่ยของเสียที่ถูกเทกองจากรถขนส่งให้กระจายตัวใน
บริเวณที่ก าหนด เพ่ือให้พนักงานท าการคัดแยกของเสีย (พนักงานจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการคัดแยก
ของเสีย) โดยของเสียอันตรายจะถูกคัดแยก และจัดเก็บในภาชนะจัดเก็บของเสียที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ เพ่ือรอ
ส่งไปก าจัด ส าหรับของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ (Recycle) และพลาสติกท่ีมีโอกาสมี PVC 
เป็นองค์ประกอบจะถูกคัดแยก และรอจ าหน่ายให้กับผู้รับซื อที่ได้รับอนุญาตต่อไป   

  นอกจากนี  พนักงานบริเวณสายพานล าเลียงของเสียจะตรวจสอบการหลุดรอดของของเสียอันตราย 
และพลาสติกท่ีมีโอกาสมี PVC เป็นองค์ประกอบ ก่อนเข้าสู่บ่อรับของเสีย (Refuse Pit) หลังจากนั นเจ้าหน้าที่
บังคับเครนตักขยะในบ่อรับของเสีย ท าการตรวจสอบประเภทของของเสียระหว่างการคลุกเคล้าของเสียอีกครั ง
หนึ่ง เพ่ือให้มั่นใจว่าของเสียที่ป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้จะไม่มีการปนเปื้อนของของเสียอันตราย และพลาสติกที่มี
โอกาสม ีPVC เป็นองค์ประกอบ  

  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย การคัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจะใช้
รูปแบบการด าเนินงานเช่นเดียวกับปัจจุบัน ส่วนของเสียที่โครงการจะรับเข้ามาเผาก าจัดเพ่ิมเติมในครั งนี  
โครงการจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของของเสียอันตรายที่จะรับเข้ามาเผาก าจัด และจะรับเฉพาะของเสีย
อันตรายที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีค่าโลหะหนัก (Heavy Metal) ไม่เกินเกณฑ์ในการรับของเสียอันตราย 
(Acceptance Criteria) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ฉบับดังกล่าวมาเผาก าจัดเท่านั น 

 3) การจัดการของเสียภายหลังการคัดแยก 

  การด าเนินการในปัจจุบัน ภายหลังจากการคัดแยกของเสียทั งหมดจะถูกน าไปจัดการดังนี  

  - ของเสียอันตรายที่ปะปนมาทั งหมด โครงการรวบรวมน าไปจัดเก็บไว้ในอาคารเก็บรวบรวมของ
เสียอันตราย เพื่อรอส่งไปก าจัดยังผู้รับก าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  - เศษโลหะและวัสดุที่น ากลับไปใช้ใหม่ได้ น าไปจัดเก็บไว้เพ่ือรอจ าหน่ายให้กับผู้รับซื อที่ได้รับ
อนุญาต 

  - วัสดุที่ไม่สามารถเผาได้ แต่จัดเป็นของเสียไม่อันตราย เช่น พลาสติกที่มีโอกาสมีพีวีซีเป็น
องค์ประกอบ แก้ว กระจก ยางขนาดใหญ่ กระป๋องอลูมิเนียม เศษไฟเบอร์กลาส หินเจียร ทรายจากเบ้าหล่อ 
และเศษวัสดุก่อสร้าง จะถูกคัดแยกเพ่ือส่งไปรีไซเคิล ส่วนของเสียที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกส่งไปก าจัดที่
หลุมฝังกลบของศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจร พื นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (ESBEC) 
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  - น  าเสียที่เกิดขึ นภายในอาคารคัดแยกของเสีย จะถูกรวบรวมลงสู่ท่อรวบรวมน  าเสียภายใน
อาคารซึ่งจะเชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน  าเสียนอกอาคาร และน าไปเก็บรวบรวมไว้ในถังเก็บน  าเสียใต้ดิน ก่อนฉีด
เข้าไปในเตาเผาเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ต่อไป 

  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการจะท าการคัดแยกของเสียที่เป็น
อันตรายที่ไม่สามารถจัดการได้ เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัด และ
การจัดการของเสียอ่ืนๆ ภายหลังการคัดแยกยังคงด าเนินการเช่นเดิม  

 4) การป้อนของเสียและการเผาก าจัด 

  ของเสียที่ผ่านการคัดแยกจะถูกย่อยขนาดด้วยเครื่องย่อย 1 (Crusher 1) เพ่ือลดขนาดของเสีย 
ก่อนรวบรวมไว้ในบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) ความจุ 1,200 ลูกบาศก์เมตร จากนั นจะตักของเสีย (Bucket 
Grab) จากบ่อรับของเสียใส่ถัง (Hopper) และของเสียจะผ่านเข้าสู่เครื่องย่อย 2 (Crusher 2) เพ่ือให้มีขนาด
เล็กลงเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ ก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
โดยผ่านระบบสายพานล าเลียง ซึ่งออกแบบให้มีอัตราการป้อนที่สม่ าเสมอประมาณ 9 ตัน/ชั่วโมง โดยอากาศ
จะส่งเข้ามาทางด้านล่างของเตาซึ่งจะท าให้เกิดสภาพความปั่นป่วน (Turbulence) ของทรายที่อยู่ในห้องเผา
ท าให้สามารถสัมผัสกับของเสียอย่างทั่วถึง และเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันระบบจะท าการ
ควบคุมและรักษาระดับของอุณหภูมิไว้ให้คงที่หรือไม่ให้ต่ ากว่า 850 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการเผาไหม้ใน
ห้องเผา มากกว่า 2 วินาที โดยการควบคุมปริมาณอากาศส่วนเกินในห้องเผา และการฉีดน  าเสียเข้าสู่ห้องเผา
ทางด้านบน  (ต าแหน่งอุปกรณ์และเครื่องจักรของโครงการแสดงดังรูปที่ 3.2-1)  

  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการยังคงป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผา 
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และฉีดพรมน  าเสียในห้องเผาไหม้เช่นเดียวกับการด าเนินการในปัจจุบัน และ
โครงการจะมีการติดตั งเครื่องย่อย (Crusher) เพ่ิมเติมจ านวน 1 ชุด เพ่ือลดขนาดของเสียให้มีขนาดที่
เหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหม้ 

  ส่วนแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ (Nickel 
Metal Hydride Battery) ที่ใช้งานในรถยนต์ไฮบริด (HVB) และโทรศัพท์มือถือ ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้
งานแล้ว โครงการจะติดตั งเตาเผาเฉพาะ ไม่มีการน าไปเผาก าจัดในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
แต่อย่างใด  

 5) การผลิตไอน้ า 

  ระบบเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ที่ใช้ในโครงการออกแบบให้สามารถก าจัดของเสียได้ 
100 ตัน/วัน ก๊าซร้อนจากเตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส จะถูกน ามาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
โดยมีหม้อน  า (Boiler) ท าหน้าที่ดึงความร้อนมาใช้ในการผลิตไอน  า โดยลดอุณหภูมิลงให้เหลือประมาณ 250 
องศาเซลเซียส ซึ่งหม้อไอน  านี ได้รับการออกแบบให้สามารถผลิตไอน  าที่มี อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส 
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ประมาณ 21 บาร์ ได้ประมาณ 17 ตัน/ชั่วโมง  โดยไอน  าประมาณ 1 ตัน/ชั่วโมง จ าหน่ายให้กับลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู และไอน  าประมาณ 16 ตัน/ชั่วโมง น ามาเป็นต้นก าลังในการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า (Steam Turbine Generator) ขนาด 1.6 เมกะวัตต์ เพ่ือจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้า 
นครหลวง (กฟน.) และใช้ภายในโครงการ  

  ปัจจบันโครงการผลิตไอน  าได้ประมาณ 8 ตัน/ชั่วโมง และไฟฟ้าได้ประมาณ 0.6 เมกะวัตต์ ทั งนี  
ภายหลังขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสียโครงการ จะผลิตไอน  าและไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ นและไม่เกินจากที่
ออกแบบไว้  

 
รูปที่ 3.2-1 อุปกรณ์และเครื่องจักรของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

ระบบบ าบัดอากาศ 
ระบบบ าบัดอากาศ 

อาคารรับของเสีย 

สายพานล าเลียง 
ห้องพักกากของเสีย 
ก่อนเข้าห้องเผา 

หม้อน้ า 

ระบบบ าบัดอากาศ 

ปล่อง 

ระบบจ่ายไอน้ า 
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รูปที่ 3.2-2 ขั นตอนการท างานเผาของเสีย 

ของเสียที่รับเข้ามา 

ลดอุณหภูมิก๊าซ 
(Gas Cooling Tower) 

หม้อน  า (Boiler)  

เตาเผา 
ฟลูอิดไดซ์เบด  

ย่อยขนาด 1  

บ่อรับขยะ   

ย่อยขนาด 2   

ก าจัด SO2 และ HCl 
(ระบบ Dry Scrubber) 

ฉีดผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)  
ก าจัดไดออกซิน (Dioxin)  

ดักจับฝุ่นด้วยถุงกรอง 
(ระบบ Bag Filter) 

ลดอุณหภูมิก๊าซ 
(Pre-Cooling Tower) 

ก าจัด SO2 และ HCl 
(ระบบ Wet Scrubber) 

ก าจัดโลหะหนัก* 
(ระบบ Activated Carbon) 

* ติดตั งเพิ่มภายหลังขยายการก าจัดของเสีย   

เตาเผา* (ก าจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ Li-on และ Ni-MH) 

ของเสียอันตรายที่ไม่สามารถจัดการได้ 
ของเสียที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

ทราย 
อากาศ 
น  าเสีย ถังเก็บทราย   

ตรวจสอบ/คัดแยกขยะ  

ของแข็งที่ไม่เผาไหม้ (ส่งก าจัดภายนอก) 

ทราย 
ทราย 

ไอน  า (ไปใช้ผลิตไฟฟ้าและจ าหน่าย) 

ก๊าซอุณหภูมิ 900 C  

ก๊าซอุณหภูมิ 250 C  

เถ้าลอย (Fly Ash) (ส่งก าจัด) 

ปูนขาว 
(Ca(OH)2) 

ถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) 

ก๊าซอุณหภูมิ 160 C  

ก๊าซอุณหภูมิ 160 C  

ก๊าซอุณหภูมิ 70 C  

โซดาไฟ 
(NaOH) 

น  าเสีย (ส่งไปก าจัดยังหนว่ยงานที่ไดร้ับอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

 

ปล่องระบาย   

ของเสียไม่อันตราย ของเสียอันตราย 

โลหะที่มีมูลค่า (ลิเทียม/นิกเกิล) 
น ากลับไปผลิตแบตเตอรี่ใหม่ 

อากาศ 
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3.3 การใช้น้ า 

 ปัจจุบันโครงการมีความต้องการน  าใช้ส าหรับเตาเผาขยะ ระบบผลิตไอน  า ระบบหล่อเย็น กิจกรรม
ทั่วไป และการอุปโภค-บริโภคของพนักงานสูงสุดประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตร/วัน  โดยรับน  าใช้มาจากนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ทั งนี  โครงการจัดให้มีถังเก็บน  าขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร (ส ารองน  าใช้ได้ 1 วัน) เพื่อ
ส ารองไว้ใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถสรุปความต้องการใช้น  าของโครงการในปัจจุบัน และภายหลัง การ
ขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย ได้ดังนี  

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการใช้น้ า (ลบ.ม./วัน) 

EIA ปัจจุบนั ภายหลังขยายฯ 
1. ระบบเตาเผา 20 - - 
2. การผลิตไอน  า 500 300 500 
3. ระบบหล่อเย็น 200 360 450 
4. กิจกรรมทั่วไป เช่น ล้างพื น ล้างรถเก็บขยะ 24 30 48 
5. การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 6 10 12 

รวม 750 700 1,010 
ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด, 2560 

3.4 การจัดการมลพิษ 

 1) มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

  แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศจากการด าเนินการโครงการในปัจจุบัน คือ ระบบเตาเผาชนิดฟลูอิด
ไดซ์เบด (Fluidized Bed)  ซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย ระบบดูดซับ
แบบแห้ง (Dry Scrubber) ระบบบ าบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์  (Activated Carbon Treatment) ถุงกรอง 
(Bag Filter) และระบบบ าบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพ่ือควบคุมมลพิษทางอากาศจากปล่องที่
ระบายออกสู่บรรยากาศให้มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 ดังนี  

  - ฝุ่นละออง (Particulate)  ไม่เกิน  120  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (7% O2) 

  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ไม่เกิน  30 ส่วนในล้านส่วน 

  - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  ไม่เกิน  180  ส่วนในล้านส่วน (as NO2) 

  - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)   ไม่เกิน  25   ส่วนในล้านส่วน 

  - สารประกอบไดออกซิน (Dioxin)  ไม่เกิน  30  นาโนกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  - ค่าความทึบแสง (Opacity) 10% 
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  ทั งนี  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการจะมีการควบคุมปริมาณการเผา
ก าจัดเพ่ือควบคุมอากาศเสียที่เกิดขึ นมิให้เกินกว่าความสามารถของระบบบ าบัดอากาศ รวมทั งควบคุมการบ าบัด
อากาศให้ดีกว่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียที่หน่วยงานราชการก าหนดไว้ ดังนี  

  (1) การควบคุมอากาศเสีย 

   ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการจะต้องมีการควบคุมปริมาณ
การเผาก าจัดเพ่ือควบคุมอากาศเสียที่เกิดขึ นมิให้เกินกว่าความสามารถของระบบบ าบัดอากาศ โดยอากาศเสีย
ที่เกิดขึ นจากการเผาไหม้ โครงการจะมีการติดตั งระบบบ าบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์  (Activated Carbon 
Treatment) เพ่ิมเติมต่อจากระบบดูดซับแบบเปียก (Wet Scrubber) เพ่ือดูดซับโลหะหนักและกลิ่นก่อน
ระบายออกจากปล่อง 

   ส่วนอากาศเสียจากเตาเผาก าจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) ชนิดลิเทียมไอออน 
(Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ (Nickel Metal Hydride Battery) โครงการจะรวบรวม
ไปท าการบ าบัดร่วมกับอากาศเสียของเตาเผา 

  (2) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียจากเผามูลฝอย 

   ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการจะควบคุมการบ าบัดอากาศ
ให้อากาศที่ระบายออกจากปล่องมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือ
ปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2545 โดยจะต้องมีการควบคุมค่าปริมาณของสารเจือในอากาศท่ีจะระบายออกจากปล่องดังนี  

ล าดับ มลพิษทางอากาศ ปริมาณที่ก าหนด 
1 ฝุ่นละออง (Particulate) 35  มก./ลบ.ม. 
2 ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 40  มก./ลบ.ม. 
3 คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 115  มก./ลบ.ม. 
4 ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 80  มก./ลบ.ม. 
5 ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 150  มก./ลบ.ม. 
6 ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans - TEQ 0.5  นก./ลบ.ม. 
7 ปรอท (Hg) 0.1  มก./ลบ.ม. 
8 Semi Volatile Metals ได้แก่ แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) 0.2  มก./ลบ.ม. 
9 Low Volatile Metals ได้แก่ อาร์ซนิิค (As) เบรลิเลียม (Be) โครเมียม (Cr) 1  มก./ลบ.ม. 
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 2) กลิ่น 

  โครงการมีการป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โดยการสูบอากาศภายในอาคารหรือส่วนที่
เกี่ยวเนื่องกับการ รับขยะไปก าจัดโดยผ่านเครื่องกรองอากาศประเภท  Bio-Filter เพ่ือดักจับกลิ่นที่เกิดจาก
สารองค์ประกอบเป็นพวกอินทรีย์ เช่น กลิ่นจากมูลฝอย ส าหรับบริเวณบ่อรับขยะ (Refuse Pit) ซึ่งเป็นที่
รวบรวมของเสียก่อนเข้าเตาเผา โครงการออกแบบให้มีระดับความดันอากาศต่ ากว่าภายนอกอาคารเล็กน้อย 
เพ่ือป้องกันมิให้อากาศท่ีมีกลิ่นภายในบ่อรับขยะ (Refuse Pit) เคลื่อนตัวสู่นอกอาคารได้  

  นอกจากนี  โครงการจะมีการติดตั งระบบบ าบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์  (Activated Carbon 
Treatment) ต่อจากระบบระบบดูดซับแบบเปียก (Wet Scrubber) เพ่ือบ าบัดกลิ่นก่อนระบายออกจาก
ปล่อง 

 3) เสียง 

  แหล่งก าเนิดเสียงที่ส าคัญของโครงการ ได้แก่ เสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ เช่น เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน  า จะติดตั งภายในห้องที่เป็นระบบปิด และมีอาคารปิดคลุมอีกชั น ท าให้ระดับเสียงที่
ผ่านออกมาจากอาคารมีระดับต่ ามาก อย่างไรก็ตาม โครงการมีการควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ที่ระยะ 1.5 เมตร ไม่ให้เกิน 85 เดซิเบลเดซิเบลเอ รวมทั งจะมีการติดป้ายเตือนให้พนักงานสวมอุปกรณ์ลด
ระดับเสียง (เช่น ที่อุดหูหรือที่ครอบหู) ในกรณีที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว และควบคุมดูแลให้
พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงในขณะที่เข้าไปปฏิบัติงาน เพ่ือลดระดับเสียงรบกวนที่อาจเกิดขึ น 

  ทั งนี  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการมีเพียงการจะมีการก่อสร้าง
เตาเผาก าจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) ของรถยนต์ไฮบริด (HVB) และโทรศัพท์มือถือ ที่
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานแล้ว และติดตั งระบบบ าบัดอากาศด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon 
Treatment) ซึ่งจะมีการควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ระยะ 1.5 เมตร ไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล
เดซิเบลเอ 

 4) น้ าเสีย 

  ปัจจุบันน  าเสียและน  าทิ งท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

  (1) น  าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน : โครงการจะระบายน  าเสียดังกล่าว 
เข้าสู่ระบบรวบรวมน  าเสียเพ่ือบ าบัดยังระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพ่ือให้
คุณภาพน  าเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการก าหนด 

  (2) น  าเสียจากในบ่อรับขยะ (Refuse Pit) : เป็นน  าเสียที่เกิดขึ นจากการย่อยสลายของขยะเกิดขึ น 
โครงการจัดให้มีบ่อรวบรวมน  าเสียดังกล่าว ก่อนน าฉีดเข้าไปในเตาเผา เพ่ือช่วยควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้
ให้เหมาะสม  
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  (3) น  าทิ งจากหอหล่อเย็น (Gas Cooling Tower) : จะรวบรวมฉีดเข้าเตาเผา หรือรวบรวมรวบรวม
ไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลางนิคมฯ บางปู 

  (4) น  าเสียจากระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas Treatment System/Wet Scrubber) : จะ
ปรับสภาพก่อนรวบรวมไปบ าบัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  (5) น  าเสียจากการล้างพื นและการท าความสะอาดรถขยะ : จะรวบรวมฉีดเข้าเตาเผา หรือรวบรวม
รวบรวมไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลางนิคมฯ บางปู 

  (6) น  าฝนปนเปื้อน จะรวบรวมไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการจะมีปริมาณน  าเสียเพ่ิมขึ น 
สามารถสรุปปริมาณน  าเสียที่เกิดขึ นและการจัดการได้ดังนี   

แหล่งก าเนิดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง 
ปริมาณ (ลบ.ม./วนั) 

การจัดการ 
EIA ปัจจุบนั 

ภายหลัง
การขยายฯ 

1) การอุปโภค-บริโภคของพนักงาน 6 10 12 รวบรวมไปบ าบัดยังระบบบ าบัด 
น  าเสียส่วนกลางนิคมฯบางปู 

2) บ่อรับขยะ (Refuse Pit) 10 12 17 ฉีดน  าเสียเข้าไปในเตาเผา 
3) น  าทิ งจากหอหล่อเย็น 280 200 280 ฉีดเข้าเตาเผา/รวบรวมไปบ าบัดยัง

ระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลางนิคมฯ
บางป ู

4) น  าเสียจากระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ 

18 18 18 รวบรวมไปบ าบัดยังหน่วยงานที่
ได้ รั บอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

5) น  าเสียจากการล้างพื นและการท า
ความสะอาดรถขยะ 

24 30 48 ฉีดเข้าเตาเผา/รวบรวมไปบ าบัดยัง
ระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลางนิคมฯ 
บางป ู

6) น  าฝนปนเปื้อน - - - รวบรวมไปบ าบัดยังระบบบ าบัด 
น  าเสียส่วนกลางนิคมฯ บางปู 

ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด, 2560 

 5) กากของเสีย 

  ปัจจุบันกากของเสียที่เกิดขึ นจากโครงการ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

  (1) มูลฝอยจากกิจวัตรประจ าวันของพนักงาน โครงการฯ จัดให้มีการวางถังรองรับขยะไว้บริเวณพื นที่
อาคารส านักงาน และพื นที่ปฏิบัติงานต่างๆ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเพ่ือเก็บรวบรวมขยะดังกล่าว
ไปไว้ที่อาคารเก็บรวบรวมขยะ ก่อนน าไปก าจัดโดยการเผาในเตาเผาของโครงการ 
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  (2) ทรายที่ใช้เป็นตัวกลางในการเผา โครงการจัดส่งให้บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จ ากัด น าไปก าจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Landfill) 

  (3) เถ้าลอย (Fly Ash)  โครงการจะจัดส่งให้บริษัทรับก าจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัด 

  (4) ของเสียจากการคัดแยกของเสียไม่อันตรายที่รับเข้าโครงการ วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ โครงการ
จะท าการคัดแยกเพ่ือจ าหน่ายให้กับบริษัทที่รับซื อ ส าหรับของเสียอันตรายโครงการจะจัดส่งให้บริษัทรับก าจัด
กากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปก าจัด  และวัสดุที่ไม่เหมาะสมใน
กระบวนการเผาไหม้ โครงการจะส่งบริษัทรับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไป
ก าจัด 

  (5) ของเสียที่เหลือจากห้องเผาไหม้  ได้แก่ เศษโลหะ โครงการจะท าการคัดแยกและจ าหน่าย
ให้กับบริษัทที่รับซื อ และเถ้าหนักและวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้  จะตรวจสอบผลวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบัติการ และส่งบริษัทรับก าจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปก าจัด 

  ภายหลังการขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย จะมีกากของเสียเพิ่มขึ น สามารถสรุป
ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ นและการจัดการได้ดังนี  
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กากของเสีย 
ปริมาณ (ลบ.ม./ปี) 

การจัดการ 
EIA ปัจจุบัน 

ภายหลัง
การขยาย 

1. มูลฝอยจากกิจวัตรประจ าวันของพนักงาน  22 35 44 เผาในเตาเผาของโครงการ 
2. ทรายท่ีใข้เป็นตัวกลางในการเผาไหม้ 36 36 36 น ากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการ ส่วนท่ี

หลุดรอดจะถูกส่งก าจัดรวมกับเถ้าหนัก
และวัสดุอื่นๆ ท่ีไม่สามารถเผาไหม้ได้ 

3. เถ้าลอย 3,000 2,400 4,500 ตรวจสอบผลวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ 
ส่งก าจัดตามวิธีการและผู้รับก าจัดท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4. ของเสียจากการคัดแยกของเสียไม่อันตรายท่ี
รับเข้าโครงการ 

    

4.1 วัสดุรีไซเคิล 1,350 600 700 คัดแยกและจ าหน่ายให้กับบริษัทท่ีรับซื อ 

4.2 ของเสียอันตราย 1,500 5 8 ส่งไปก าจัดยังบริษัทรับก าจัดของเสีย
อันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4.3 วัสดุท่ีไม่เหมาะสมในกระบวนการเผาไหม้  - 5,900 6,500 ส่งบริษัทรับก าจัดของเสียท่ีได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปก าจัด 

5. ของเสียอันตรายจากการคัดแยกที่ไม่สามารถ
ก าจัดเองได้ในโครงการ 

- - 5 ส่งไปก าจัดยังบริษัทรับก าจัดของเสีย
อันตรายท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

6. ของเสียท่ีเหลือจากห้องเผาไหม้     

6.1 เศษโลหะ - 20 750 คัดแยกและจ าหน่ายให้กับบริษัทท่ีรับซื อ 

6.2 เถ้าหนักและวัสดุอื่นๆ ท่ีไม่สามารถเผา 
ไหม้ได้ 

1,000 2,800 5,000 ตรวจสอบผลวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ 
และส่งบริษัทรับก าจัดของเสียท่ีได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไป
ก าจัด 

7. ถ่านกัมมันต์ท่ีใช้แล้วจากหอดูดซับ  - - 30 ส่งก าจัดยังบริษัทท่ีได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

8. ชิ นส่วนท่ีเหลือจากการเผาไฮบริดแบตเตอรี่  - - 1,500 รวบรวมส่งต่อเพื่อน าไปเข้ากระบวนการ
น ากลับมาใช้ใหม่ 

ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด, 2560 

3.5 พนักงาน 

 ปัจจุบันโครงการมีพนักงาน 95 คน ภายหลังขยายความสามารถในการเผาก าจัดของเสีย โครงการจะ
รับพนักงานเพ่ิมเติม ท าให้โครงการจะมีพนักงานเพ่ิมขึ นเป็น 120 คน  
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3.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการมีการก าหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื ่อความปลอดภัยของ
พนักงานที่ เช่น การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านความปลอดภัย การอบรมด้านความปลอดภัย ระบบ
รักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และจัดให้มีการควบคุมความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี เพื่อความปลอดภัยและการ
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ น โครงการจัดให้การการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
และสารเคมีรั่วไหล เป็นประจ าปีละ 1 ครั ง 

4. ร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 ขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จะด าเนินการตามแนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับ โครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

 -  แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้าน
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน (ปรับปรุงครั งที่ 1) จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฉบับล่าสุด 

 โดยร่างขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

4.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากโครงการจะต้องมีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั งในกลุ่มผลกระทบหลักและผลกระทบในระดับรองลงมาด้วย โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การมีส่วนรวมของประชาชน ร่วมกับการใช้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญของผลกระทบในช่วงก่อสร้างและช่วงด าเนินการทั งทางบวกและทางลบ  ทั งนี  
รายละเอียดข้อมูลที่ใช้มีรายละเอียดดังนี  

 1) รายละเอียดโครงการ 

  (1) พื นที่ตั งโครงการ 

  (2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  (3) สารเคมีและเชื อเพลิง 
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  (4) การเผาก าจัดของเสียและการผลิตไอน  า 

   ก) ชนิดและปริมาณชองเสียที่ก าจัด 

   ข) การคัดแยกกากของเสีย 

   ค) การจัดการของเสียภายหลังการคัดแยก 

   ง) การป้อนของเสียและการเผาก าจัดของเสีย 

   จ) การผลิตไอน  า 

  (5) ระบบสาธารณูปโภคและหน่วยเสริมการผลิต 

   ก) น  าใช้ 

   ข) การใช้ไฟฟ้า 

   ค) การใช้ไอน  า 

   ง) ระบบหอหล่อเย็น 

  (6) มลพิษและการควบคุม 

   ก) มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

   ข) น  าเสียและการจัดการ 

   ค) เสียงและการควบคุม 

   ง) กากของเสียและการจัดการ 

  (7) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  (8) คนงานและพนักงาน 

  (9) พื นที่สีเขียวและแนวกันชน 

  (10) แผนชุมชนสัมพันธ์ 

  (11) การจัดการข้อร้องเรียน  

 2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

  องค์ประกอบข้อมูลสภาพแวด ล้อมปัจจุบัน จะท าการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาทั ง 4 มิต ิได้แก่ 
ด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต รวมทั งต้อง
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มีการส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการและความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการ โดยขอ้มูลสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันที่จะท าการศึกษา มีดังนี  

  (1) ทรัพยากรด้านกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
ทรัพยากรดิน สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ น  าผิวดิน น  าใต้ดิน และระดับเสียง 

  (2) ทรัพยากรด้านชีวภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพบนบกและระบบนิเวศบนบก 
(ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า) ทรัพยากรชีวภาพในน  าและระบบนิเวศในน  า 

  (3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเกษตรกรรม การ
คมนาคมขนส่ง การใช้น  า การระบายน  าและป้องกันน  าท่วม การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสียและขยะมูลฝอย 
และการบรรเทาสาธารณภัย 

  (4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุข สุนทรียภาพและ
การท่องเที่ยว 

 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการด าเนินโครงการ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจ าแนกผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะระบุกรอบระยะเวลาใน
การประเมินผลกระทบ ลักษณะของกิจกรรม และวิธีการประเมินผลกระทบ (ทางตรง/ทางอ้อม) เช่น วิธีการ
บรรยาย (Descriptive Method) วิธีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) วิธีการ
แบ่งระดับ (Rating/Ranking) เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมผลกระทบทั ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

  การก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับผลการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ทั งระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ โดยมาตรการฯ ดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่ชัดเจน
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนได้ตลอด
อายุของโครงการ 
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4.2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 การประเมินทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกิดขึ นภายใต้แนวคิดของสุขภาพที่
มีความเชื่อมโยงและไม่สามารถแยกออกจากองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา โดยแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลสุขภาพ กับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบ
ด้านอ่ืน ๆ เช่น คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ท าให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยง
และพื นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบทางสุขภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ น  ทั งนี  การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพจะด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย (ข) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

 ส าหรับขั นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ มีดังนี  

 1) การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 

  การกลั่นกรองโครงการเป็นขั นตอนที่แสดงให้เห็นว่าโครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการจ าเป็นต้อง
ท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่ หากต้องด าเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ต้องวิเคราะห์
ว่าโครงการหรือกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพมากน้อยเพียงใด  และต้องท าการประเมินหรือ
วิเคราะห์ในระดับใด 

  การกลั่นกรองโครงการจะพิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการ การด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการที่
คาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ) ขอบเขตพื นที่/กลุ่มคนที่คาด
ว่าอาจได้รับผลกระทบ ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ข้อมูลสุขภาพและสถานภาพสุขภาพของประชาชน
โดยทั่วไปและท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มคนชรา กลุ่มผู้เจ็บป่วยเรื อรัง เป็นต้น) โอกาสใน
การรับสัมผัสหรือได้รับผลกระทบ รวมทั งปัญหา/ข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื นที่ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยก าหนดสุขภาพของประชาชน ซึ่งต้องรวมถึงคนในชุมชนและพนักงานโครงการ 

 2) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

  จากการประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขั นตอน Screening  น ามาก าหนดขอบเขตการศึกษา 
ก าหนดพื นที่ศึกษา และกลุ่มประชากรศึกษา ซึ่งในการก าหนดขอบเขตการศึกษาจะพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ ได้แก่ สิ่งคุกคามสุขภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่อการรับสัมผัส ลักษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพ ผลกระทบต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น รวมทั ง พิจารณาข้อมูลจากทั งผลการศึกษาเฝ้า
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ระวังด้านสุขภาพ งานวิจัยด้านระบาดวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข อาชีวอนามัย ที่ผ่านมา และใช้ข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญและความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขต
การศึกษาในแต่ละประเด็น 

  (1) ขอบเขตผลกระทบทางสุขภาพ จะก าหนดขอบเขตจากผลการกลั่นกรองโครงการ (Screening) 
ที่ได้พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดโครงการ การด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการที่คาดการณ์ว่าอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ โดยครอบคลุมปัจจัยต่างๆ ดังนี  

   ก) การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

   ข) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 

   ค) การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

   ง) การรับสัมผัสต่อมลพิษ และสิ่งคุกคามสุขภาพ 

   จ) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการท างานของท้องถิ่น 

   ฉ) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 

   ช) การเปลี่ยนแปลงในพื นที่ที่มีความ ส าคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

   ซ) ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

   ญ) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 

  (2) ขอบเขตเชิงพื นที่ ได้แก่ พื นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบโครงการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 

  (3) กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มพนักงานโครงการ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มประชาชนที่มีความ
อ่อนไหวเป็นพิเศษ (เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มคนชรา กลุ่มผู้เจ็บป่วยเรื อรัง เป็นต้น) 

  (4) ขอบเขตเชิงเวลา ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ 

  (5) ขอบเขตพื นที่ด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้านที่อยู่โดยรอบที่ตั ง
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 

 3) การประเมินผลกระทบ (Appraisal of the potential impacts) 

  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้ประกอบไปด้วย  การรวบรวมข้อมูลพื นฐาน (Baseline 
Information/Profiling) การบ่งชี และแจกแจงผลกระทบ  (Health Impact Identification) และการจัด
ระดับความส าคัญของผลกระทบ เพ่ือน าเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสุขภาพ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบด้านสุขภาพ 
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  ทั งนี  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะประเมินทั งทางด้านบวกและด้านลบที่มีต่อคนในชุมชน
และพนักงานโครงการ โดยประเมินผลกระทบที่เกิดขึ นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทั งในช่วง
การก่อสร้างและช่วงด าเนินการ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ก าหนดไว้ในขั นตอนการ
ก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) โดยวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมีดังนี  

  (1) การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (Qualitative Assessment) 

   เป็นการประเมินกรณีที่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถประมาณค่าเชิงคณิตศาสตร์หรือสถิติได้  เป็น
การวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยา ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ แต่
สามารถอธิบายลักษณะความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ นในเชิงคุณภาพ จะใช้การอธิบายเชิงพรรณนา 
(Descriptive) ทั งนี  วิธีการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพสามารถใช้ตารางความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health 
Risk Matrix) ที่จะมีการพิจารณาจากโอกาสของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) และความรุนแรง
ของผลที่เกิดตามมา (Consequences) ที่เกิดขึ นกับคนงานก่อสร้าง หรือคนในชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก
โครงการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการต่อไป 

  (1) การประเมินความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (Quantitative Assessment) 

   เป็นการประเมินกับข้อมูลที่สามารถแสดงผลในเชิงตัวเลข หรือผลที่ได้จากการตรวจวัดค่าตัว
แปรต่างๆ เช่น ค่าความเข้มข้นของมลพิษที่ได้จากการตรวจวัดมลพิษ หรือผลที่ได้จากแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือศึกษาหรือประเมินความเสี่ยงทางพิษวิทยาของการได้รับสัมผัสสารเคมี (Hazard 
Quotient) ที่มีการใช้ในโครงการ/มลพิษที่ระบายออกจากโครงการต่อกลุ่มผู้ที่สัมผัส เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานหรือระดับความเข้มข้นอ้างอิงทางสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ เช่น ดังกล่าวแล้วข้างต้น ร่วมกับ
ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยก าหนดค่าอ้างอิงให้อยู่บนหลักการที่ค านึงถึงกลุ่มไวรับและการ
สัมผัสระยะยาว 

 4) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

  ภายหลังจากที่ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว โครงการจะต้องก าหนดมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ รวมทั งจัดท าแผนด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ทั งระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ  
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5. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จะมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือแสวงหาทางเลือกหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยการจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จะด าเนินการตามท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
ดังนี  

 ค.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และเพ่ือให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน 

 ค.2 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั นตอนการประเมินและจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน 

 ค.3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงาน การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รวมถึงน าเสนอ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 

 1) ขอบเขตพื้นที่ด าเนินการ 

  ขอบเขตพื นที่ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จะมีรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตร จากที่ตั ง
โครงการ (อ้างถึงรูปที่ 3.1-1) ครอบคลุมพื นที่ต าบลบางปูใหม่ ต าบลแพรกษา ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ และต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และพื นที่ด าเนินการจะอยู่ใน
พื นที่รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต าบลบางปู เทศบาลต าบลแพรกษา อบต.  
แพรกษา อบต.แพรกษาใหม่ และ อบต. บางพลีใหญ่  
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 2) กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องประกอบด้วย 7 กลุ่มหลัก ดังนี  (1) ผู้รับผลกระทบ (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (4) หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ ทั งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (5) 
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่นในระดับต่างๆ  รวมถึงนักวิชาการอิสระ (6) 
สื่อมวลชนในแขนงต่าง ๆ ทั งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง และ (7) ประชาชนทั่วไป 

6. ช่องทางการสื่อสาร 

 ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อวิตกกังวล ต่อ
การด าเนินโครงการ หรือการศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ตามช่องทาง
สื่อสาร ดังนี  

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
บริษัท บางป ูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
(BPEC) 

ที่อยู่ 965 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3B 
ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท์ 02-709-2546 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-709-2547 
คุณศิริลักษณ์ ต้ังขบวนบุตร อีเมล Siriluk.tangkhabuanbut@wms-thailand.com 
 เว็บไซต์ www.wms-thailand.com 
บริษัทที่ปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จ ากัด 
(Fourtier) 

ที่อยู่ 555/385 หมู่บ้านเลอบิส หมู่ที่ 5  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท์ 02-105-4608 
ผู้ประสานงานโครงการ โทรสาร 02-105-4609 
คุณชีวรัตน์ ศิลปรัตน์ อีเมล cheewarat@4tier.co.th 
 เว็บเพจ www.facebook.com/4tierconsultants 

 

 


