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เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง 

โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  
ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 

***************************** 

1. บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการ โรงงานปรับ
คุณภาพของเสียรวม ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ (รูปที่ 1.1-1 และรูปที่ 1.1-2) 

 โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ได้ให้บริการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 1) การเผาด้วยเตาเผาเทคโนโลยีฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)  

  ของเสียประเภทของแข็งเข้าสู่เตาเผาสูงสุดไม่เกิน 150 ตัน/วัน (ของเสียอันตรายประเภทของแข็ง
สูงสุด ไม่เกิน 30 ตัน/วัน) และของเสียที่เป็นของเหลวสูงสุดไม่เกิน 123 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ของเสียอันตราย
ประเภทของเหลวสูงสุดไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน)   

 2) การเผาด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นในเตาเผาระบบ Fixed Combustion Furnace (เผากำจัด   
ของเสียเป็นรอบ ๆ )  

  โครงการจะรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ 
(Nickel Metal Hydride Battery) ที ่ใช้งานในรถยนต์ไฮบริด (HVB) โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์  
ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานแล้ว มาเผากำจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (Battery Covers) เพื่อนำโลหะลิเทียม 
(Li) นิกเกิล (Ni) และโลหะอื่น ๆ ซึ่งเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งเตาเผา Fixed 
Combustion Furnace สามารถเผาของเสียได้สูงสุด 4.2 ตัน/วัน  
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รูปที่ 1.1-1 ที่ตั้งโครงการฯ และอาณาเขตโดยรอบพื้นที่โครงการฯ 
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รูปที่ 1.1-2 ขั้นตอนการเผากำจัดของเสียของโครงการฯ 

 

* ติดต้ังเพิ่มภายหลังขยายการกำจัดของเสีย   

ก๊าซอุณหภูมิ 70 C  

ปล่องระบาย   

สารประกอบไดออกซินและโลหะหนัก 
(ระบบ Activated Carbon) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่อง
เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2545 

 

ลดอุณหภูมิก๊าซ 
(Pre-Cooling Tower) 

กำจัด SO2 และ HCl 

(ระบบ Wet Scrubber) 

ดักจับฝุ่นด้วยถุงกรอง 

(ระบบ Bag Filter) 

ก๊าซอุณหภูมิ 160 C  

โซดาไฟ 
(NaOH) 

น้ำเสีย (ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการฯ) 

ฉีดผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)  
กำจัดไดออกซิน (Dioxin)  

ปูนขาว 
(Ca(OH)2) 

ถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) 

กำจัด SO2 และ HCl 

(ระบบ Dry Scrubber) 

ก๊าซอุณหภูมิ 160 C  

เถ้าลอย (Fly Ash) (ส่งกำจัดภายนอก) 

ก๊าซอุณหภูมิ 250 C  

ลดอุณหภูมิก๊าซ 
(Gas Cooling Tower) 

ไอน้ำ (ไปใช้ผลิตไฟฟ้าและจำหน่าย) หม้อน้ำ (Boiler)  
ก๊าซอุณหภูมิ > 850 C  

ทราย 

ของแข็งที่ไม่เผาไหม้ (จำหน่าย/ส่งกำจัดภายนอก) 

ทราย 

ย่อยขนาด 2   
ย่อยขนาด 1  

บ่อรับขยะ   

ของเสียอันตรายที่ไม่สามารถจัดการได้ 

ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
ตรวจสอบ/คัดแยกขยะ  

ของเสียที่รับเข้ามา 

ของเสียไม่อันตราย ของเสียอันตราย 

ส่งคืนให้กบัลูกค้า 

เตาเผา 
ฟลูอิดไดซ์เบด  

เตาเผา Fixed Combustion Furnace ทราย 

อากาศ 

น้ำเสีย 

ถังเก็บทราย   

อากาศ 

ตรวจสอบ/ผสมใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑ์ป้อนของเสยีเข้าสูเ่ตาเผา 

แบตเตอรี่ Li-on และ Ni-MH 
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1.2 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำรายงาน 

 โครงการได้ทำการศึกษาของเสียชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบันแล้วพบว่า ของเสียบางชนิดภายหลังจากผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิเป็นการเฉพาะแล้วจะสามารถนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น โลหะปนเปื้อนต่าง ๆ รวมถึงของเสียบางชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน เช่น มูลฝอยติดเชื้อจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นต้น ซี่งเตาเผาของโครงการ
สามารถเป็นทางเลือกในการจัดการของเสียได้ ดังนั้น โครงการจึงมีแผนที่จะรับของเสียบางชนิดเข้ามา
จัดการเพ่ิมเติม โดยที่ยังคงปริมาณการเผากำจัดของเสียในภาพรวมให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ โดยของ
เสียที่จะรับเข้ามาเผากำจัดเพ่ิมเติม ได้แก่  

 1) ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื ้อน เช่น ภาชนะโลหะปนเปื้อน (สี สารเคมี หรือน้ำมัน) 
อุปกรณ์ที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบที่ปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมี เศษโลหะที่มีองค์ประกอบของยาง และ
พลาสติก วัสดุกรองปนเปื้อนที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ เป็นต้น ซึ่งโครงการจะนำมาผ่านกระบวนการให้
ความร้อนโดยควบคุมอุณหภูมิด้วยเตาเผา Fixed Combustion Furnace เพ่ือนำโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 2) มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ในปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งการรับเผากำจัดของโครงการจะเป็นทางเลือกในการกำจัดได้อีกทาง ซึ่งเตาเผาของโครงการ       
มีศักยภาพเพียงพอในการเผากำจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ อย่างปลอดภัยต่อทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545   

  3) เชื ้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนประเภทของแข็งและของเหลว จากโรงงานลำดับที่ 106 
(ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ 
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม) ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าความร้อนสูง โครงการจะ
นำมาเผาร่วมเพ่ือใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าว 

 ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบลักษณะสมบัติของเสียที่จะรับเข้ามาเผากำจัดเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้แล้ว ของเสียที่ผ่านเกณฑ์การรับ (Acceptance Criteria) จะถูกนำไปยังพ้ืนที่กองเก็บของของเสีย
แต่ละชนิดเพ่ือเตรียมเผากำจัด 

 - ของเสียที ่ เป ็นโลหะหรือโลหะปนเปื ้อน โครงการจะนำมาเผากำจัดที ่ เตาเผาแบบ Fixed 
Combustion Furnace 

 - มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข โครงการจะนำมาเผากำจัดที่เตาเผา
ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผาแบบ Fixed Combustion Furnace 

 - เชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel)  จากโรงงานลำดับที่ 106 โครงการจะนำมาเผากำจัดที่
เตาเผาระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน 

 การรับของเสียเข้ามาเผากำจัดเพิ่มเติมในครั้งนี้จะกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที ่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรงโครงการโรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ที่ได้รับความเห็นชอบไว้ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อไป 

1.4 แผนงานการรับของเสียมาเผากำจังเพิ่มเติม  

 การดำเนินงานตั้งแต่ข้ันตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จนถึง
เปิดดำเนินการรับกำจัดของเสียเพิ่มเติมตามที่ได้ขออนุญาตโครงการฯ ในครั้งนี้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 9 เดือน  

 ในการนำของเสียเข้ามาเผากำจัดเพิ่มเติมนั้น โครงการฯจะมีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต 
บริเวณพื้นที่วางกระบะใส่ของเสียและจอดรถบรรทุก สำหรับกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อฯ และของเสียที่เป็นโลหะ
หรือโลหะปนเปื้อนเท่านั้น สำหรับเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน จากโรงงานลำดับที่ 106 โดยจะไม่มี
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

2. การรับของเสียมาเผากำจัดเพิ่มเติม 

2.1 ประเภทและปริมาณของเสียที่จะรับมากำจัด 

  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มชนิดและประเภทของเสียที่จะเผากำจัด
ทั้งในส่วนของเตาเผา Fixed Combustion Furnace และเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)  โดยยังคง
ปริมาณการเผากำจัดของเสียให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ 

 1) ของเสียท่ีเป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน  

   ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนที่โครงการฯ จะรับมาเผาเพื่อทำลายองค์ประกอบของ
พลาสติกและยาง หรือใช้กระบวนการให้ความร้อนในการทำลายองค์ประกอบของสารอันตรายที่ปนเปื้อน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

   (1) โลหะที่ไม่อันตราย เช่น เศษอลูมิเนียม และเศษเหล็ก ที่มีพลาสติกหรือยางหุ้มอยู่  โดยใช้
กระบวนการความร้อนเพื่อทำลายองค์ประกอบจำพวกพลาสติกและยางออก เพื่อง่ายต่อการนำกลับมา  
รีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
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  (2) โลหะที่ปนเปื้อนสารอันตราย เช่น ภาชนะ  อุปกรณ์ และวัสดุกรองที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบซึ่ง
ปนเปื้อนสี น้ำมัน และสารเคมี โดยใช้กระบวนการความร้อนในการทำลายองค์ประกอบของสารอันตราย     
เพ่ือนำเศษโลหะที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่  

  ทั้งนี้ ปริมาณของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนฯ ที่จะรับเข้ามาเผาทำลายองค์ประกอบของ
พลาสติกและยาง หรือใช้กระบวนการให้ความร้อนในการทำลายองค์ประกอบของสารอันตราย มีปริมาณ
สูงสุดไม่เกิน 4.2 ตัน/วัน โดยทำการเผาที่เตาเผา Fixed Combustion Furnace 

 2) มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข1 

  โครงการฯ จะรับมูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสถานพยาบาลของ
ราชการ/เอกชน สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ/เอกชน ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการด้านสาธารณสุข ของเสียจากการสาธารณสุขจากโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม และอื่น ๆ มาเผากำจัด ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 34.2 ตัน/วัน โดยทำการเผาที่
เตาเผา Fixed Combustion Furnace สูงสุดไม่เกิน 4.2 ตัน/วัน และเผาที่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized 
Bed) สูงสุดไม่เกิน 30 ตัน/วัน 

 3) เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel)  

   โครงการฯ จะรับเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) ประเภทของแข็งและ
ของเหลว ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการโรงงานลำดับที่ 106 โดยจะรับเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิง
ทดแทนที่เป็นของแข็งและของเหลวเข้ามาเผากำจัดร่วมกับของเสียอันตราย ซึ่งกำหนดให้เผาของเสียประเภท
ของแข็งไม่เกิน 30 ตัน/วัน และของเหลวไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

  สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และ
เตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลังการเปลี่ยนแปลง แสดงดังตารางที่ 2.1-1 สำหรับตัวอย่าง
ประเภทและปริมาณของเสียที่จะรับมากำจัดในโครงการฯ แสดงดังรูปที่ 2.1-1 ถึงรูปท่ี 2.1-3 

 
1 มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545 ของเสียจากการสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และของ
เสียจากการสาธารณสุขตามคู่มือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 2.1-1 สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ของเสีย แหล่งที่มา หน่วย 
ปริมาณการใช้ การขนส่ง 

ปัจจุบนั 
ภายหลัง

เปลี่ยนแปลง 
ปัจจุบนั 

ภายหลัง
เปลี่ยนแปลง 

เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
1. ของเสียประเภทของแข็ง   150    
1.1 มูลฝอยชุมชน และของเสียไม่อันตราย - ชุมชน  

- สถานประกอบการ  
- โรงงานอุตสาหกรรม 

ตัน/วัน 120-150 
(กรณีเผาร่วมกับ
ของเสียอันตราย) 

ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง 
สูงสุด 26 คัน/วัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

    - 90-150 
 
 

- รถบรรทุกขนส่ง 15
คัน/วัน 

(ลดลง เนื่องจากมี
การลดปริมาณมลู

ฝอยชุมชน และของ
เสียไม่อันตราย) 

1.2 มูลฝอยติดเชื้อฯ - สถานพยาบาลของราชการ/เอกชน 
- สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ/เอกชน 
- ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 
- ผู้ประกอบกิจการสถานบริการด้าน

สาธารณสุข 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม 
- ชุมชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น  

ตัน/วัน - 30 
 

- รถบรรทุกขนส่ง 5
คัน/วัน 

(ในภาพรวมปริมาณ
การขนส่งของเสียไม่

อันตรายที่เป็น
ของแข็งไม่เพิ่มขึ้น) 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลัง 
    การเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ของเสีย แหล่งที่มา หน่วย 
ปริมาณการใช้ การขนส่ง 

ปัจจุบนั 
ภายหลัง

เปลี่ยนแปลง 
ปัจจุบนั 

ภายหลัง
เปลี่ยนแปลง 

เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 
1.3 ของเสียอันตราย - สถานประกอบการ  

- โรงงานอุตสาหกรรม  
- หน่วยงานราชการ (เช่น องค์การ

คลังสินค้า กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
กรมศุลกากร เป็นต้น) 

- ชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ตัน/วัน 30 ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง 
 5 คัน/วัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 1.3.1 ชุดถุงลมนิรภัยในรถยนต์ที่
เสื่อมสภาพ (Inflator)  

- โรงงานอุตสาหกรรม (ผลติถุงลมนริภัย/
ผลิตรถยนต์)  

- สถานประกอบการ  (ศูนย์บริการ
รถยนต์) 

ตัน/วัน 4.8 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง  
1 คัน/วัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
 

 1.3.2 ของเสียอันตรายประเภทของแข็ง 
เช่น เศษวัสดุปนเปื้อนน้ำมัน เศษกาวใช้
แล้ว เศษหนังเทียม ถังพลาสติกขนาดเล็ก
ปนเปื้อน เป็นต้น  

- สถานประกอบการ  
- โรงงานอุตสาหกรรม 

ตัน/วัน 25.2-30 
(ขึ้นกับปริมาณถุง
ลมนิรภัยในรถยนต์

ที่เสื่อมสภาพ) 
 

ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง 
5 คัน/วัน  

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลัง 
    การเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ของเสีย แหล่งที่มา หน่วย 
ปริมาณการใช้ การขนส่ง 

ปัจจุบนั 
ภายหลัง

เปลี่ยนแปลง 
ปัจจุบนั 

ภายหลัง
เปลี่ยนแปลง 

 1.3.3 เช้ือเพลิงผสมและเช้ือเพลิงทดแทน 
(Alternative Fuel) ประเภทของแข็ง  

- โรงงานลำดับท่ี 106 ตัน/วัน - 30 
(กรณีไม่เผาของเสีย
อันตราย และถุงลม
นิรภัยเสื่อมสภาพ) 

 

- ไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากจำนวนรถ
เท่ากับรถท่ีขนส่ง
ของเสียอันตราย
ประเภทของแข็ง 

2. ของเสียประเภทของเหลว   123    
2.1 ของเสียไม่อันตราย เช่น น้ำเสยี น้ำล้าง

ทำความสะอาด 
- สถานประกอบการ  
- โรงงานอุตสาหกรรม 

ลบ.ม./
วัน 

73-123 
(ขึ้นกับปริมาณการ

เผาของเสยี
อันตราย) 

ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง 
สูงสุด 13 คัน/วัน  

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.2 ของเสียอันตราย เช่น น้ำปนเปื้อนนำ้มัน 
สารละลายประเภทแอลกอฮอล์
เสื่อมสภาพ 

- สถานประกอบการ  
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- ชุมชน และหน่วยงานราชการทอ้งถิ่น 

ลบ.ม./
วัน 

50 0-50  
(ข้ึนกับปริมาณ

เชื้อเพลิงผสม และ
เชื้อเพลิงทดแทน
ประเภทของเหลว) 

รถบรรทุกขนส่ง  
5 คัน/วัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลัง 
    การเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ของเสีย แหล่งที่มา หน่วย 
ปริมาณการใช้ การขนส่ง 

ปัจจุบนั 
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบนั 
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 เช้ือเพลิงผสมและเช้ือเพลิงทดแทน 
(Alternative Fuel) ประเภทของเหลว  

- โรงงานลำดับท่ี 106 ลบ.ม./
วัน 

- 0-50 
(ขึ้นกับปริมาณ
ของเสียอันตราย

ประเภท
ของเหลว) 

- ไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากจำนวนรถ
เท่ากับรถท่ีขนส่ง
ของเสียอันตราย
ประเภทของเหลว 

3 ของเสียประเภทก๊าซ       
3.1 สารทำความเย็น (Refrigerants)  

ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
- โรงงานอุตสาหกรรม  
- สถานประกอบการ (ศูนย์บริการรถยนต์) 
- หน่วยงานราชการ (เช่น กรมศลุกากร 

เป็นต้น) 
- หน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ตัน/วัน ร้อยละ 0.6 
เผาไม่เกิน  

37.5 กก./ชม. 
(ข้ึนกับปริมาณ 
ของก๊าซอื่น ๆ  

ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง  

การกำจดัสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 
2548 ที่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้ว) 

ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง 
1 คัน/วัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลัง 
    การเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ของเสีย แหล่งที่มา หน่วย 
ปริมาณการใช้ การขนส่ง 

ปัจจุบนั 
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบนั 
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง 

3.2 ก๊าซอื่น ๆ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกำจดัสิ่งปฏกิูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ที่ได้รับ

ความเหน็ชอบไว้แล้ว 

- โรงงานอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการ 

 

ตัน/วัน ร้อยละ 0.6 
เผาไม่เกิน  

37.5 กก./ชม. 
(ข้ึนกับปริมาณของ
สารทำความเย็นที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์) 

ไม่เปลี่ยนแปลง รถบรรทุกขนส่ง 
1 คัน/วัน 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

เตาเผา Fixed Combustion Furnace 
1. แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน (Lithium 

Ion Battery) และชนิดนิกเกิลเมทัล 
ไฮไดร์ (Nickel Metal Hydride 
Battery) 

- โรงงานอุตสาหกรรม (ผลติรถยนต/์แยก
ช้ินส่วนรถยนต/์แยกช้ืนส่วนแบตเตอรี่) 

- สถานประกอบการ (ผู้จำหนา่ย/รบัซื้อ
โทรศัพท์ใช้แล้ว) 

- หน่วยงานราชการ (เช่น กรมควบคุม
มลพิษ เป็นต้น) 

หน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ตัน/วัน 4.2 
(กรณีไม่มีการเผา 

ของเสียที่เป็นโลหะ
หรือโลหะปนเปื้อน 
และมลูฝอยตดิเช้ือฯ) 

ไม่เปลี่ยนแปลง จำนวนการขนส่ง 
1 คัน/วัน  

 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) สรุปประเภทและปริมาณของเสียที่เผากำจัดโดยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) และเตาเผา Fixed Combustion Furnace ภายหลัง 
    การเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ของเสีย แหล่งที่มา หน่วย 
ปริมาณการใช้ การขนส่ง 

ปัจจุบนั 
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบนั 
ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน - โรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานประกอบการ 
- ชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ตัน/วัน - 4.2 
(กรณีไม่มีการเผา

แบตเตอรี่  
มูลฝอยติดเชื้อฯ) 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากจำนวน
การขนส่งเท่ากับ

การขนส่ง
แบตเตอรี ่

3. มูลฝอยติดเชื้อและของเสยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

- สถานพยาบาลของราชการ/เอกชน 
- สถานพยาบาลสัตว์ของราชการ/

เอกชน 
- ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 
- ผู้ประกอบกิจการสถานบริการด้าน

สาธารณสุข 
- โรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานประกอบกิจการปิโตรเลียม 
- ชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ตัน/วัน - 4.2 
(กรณีไม่มีการเผา
แบตเตอรี่ และ
ของเสียที่เป็น

โลหะหรือโลหะ
ปนเปื้อน) 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากจำนวน
การขนส่งเท่ากับ

การขนส่ง
แบตเตอรี ่

ที่มา :  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2564 
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ของเสียที่เป็นโลหะที่ต้องใช้ความร้อนทำลายยางและพลาสติก 
 

 

 

ภาชนะประเภทโลหะปนเปื้อนสี สารเคมี และน้ำมัน อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ 
 

 

 

 

วัสดุกรองปนเปื้อนโดยโครงสร้างมีโลหะเป็นองค์ประกอบ 

รูปที่ 2.1-1 ตัวอย่างของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน 
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หน้ากากอนามัยใช้แล้ว เข็มฉีดยาใช้แล้ว 
 
 

 

 

 
 

ยาเสื่อมคุณภาพ อุปกรณ์ทำแผลใช้แล้ว 

รูปที่ 2.1-2  ตัวอย่างมูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 

 
 

 

 
 

 
ของแข็ง ของเหลว 

รูปที่ 2.1-3 ตัวอย่างเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) 
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2.2 เกณฑ์การรับของเสีย 

 โครงการฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับของเสียเข้ามาเผากำจัดภายในโครงการฯ เพื่อควบคุม
ลักษณะสมบัติของเสีย 3 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1) ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน และเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative 
Fuel)  

  การรับของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนเข้ามาเผาเพื่อทำลายองค์ประกอบของพลาสติกและ
ยาง หรือสารอันตราย โครงการฯ กำหนดใช้เกณฑ์ในการรับของเสีย (Acceptance Criteria) เช่นเดียวกับ     
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.2-1 

 2) มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข 

  มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะรับเข้ามาเผากำจัดในโครงการฯ 
จะต้องเป็นมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ของเสียจากการ
สาธารณสุขตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และ
ของเสียจากการสาธารณสุขตามคู่มือการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2557    
โดยมูลฝอยติดเชื้อที่รับมาเผากำจัดในพื้นที่โครงการจะต้องมีการจัดเก็บตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

  (1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม : ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องเป็นกล่องหรือถัง 
ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ 
มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้าย
ไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  

  (2) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม : ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมิใช่
ประเภทวัสดุของมีคม ซึ่งเป็นถุงต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมี และการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม  

  (3) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถ
อ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมา
ใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการการสาธารณสุข มิได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง 
สถานบริการการสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องระบุชื ่อของตนไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณี       
ที่ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวัน
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นับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย   

  (4) การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะ อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ 
โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดได้ง่าย และ
ต้องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและจำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา   
จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ ภาชนะรองรับดังกล่าวให้ใช้ได้หลายครั้งแต่ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (5) การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลง
ในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีที่ไม่สามารถเก็บลงในภาชนะ
สำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสำหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมีโอกาสที่สามารถจะทำได้  

  (6) มูลฝอยติดเชื้อที่มีคมต้องจัดเก็บในภาชนะมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่
แข็งแรงทนต่อการแทงทะลุ และการกัดกร่อนของสารเคมีและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยผู้ขนย้าย    
ไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยการจัดเก็บมูลฝอยมีคมจะต้องบรรจุไม่เกินสามในสี่ส่วนของภาชนะ       
มูลฝอยติดเชื้อและปิดฝาให้แน่น สำหรับมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่มีคมจะต้องบรรจุในถุง สีแดงซึ่งต้องทำจาก
พลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ไม่รั่วซึม และ
ไม่ดูดซึม โดยบรรจุไม่เกินสองในสามส่วนของความจุของภาชนะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อแล้วมัดปากถุงด้วยเชือก
หรือวัสดุอ่ืนให้แน่น 

  ตัวอย่างรูปแบบการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อฯ ที่จะรับมาเผากำจัดในพ้ืนที่โครงการฯ ดังรูปที่ 2.2-1 

  3) เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel)  

   เกณฑ์ในการรับของเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) ประเภทของแข็ง
และของเหลวเข้ามาเผากำจัดในโครงการ  โครงการฯ กำหนดใช้เกณฑ์ในการรับเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิง
ทดแทน (Acceptance Criteria) ซ ึ ่ ง เข ้มงวดกว ่า เกณฑ ์ในการร ับของเส ีย (Acceptance Criteria)              
ของโครงการในปัจจุบัน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.2-2 
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ตารางท่ี 2.2-1 เกณฑ์ในการรับของเสียที่เป็นอันตรายของโครงการฯ (Acceptance Criteria)  

ลำดับ
ที ่

ดัชน ี หน่วย 
เกณฑ์กำหนด 

ของเสียที่เป็นของแข็ง 

เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น

ของเหลว 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคม ี(Physical & Chemical Properties)   

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0-14 0-14 
2. จุดวาบไฟ (Flash point) °C N/A N/A 

3. ค่าความร้อน (Gross Calorific Value) %kcal/kg N/A N/A 
4. ค่าความช้ืน (Moisture) % ≤80 N/A 

5. สารประกอบซลัเฟอร์  (Sulfur content) % ≤30 ≤30 
6. สารประกอบคลอไรด์ (Chloride content) % ≤30 ≤30 

2. โลหะหนัก (Heavy metal content)  
1. สารหนู (As) mg/kg 15,000 15,000 
2. โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) mg/kg N/A N/A 

3. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/kg 15,000 15,000 
4. โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr3+) mg/kg 75,000 75,000 

5. แคดเมียม (Cd) mg/kg 3,000 3,000 
6. ทองแดง (Cu) mg/kg 75,000 75,000 
7. ตะกั่ว (Pb) mg/kg 30,000 30,000 
8. สังกะสี (Zn) mg/kg 150,000 150,000 
9. แทลเลยีม(Tl) mg/kg 21,000 21,000 
10. วานาเดียม (Va)  mg/kg 72,000 72,000 

11. นิกเกิล (Ni) mg/kg 60,000 60,000 
12. ปรอท (Hg) mg/kg 600 600 
13. ซีลิเนียม (Se) mg/kg 3,000 3,000 

14. แบเรียม (Ba) mg/kg 300,000 300,000 
15. เบริเลียม (Be) mg/kg 2,250 2,250 

16. แมงกานีส (Mn) mg/kg N/A N/A 
17. ดีบุก (Sb) mg/kg 15,000 15,000 
18. เงิน (Ag) mg/kg 15,000 15,000 
19. โคบอลต์ (Co) mg/kg 240,000 240,000 

20. โมลิบดีนัม (Mo) mg/kg 240,000 240,000 
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 

ฉบับสมบูรณ์, 2562
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ตารางท่ี 2-2.-2  เกณฑ์ในการรับเกณฑ์ในการรับของเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel)    
ของโครงการฯ (Acceptance Criteria)  

ลำดับ
ที ่

ดัชน ี หน่วย 
เกณฑ์กำหนด 

ของเสียที่เป็นของแข็ง 

เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น

ของเหลว 

1. ลักษณะทางกายภาพและเคม ี(Physical & Chemical Properties)   
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0-14 0-14 
2. จุดวาบไฟ (Flash point) °C N/A N/A 
3. ค่าความร้อน (Gross Calorific Value) %kcal/kg N/A N/A 
4. ค่าความช้ืน (Moisture) % N/A N/A 
5. สารประกอบซลัเฟอร์  (Sulfur content) % ≤30 ≤30 

6. สารประกอบคลอไรด์ (Chloride content) % ≤30 ≤30 
2. โลหะหนัก (Heavy metal content)  

1. สารหนู (As) mg/kg 750 750 
2. โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) mg/kg 12,000 12,000 
3. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/kg 15,000 15,000 
4. โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr3+) mg/kg N/A N/A 
5. แคดเมียม (Cd) mg/kg N/A N/A 

6. ทองแดง (Cu) mg/kg 10,500 10,500 
7. ตะกั่ว (Pb) mg/kg 2,400 2,400 

8. สังกะสี (Zn) mg/kg 3,900 3,900 
9. แทลเลยีม(Tl) mg/kg 1,800 1,800 

10. วานาเดียม (Va)  mg/kg 10,500 10,500 
11. นิกเกิล (Ni) mg/kg 9,000 9,000 
12. ปรอท (Hg) mg/kg 15 15 

13. ซีลิเนียม (Se) mg/kg 150 150 
14. แบเรียม (Ba) mg/kg 24,000 24,000 

15. เบริเลียม (Be) mg/kg 360 360 
16. แมงกานีส (Mn) mg/kg N/A N/A 

17. ดีบุก (Sb) mg/kg 1,200 1,200 
18. เงิน (Ag) mg/kg 2,100 2,100 
19. โคบอลต์ (Co) mg/kg 36,000 36,000 
20. โมลิบดีนัม (Mo) mg/kg 15,000 15,000 

ที่มา : บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2564 
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การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อประเภทของมีคม การจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 

รูปที่ 2.2-1 รูปแบบการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อฯ ที่จะรับมาเผากำจัดในโครงการ ฯ  
 
2.3 การขนส่งของเสีย 

 การขนส่งของเสียเข้ามายังพ้ืนที่โครงการฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขนส่งของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

 1) การขนส่งของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน และของเสียชนิดเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิง
ทดแทน (Alternative Fuel) 

  การขนส่งของเสียภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในส่วนของเสียที่เป็นโลหะหรือ
โลหะปนเปื้อน และของเสียชนิดเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS) เป็นตัวแทนในการรวบรวมและขนส่งของเสีย  (Waste 
Transporter) (ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั้งตัวแทนเพ่ือ
เป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548) จากโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสีย (Waste Generator) มายังโครงการฯ รวมทั้งขั้นตอน
การปฏิบัติงานในการขนส่งของเสียเช่นเดียวกับการดำเนินการของโครงการฯ ในปัจจุบัน ภาพถ่ายรถบรรทุก
ของเสียแสดงดังรูปที่ 2.3-1 

  การขนส่งของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนมาเผากำจัดในพื้นที่โครงการสูงสุดประมาณ 4.2 
ตัน/วัน จะใช้รถกระบะในการขนส่ง โดยจะมีปริมาณการขนส่งสูงสุดประมาณ 3 คัน/วัน หรือ 6 เที่ยว/วัน  

  สำหรับเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีจะนำมาเผากำจัดภายในโครงการ
สูงสุดประมาณ 30 ตัน/วัน จะใช้รถบรรทุกในการขนส่ง โดยจะมีปริมาณการขนส่งสูงสุดประมาณ 5 คัน/วัน 
หรือ 10 เที่ยว/วัน ในส่วนของเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของเหลวซึ่งมีจะนำมาเผากำจัดภายใน
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โครงการสูงสุดประมาณ 50 ตัน/วัน จะใช้รถขนส่งของเสียที่เป็นของเหลวในการขนส่ง โดยจะมีปริมาณการ
ขนส่งสูงสุดประมาณ 5 คัน/วัน หรือ 10 เที่ยว/วัน 

 2) การขนส่งของมูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข 

  การขนส่งของมูลฝอยติดเชื ้อฯ จะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีข้อกำหนด ดังนี้ 

  (1)  ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กำหนด โดยให้มีจำนวนที่เพียงพอกับการ
ประกอบการหรือการให้บริการ 

  (2)  ผู ้ขับขี ่และผู ้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะซึ ่งมีความรู้ เกี ่ยวกับมูลฝอยติดเชื ้อโดยผ่าน          
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

  (3) ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อและผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ     
ต้องระมัดระวังมิให้มูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน 

   ห้ามนำยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น และให้ทำความสะอาดและ      
ฆ่าเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่กรณีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกหรือมีการรั ่วไหล ต้องทำ       
ความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะทำได้  

  (4) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและเงื่อนไขดังนี้  

   ก) ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั่วซึม  

   ข) ในกรณีที่เป็นยานพาหนะสำหรับให้ขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
ภายในตัวถังของยานพาหนะนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ 
และจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังไว้ด้วย 

   ค) ข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนปิดไว้ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” 

   ง) กรณีราชการส่วนท้องถิ่นทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นแสดงชื่อของ
ราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเขนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสอง
ด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 
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   กรณีบุคคลซึ่งได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ  ตามมาตราการ 18 วรรค 2       
ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอก
ตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนระบุวิธีการที ่ราชการส่วนท้องถิ ่นมอบให้บุคคลนั้นดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อและชื่อ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นไว้ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื ้อในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วย 

   กรณีบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการรับทำการขนมูลฝอย     
ติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา 19 ทำการขน     
มูลฝอยติดเชื้อ ให้บุคคลนั้นแสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยหนังสือสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมกับแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ชื่อ สถานที่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  จ) ต้องมีเครื ่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี ่และผู ้ปฏิบัติงานประจำ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือ
การรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสาร สำหรับ
ใช้ติดต่อแจ้งเหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตลอดเวลาที่ทำการขนมูลฝอยติดเชื้อ 

  นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์เก็บขน
มูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการขนส่ง โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด สารทำความสะอาด และ    
สารฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขนและเคลื่ อนย้ายมูลฝอย 
ติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาที่มีส่วนประกอบของคลอรีน
หรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น 1,000 และ 5,000  ppm หรือแอลกอฮอล์ 70% เป็นต้น ทั้งนี้
การเลือกความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับการใช้งานและพื้นผิวของวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำความสะอาด 
สำหรับพ้ืนที่ทำความสะอาดจะอยู่บริเวณพ้ืนที่ล้างรถบรรทุกของเสีย สำหรับภาพถ่ายรถบรรทุกของเสียแสดงดัง
รูปที่ 2.3-1 

  การขนส่งมูลฝอยติดเชื ้อฯ มาเผากำจัดในพื้นที ่โครงการสูงสุดประมาณ 34.2 ตัน/วัน จะใช้
รถบรรทุก 6 ล้อในการขนส่ง โดยจะมีปริมาณการขนส่งสูงสุดประมาณ 5 คัน/วัน หรือ 10 เที่ยว/วัน 
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รถขนส่งของเสียประเภทของแข็ง รถขนส่งของเสียประเภทของเหลว 

  
รถขนส่งมูลฝอยติดเชื้อฯ 

รูปที่ 2.3-1 ตัวอย่างรถที่ใช้ในการขนส่งของเสียที่รับเข้ามากำจัดในโครงการฯ 

 

2.4 การจัดเก็บของเสีย 

 โครงการฯ มีการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บของเสียแต่ละประเภท ดังนี้ 

 1)  ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน  

  โครงการฯ จัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต วางไว้บริเวณพื้นที่วางกระบะใส่ของเสีย และ
จอดรถบรรทุก สำหรับเก็บของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน โดยตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวสามารถ กัก
เก็บของเสียได้ประมาณ 13,340 กิโลกรัม หรือประมาณ 3 วัน กรณีไม่มีการเผากำจัด 

 2)  มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข 

  มูลฝอยติดเชื้อจะถูกส่งมายังโครงการตามกำหนดที่ระบุล่วงหน้าตามช่วงระยะเวลาในการทำงาน
ของเตาเผา (Just in time delivery) โดยไม่มีการพักมูลฝอยติดเชื ้อในโครงการฯ ในกรณีที ่ เตาเผา          
ฟลูอิดไดซ์เบดไม่สามารถดำเนินการเผาได้ โครงการฯ จะแจ้งให้ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อทราบเพ่ือที่จะจัดเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อไว้ที่จุดรวมมูลฝอยติดเชื้อของผู้ขนส่ง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรอการป้อนจะถูกนำมา
จัดเก็บยังที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโครงการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดกฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัด       
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
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 3)  เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel)  

   เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนจะถูกรวบรวมไว้ในอาคารส่วนจัดการของเสียอันตราย 
โดยเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนประเภทของแข็งจะอยู่ภายในพื้นที่อาคารซึ่งมีผนัง 4 ด้าน และ         
มีหลังคาปิดคลุม สำหรับเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนประเภทของเหลวจะรวบรวมไปเก็บที่ส่วน
จัดการของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ซึ่งเป็นอาคารปิดคลุม มีผนังล้อมรอบ  

2.5 เกณฑ์การป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผา 

 การดำเนินการโครงการฯ มีการกำหนดเกณฑ์การป้อนของเสียเข้าสู ่เตาเผา  (Feeding Criteria)       
เพ่ือควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดให้มีค่า
ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545  และเพื่อควบคุม
ปริมาณโลหะหนักในเถ้าหนักและเถ้าลอยให้อยู่ในเกณฑ์ของเสียไม่อันตราย ดังนี้ 

 1) ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน  

  ของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนที่โครงการจะรับมาเผาเพื่อทำลายองค์ประกอบจำพวก
พลาสติกและยาง หรือใช้กระบวนการความร้อนในการทำลายองค์ประกอบของสารอันตราย จะต้องมีค่า  
ไม่เกินเกณฑ์การรับแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วของรถยนต์ไฮบริด (HBV) โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ที่รับเข้า
มาเผากำจัดเปลือกหุ้มแบตเตอรีในปัจจุบัน จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการเผากำจัดโดยเตา Fixed Combustion 
Furnace  

 2) มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข 

   มูลฝอยติดเชื้อฯ ที่จะรับเข้ามาเผากำจัดในโครงการฯ จะต้องเป็นมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ของเสียจากการสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และของเสียจากการสาธารณสุขตามคู่มือการจัดการ
ของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2557 จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการเผากำจัดโดยเตา Fixed 
Combustion Furnace หรือเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidize Bed)  

 3) เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) 

  ของเสียที่เป็นของแข็งและของเสียที่เป็นของเหลว โครงการฯ จะมีการจัดการของเสียแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การป้อนของเสีย  Feeding Criteria ของโครงการในปัจจ ุบ ัน (ตารางที่ 2.5-1)           
ก่อนป้อนเข้าสู่เตาเผา  
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ตารางท่ี 2.5-1 เกณฑ์การป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Feeding Criteria)  

ลำดับ
ที ่

ดัชน ี หน่วย 
เกณฑ์กำหนด 

ของเสียที่เป็นของแข็ง 

เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น

ของเหลว 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคม ี(Physical & Chemical Properties)   

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0-14 0-14 
2. จุดวาบไฟ (Flash point) °C N/A N/A 

3. ค่าความร้อน (Gross Calorific Value) %kcal/kg N/A N/A 
4. ค่าความช้ืน (Moisture) % N/A N/A 

5. สารประกอบซลัเฟอร์  (Sulfur content) % ≤11 ≤11 
6. สารประกอบคลอไรด์ (Chloride content) % ≤11 ≤11 

2. โลหะหนัก (Heavy metal content)   
1. สารหนู (As) mg/kg 25 25 
2. โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) mg/kg 400 400 
3. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/kg N/A N/A 
4. โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr3+) mg/kg N/A N/A 
5. แคดเมียม (Cd) mg/kg 3 3 
6. ทองแดง (Cu) mg/kg 350 350 

7. ตะกั่ว (Pb) mg/kg 80 80 
8. สังกะสี (Zn) mg/kg 130 130 

9. แทลเลยีม(Tl) mg/kg 60 60 
10. วานาเดียม (Va)  mg/kg 350 350 
11. นิกเกิล (Ni) mg/kg 300 300 

12. ปรอท (Hg) mg/kg 0.5 0.5 
13. ซีลิเนียม (Se) mg/kg 5 5 

14. แบเรียม (Ba) mg/kg 800 800 
15. เบริเลียม (Be) mg/kg 12 12 

16. แมงกานีส (Mn) mg/kg N/A N/A 
17. ดีบุก (Sb) mg/kg 40 40 

18. เงิน (Ag) mg/kg 70 70 
19. โคบอลต์ (Co) mg/kg 1,200 1,200 

20. โมลดิินัม (Mo) mg/kg 500 500 
ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
ฉบับสมบูรณ์, 2562 
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2.6 ขั้นตอนการทำงานของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)   

 ของเสียไม่อันตรายที่จะเผาด้วยเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดต้องผ่านการบำบัดขั้นต้น (Pre-treatment)      
โดยการคัดแยกของเสียอันตราย และโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับของเสียไม่อันตรายออกก่อนที่จะนำของเสีย
ไม่อันตรายไปทำการย่อยให้มีขนาดที่กำหนดก่อนส่งผ่านสายพานลำเลียงเข้าสู่เตาเผา 

 การเผาไหม้ของเสียภายในเตาเผาจะมีการควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ที่ห้องเผาแรก (Primary 
Combustion Chamber) ให้อยู่ในระดับคงที่ และไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และอากาศที่ถูกส่งเข้ามา
ทางด้านล่างของเตาจะทำให้เกิดความปั่นป่วนของทรายที่อยู่ในห้องเผา ทำให้สามารถสัมผัสกับของเสียอย่าง
ทั่วถึง และเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันระบบจะทำการควบคุม และรักษาระดับของอุณหภูมิใน
การเผาควันจากการเผาไหม้ที่ห้องเผาที่ 2 (Secondary Combustion Chamber) ไว้ให้คงที่ไม่ต่ำกว่า 850 
องศาเซลเซียส (สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส) โดยการเพิ่มอากาศส่วนเกิน (Excess Air) 
และของเสียหรือเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูง เข้าไปในห้องเผา โดยต้องมีการควบคุมอุณหภูมิดังกล่าว         
ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที ่สมบูรณ์ และมีระยะเวลาการเผาไหม้ในห้องเผา มากกว่า 2 วินาที        
ภาพจำลองโครงสร้างของเตาเผาแสดงดังรูปที่ 2.6-1 

 ส่วนของเสียอันตรายที่ผ่านการผสมซึ่งมีลักษณะสมบัติตามเกณฑ์การป้อนเข้าสู่เตาเผา (Feeding 
Criteria) จะถูกลำเลียงจากอาคารส่วนจัดการของเสียอันตรายป้อนเข้าสู่เตาเผาโดยตรงบริเวณจุดป้อนของ
เสียอันตรายบริเวณด้านข้างของอาคารเตาเผา 

   ปริมาณของเสียที่จะนำเข้าเตาเผาถูกควบคุมโดยกระบวนการเผาไหม้ของเตาเผา เพื่อลดปริมาณ
การเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์หรือลดการสึกหรอของเตาเผา และผนังของหม้อไอน้ำมิให้เกิดความเสียหาย แต่ต้องมี
ปริมาณของเสียเข้าสู่เตาเผาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ที่อัตราการทำงานของเตาเผาสูงสุด (ตลอด
ระยะเวลาการทำงาน 24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ โครงการฯ ควบคุมการทำงานของเตาเผาจะถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
จากระบบคอมพิวเตอร์ภายในห้องควบคุมส่วนกลาง นอกจากนี้ ความร้อนจากก๊าซที่ได้จากการเผาของเสียยังถูก
นำมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานโดยมีหม้อน้ำ (Boiler) ทำหน้าที่ดึงความร้อนมาใช้ในการผลิตไอน้ำ  

  สำหรับสารหรือวัสดุที่เผาไหม้ไม่ได้ และทรายที่ใช้เป็นตัวกลางในการเผาไหม้จะถูกนำออกจาก
ส่วนล่างของเตา และทำการแยกด้วยการสั่นสะเทือน และการร่อน ทรายที่แยกออกจะถูกนำส่งกลับเข้าไปเก็บ
ไว้ที ่ไซโล (Silo) เพื่อนำกลับเข้าไปในเตาเผาเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนวัตถุหรือสารที่เผาไหม้ไม่ได้จะถูก
ลำเลียงไปยังภาชนะบรรจุแล้วนำไปเก็บบริเวณที่เก็บ ซึ่งอยู่ชั้นล่างของอาคารระบบเตาเผาเพื่อรวบรวมนำไป
กำจัดต่อไป 
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รูปที่ 2.6-1 ภาพจำลองแสดงโครงสร้างของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

 

 

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ เอกสารประกอบการประชมุ 

โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด  

 

หน้าที่ 27 

2.7  ขั้นตอนการทำงานของเตา Fixed Furnace Combustion 

 เตาเผา Fixed Furnace Combustion (รูปที่ 2.7-1) จะมีการเผาเป็นรอบ (Batch) แต่ละรอบการเผา

จะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (6 รอบการเผา/วัน) และเผาของเสียได้สูงสุดประมาณ 700 กิโลกรัม/รอบการเผา 

หรือประมาณ 4.2 ตัน/วัน ทั้งนี้ในการใช้เตาเผา Fixed Furnace Combustion จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ

ในเตาเผาให้เหมาะสมกับของเสียหรือสิ่งปนเปื้อนที่กำจัด โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง สำหรับไอเสีย

ที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้จะถูกรวบรวมไปเผาซ้ำที่ห้องเผาของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดต่อไป 

 

รูปที่ 2.7-1 เตาเผา Fixed Furnace 

2.8  ขั้นตอนการเผากำจัดของเสีย 

 1) ของเสียท่ีเป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน 

  ของเสียที ่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื ้อนที ่มีค่าตามเกณฑ์รับของเสีย (Acceptance Criteria)      
ของโครงการที่จัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต บริเวณพ้ืนที่วางกระบะใส่ของเสีย และจอดรถบรรทุก 
จะนำมาเผากำจัดด้วยเตาเผา Fixed Combustion Furnace โดยจะมีการเผาเป็นรอบ (Batch) แต่ละรอบ
การเผาจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (6 รอบการเผา/วัน) และเผากำจัดของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อน
ได้สูงสุดประมาณ 700 กิโลกรัม/รอบการเผา หรือประมาณ 4.2 ตัน/วัน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการเตาเผาใน     
แต่ละวัน จะไม่มีการเผาของเสียแบบคละประเภทกับของเสียประเภทอ่ืน โดย 1 วัน จะเผาของเสียเพียงประเภท
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เดียวเท่านั้น  ทั้งนี้ ในการเผาทำลายสิ่งปนเปื้อนจะมีการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินจุดหลอมเหลวของโลหะ            
เพื่อควบคุมไม่ให้โลหะเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นไอ โดยอากาศเสียจากเตา Fixed Combustion Furnace    
จะถูกรวบรวมไปเผาซ้ำที่ห้องเผาไหม้ที่ 2 ( Secondary Combustion Chamber) ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด 
(Fluidized Bed) ซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส เพื่อเผาทำลายไอของโลหะหนัก
อีกครั้ง 

  สำหรับโลหะที่ผ่านการเผาทำลายองค์ประกอบจำพวกพลาสติกและยาง หรือสารอันตรายแล้ว 

โครงการฯ จะรวบรวมทั้งหมดใส่ภาชนะที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่งคืนให้กับลูกค้า เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตอีกครั้ง หรือจำหน่ายโดยตรงให้กับบริษัทที่รับซื้อ 

 2)  มูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุข 

  มูลฝอยติดเชื้อฯ ที่มีลักษณะสมบัติตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด จะมีการเผากำจัดโดยใช้เตาเผา 
Fixed Combustion Furnace และเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ดังนี้ 

  (1) เตาเผา Fixed Combustion Furnace 

   มูลฝอยติดเชื้อฯ ที่นำมาเผากำจัดด้วยเตาเผา Fixed Combustion Furnace จะมีการเผา
เป็นรอบ (Batch) แต่ละรอบการเผาจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (6 รอบการเผา/วัน) และเผากำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อฯ ได้สูงสุดประมาณ 700 กิโลกรัม/รอบการเผา หรือประมาณ 4.2 ตัน/วัน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการ
เตาเผาในแต่ละวัน จะไม่มีการเผาของเสียแบบคละประเภทกับของเสียประเภทอื่น  โดย 1 วัน จะเผาของเสีย
เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การเผามูลฝอยติดเชื้อฯ จะมีการควบคุมอุณหภูมิในเตาให้มีอุณหภูมิมากกว่า 
760 องศาเซลเซียส และมีการรวบรวมอากาศเสียจากเตา Fixed Combustion Furnace ไปเผาซ้ำที่ห้องเผาไหม้
ที่สอง ( Secondary Combustion Chamber) ของเตาเผาฟล ูอ ิดไดซ ์ เบด  (Fluidized Bed) ซ ึ ่ งจะมี          
การควบคุมอุณหภูมิให้ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เพ่ือฆ่าเชื้อโรคต่อไป 

  (2) เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

   มูลฝอยติดเชื้อฯ ที่นำมาเผากำจัดด้วยเผาฟลูอิดไดซ์เบด จะนำถูกนำเข้าสู่เตาเผาโดยใช้           
จุดป้อนของเสียอันตรายที่เป็นของแข็งในปัจจุบัน ซึ่งอยู่บริเวณอาคารเตาเผา (ของเสียจะถูกลำเลียงผ่าน
สายพานขึ้นไปยังจุดป้อนของเสียด้านบนเตาเผา) โดยปริมาณการเผากำจัดสูงสุดไม่เกิน 30 ตัน/วัน โดยการ
เผากำจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ จะมีการควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้แรกให้ไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิห้องเผาไหม้ที่สอง ( Secondary Combustion Chamber) ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส       
เพ่ือฆ่าเชื้อโรค 
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   สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเผามูลฝอยติดเชื้อฯ  ได้แก่ เถ้า (Bottom Ash) และ
เศษโลหะที่เผาไหม้ไม่ได้ โดยเถ้า (Bottom Ash) ที่เกิดขึ้น โครงการจะกำจัดตามหลักวิชาการ ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
สำหรับเศษโลหะที่เผาไหม้ไม่ได้จะทำการคัดแยก และจำหน่ายให้กับบริษัทที่รับซื้อ 

   ทั้งนี้ การเปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วย       
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 แสดงดังตารางที่ 2.8-1 

  3) เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) 

  (1) เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็ง 

   โครงการฯ จะดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นของแข็งในปัจจุบัน    
โดยจะนำเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็งไปผสมกับของเสียอันตรายจนกระทั่งมีลักษณะ
สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria) ดังตารางที่ 2.5-1 หลังจากนั้นจะ
นำของเสียที่ผสมแล้วเสร็จ ใส่กระบะ ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร (กระบะที่ใช้งานจะมีฝาปิดล็อค เพื่อป้องกัน    
การหกหล่นขณะขนส่งจากอาคารจัดเก็บของเสียอันตรายไปยังเตาเผา) โดยใช้รถโฟล์คลิฟต์ เพ่ือขนส่งของเสีย
ไปยังจุดป้อนของเสียอันตราย บริเวณอาคารเตาเผา (เชื้อเพลิงฯ ที่เป็นของแข็งจะถูกลำเลียงผ่านสายพานขึ้น
ไปยังจุดป้อนของเสียด้านบนเตาเผา) (จุดป้อนของเสียแสดงดังรูปที่ 2.8-1) เมื่อเทเชื้อเพลิงฯ ที่เป็นของแข็ง
เสร็จแล้ว รถโฟล์คลิฟต์จะนำกระบะกลับมาใส่เชื้อเพลิงฯ ที่เป็นของแข็งใหม่ที่อาคารจัดเก็บของเสียอันตราย 
ก่อนที่จะขนส่งกระบะที่ใส่เชื้อเพลิงฯ ที่เป็นของแข็งไว้แล้วไปป้อนเข้าสู่เตาเผา 

  (2) เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของเหลว 

   โครงการฯ จะให้รถนำแทงก์บรรจุเชื ้อเพลิงที ่เป็นของเหลวไปวางบริเวณจุดป้อนของเสีย
อันตรายที่เป็นของเหลว บริเวณอาคารเตาเผา โดยเชื้อเพลิงฯ ที่เป็นของเหลวจะถูกดูดไปฉีดเข้าเตาเผาที่ห้อง
เผาที่สอง (Secondary Combustion Chamber (SCC)) (จุดป้อนเชื้อเพลิงฯ แสดงดังรูปที่ 2.8-1) เชื้อเพลิงฯ 
ที่เป็นของเหลวจะถูกป้อนผ่านหัวฉีดสำหรับของเสียที่มีความเป็นอันตรายสูง ทั้งนี้ อัตราการป้อนเมื่อพิจารณา
ร่วมกับของเสียอันตรายประเภทของเหลวชนิดอ่ืน จะต้องควบคุมลักษณะสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การป้อน
ของเสียเข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria) ดังตารางที่ 2.5-1  และเมื่อป้อนเชื้อเพลิงฯ ที่เป็นของเหลวเข้า
เตาเผาหมดถังแล้ว จะนำแทงก์บรรจุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวออกจากพ้ืนที ่

   สำหรับขั้นตอนการเผากำจัดของเสียภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ แสดงดัง

รูปที่ 2.8-2 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                    เอกสารประกอบการประชมุ 

โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

 

หน้าที่ 30 

ตารางที่ 2.8-1 เปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการ ฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 การดำเนินการของโครงการ 

หมวดที่ 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ  
ข้อ 12 ภายใต้บังคับข้อ 14 ให้เก็บบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือ 
ดังนี ้

 

(1) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย 
ติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ 13 (1) 

- กำหนดให้ผู้ขอรับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม       
ในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังที่แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ
และการกัดกร่อนของสารเคมี ฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ 
และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยที่ผู้ขนย้าย ไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของมีคม ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะตามข้อ 13 (2) 

- กำหนดให้ผู้ขอรับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของ
มีคมในถุงพลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับ
น้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื ้อตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เพียงครั ้งเดียวและต้อง
ทำลายพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

- ภาชนะท่ีใช้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่นำมาเผากำจัดที่โครงการ ฯ จะถูกเผาทำลายพร้อมมูลฝอย
ติดเชื้อ 

ข้อ 13 ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 12 ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  
(1) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง 

ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น พลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิด
มิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดย 
ผู้ขนย้ายไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

- กำหนดให้ผู้ขอรับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม       
ในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถังที่แข็งแรงทนทานต่อการแทงทะลุ
และการกัดกร่อนของสารเคมี ฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ 
และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยที่ผู้ขนย้าย ไม่มีการสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ 

(2) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี 
ความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรบัน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไมด่ดูซมึ 

- กำหนดให้ผู้ขอรับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใช่ประเภทวัสดุของ
มีคมในถุงพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับ
น้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
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หน้าที่ 31 

ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ)  เปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการ ฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 การดำเนินการของโครงการ 

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความ 
สีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรา
หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่สถานบริการ
การสาธารณสุขมิได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุช่ือของตนไว้ท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือ และในกรณีที่ภาชนะสำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพื่อรอการขนไปกำจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่
วันที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือนั้น ให้ระบุวันที่ท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือด้วย 

- ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่าน
ได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื ้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใ ช้
ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” 

- ระบุวันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และเมื่อรับมูลฝอย    
ติดเชื้อเข้ามากำจัด โครงการฯ จะระบุวันที่รับมูลฝอยลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอย  

ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง มีได้หลายขนาดตามความเหมาะสม
ของการเก็บ การขน และการกำจัด แต่ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควร เพื่อความ
สะดวกในการเก็บ การขน และการกำจัด จะกำหนดขนาดของภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อสำหรับใช้ในสถานบริการการสาธารณสุขใด หรือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ใดก็ได้ 

- ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ มีหลายขนาดตามความเหมาะสมของการเก็บ การขน 
และการกำจัด 

ข้อ 14 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่กำหนดใน ข้อ 12 
อาจจะจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อก็ได้ โดยภาชนะรองรับนั้นจะต้องทำ
ด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดได้ง่าย และต้องมีฝาปิดเปิด
มิดชิด เว้นแต่ในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และจำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา 
จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 

- การเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการกำจดั โครงการฯ จะจัดเตรียมจัดให้มีภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยภาชนะดังกล่าวจะต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี  
ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดได้ง่าย และมีฝาปิดเปิดมิดชิด 

ภาชนะรองรับตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้หลายครั้งแตต่้องดูแลรักษาใหส้ะอาดอยูเ่สมอ - กำหนดให้มีการทำความสะอาดภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                    เอกสารประกอบการประชมุ 
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หน้าที่ 32 

ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ)  เปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการ ฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 การดำเนินการของโครงการ 

ข้อ 16  ภายใต้บังคับข้อ 19 ในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือ จะต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับใช้เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไปกำจัด 

- การทำงานปกติจะไม่มีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโครงการ การขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ
จะใช้หลัก Just in time delivery คือ ผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจะนัดหมายมูลฝอยติดเช้ือ
ตามกำหนดเวลาในการเผา กรณีเตาเผาต้องหยุดทำงานฉุกเฉิน โครงการจะเเจ้งยกเลิก     
การขนส่งเพื่อให้ผู้ขนส่งนำมูลฝอยติดเชื้อนำมูลฝอยติดเชื้อไปจัดเก็บในที่พักมูลฝอยติดเขื้อ
ของตนเอง ส่วนในกรณีที่มูลฝอยติดเชื้อได้ขนส่งมาถึงโครงการฯแล้ว แต่ไม่สามารถเข้า
เตาเผาได้ มูลฝอยติดเชื้อดังกล่างจะถูกเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศที่มีการควบคุม
อุณหภูมิไห้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการย่อยสลายก่อนการนำไปเผากำจัด 

ข้อ 17 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อรอ
การขนไปกำจัดตามข้อ 16 ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

 

(1) ต้องมีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่าน 
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ของกรมอนามัย เป็นต้น 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากัน
เปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการ
ปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำ
ความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

- พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง 
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(3) ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น - พนักงานซึ่งปฏิบติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจะดำเนินการตามตารางเวลาที่กำหนดใน
การขนย้ายมูลฝอยเข้าสู่เตาเผาเพื่อเผากำจัด 

(4)  ต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะ ตามที่กำหนดในข้อ 18 เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้อง
ใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) ก็ได้ 

- การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเช้ือจากสถานที่กักเก็บไปยังเตาเผาจะใช้รถเข็นตามที่กำหนดใน  
ข้อ 18 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                    เอกสารประกอบการประชมุ 

โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

 

หน้าที่ 33 

ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ)  เปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการ ฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 การดำเนินการของโครงการ 

(5) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวม  
มูลฝอยติดเชื้อ ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

- การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากสถานที่กักเก็บไปยังเตาเผามีเส้นทางที่ชัดเจนและไม่มีที่
หยุดพักในช่วงเวลาที่ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

(6) ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ - พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการโดยระมัดระวัง 
(7) กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง 

ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วย
กระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษน้ันในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ 
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

- ในกรณีที่มูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางที่ทำการ
ขนส่ง กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับ
ด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ
ใบใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

(8) ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ
ครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

- กำหนดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย  
วันละครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

ข้อ 18 รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยต้องมีลักษณะและ 
เงื่อนไข ดังน้ี 

 

(1) ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค 
และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ 

- รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีแง่มุมอันจะ
เป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อโรค และสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ 

(2) มีพื ้นและผนังทึบ เมื ่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้วต้องปิดฝาให้แน่น  
เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงเข้าไป 

- รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ มีพ้ืนและผนังทึบ 

(3) มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอย่างน้อยสองด้านว่า “รถเข็น  
มูลฝอยติดเช้ือ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” 

- รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีข้อความ “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้
ในกิจการอื่น” 

(4) ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื ่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเชื้อที ่ตกหล่นระหว่างการ 
เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณที่มูลฝอย
ติดเชื้อ ตกหล่นตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

- รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับใช้เก็บมูลฝอย
กรณีตกหล่น และมีอุปกรณ์สำหรับฆ่าเช้ือและทำความสะอาด         
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หน้าที่ 34 

ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ)  เปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการ ฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 การดำเนินการของโครงการ 

หมวดที่ 4   
ข้อ 24 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 25 - การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใช้วิธีการเผาในเตาเผา 
(2) ต้องกำจัดมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 

สามสิบวัน นับแต่วันที่ขนจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย 

- โครงการฯ กำหนดระยะเวลาในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อต้องไม่เกิน 1 วัน นับจากวันที่รับ 
มูลฝอยเข้ามากำจัด 

(3) ในระหว่างรอกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในท่ีเก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 16 โดย
มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่าจะทำการกำจัด 
รวมทั้งจัดให้มีข้อความเป็นคำเตือนว่า “ท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ” ด้วยสีแดงและ
มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย 

- โครงการฯจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นขนาด 40 ฟุต ที่มีการการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 
10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น ตั้งอยู่ภายในพ้ืนท่ีวางกระบะใส่ของเสียและจอดรถบรรทกุ 
สำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อฯ ในกรณีที่ต้องหยุดการทำงานของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด ทั้งนี้       
ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวสามารถกักเก็บมูลฝอยได้ประมาณ 0.4 วัน ทั้งนี้ โครงการฯ จะติด
เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ และมีการติดป้าย 
“ที่เก็บกักมูลฝอยติดเชื้อกรณีฉุกเฉิน” บริเวณด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์ 

(4) จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยผ่าน
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตาม
หลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- พนักงานซึ่งปฏิบติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่
อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ ของกรมอนามัย เป็นต้น 

(5) จัดให้มีเครื ่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานกำจัด  
มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตก
หล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจำ
บริเวณที่ตั้งระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

- พนักงานซึ่งปฏิบติงานเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากและจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย 
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ตารางที่ 2.8-1 (ต่อ)  เปรียบเทียบการดำเนินการของโครงการ ฯ กับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 การดำเนินการของโครงการ 

ข้อ 25 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้  
(1) เผาในเตาเผา  
(2) ทำลายเช้ือด้วยไอน้ำ  
(3) ทำลายเช้ือด้วยความร้อน  
(4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใช้วิธีการเผาในเตาเผา 

ข้อ 26 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผาในเตาเผา ให้ใช้เตาเผาที่มีห้องเผามูลฝอยติดเชื้อ
และห้องเผาควัน การเผามูลฝอยติดเชื้อให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และใน
การเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1 ,000 องศาเซลเซียส ทั้งนี ้ตามแบบเตาเผาที่
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศ
เสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

- การเผากำจัดม ูลฝอยติดเชื ้อ ม ีการควบคุมอุณหภูม ิในเตา เผาห้องแรก (Primary 
Combustion Chamber) ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด และ Fixed Combustion Furnace
ให้อุณหภูมิให้สูงกว่า 760 องศาเซลเซียส โดยอากาศเสียจากเตา Fixed Combustion 
Furnace จะถ ูกรวบรวมไปเผาซ ้ำท ี ่ห ้องเผาไหม ้ท ี ่  2 (  Secondary Combustion 
Chamber) ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้      
ไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาสเซลเซียส 

ข้อ 27 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำหรือวิธีทำลายเชื้อด้วยความ
ร้อนหรือวิธีอื่นตามข้อ 25 (2) (3) หรือ (4) จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทาง
ชีวภาพ โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอย
ติดเชื้อได้หมด 

- การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใช้วิธีการเผาในเตาเผา จึงไม่ต้องตรวจวิเคราะห์เช้ือบะซิลลัสสะเทีย
โรเธอร์โมฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส 

ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื ้อด้วยวิธีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการ
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสะเทียโรเธอร์โม
ฟิลลัสหรือบะซิลลัสซับทิลิส แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

 

ข้อ 28 เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาตามข้อ 26 หรือท่ีผ่าน
การกำจัดเชื้อตามวิธีการตามข้อ 27 แล้ว ให้ดำเนินการกำจัดตามวิธีกำจัดมลูฝอยท่ัวไป เว้นแต่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 

- เศษของมูลฝอยติดเชื้อที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา โครงการจะนำไปกำจัดตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
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รูปที่ 2.8-1 ตำแหน่งการป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผา 
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รูปที่ 2.8-2 ขั้นตอนการเผากำจัดของเสียของโครงการฯ 

ก๊าซอุณหภูมิ 70 C  

ปล่องระบาย   

สารประกอบไดออกซินและโลหะหนัก 
(ระบบ Activated Carbon) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 

 

ลดอุณหภูมิก๊าซ 
(Pre-Cooling Tower) 

กำจัด SO2 และ HCl 
(ระบบ Wet Scrubber) 

ดักจับฝุ่นด้วยถุงกรอง 
(ระบบ Bag Filter) 

ก๊าซอุณหภูมิ 160 C  

โซดาไฟ 
(NaOH) 

น้ำเสีย (ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของโครงการฯ) 

ฉีดผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)  
กำจัดไดออกซิน (Dioxin)  

ปูนขาว 
(Ca(OH)2) 

ถ่านกัมมันต์ 
(Activated Carbon) 

กำจัด SO2 และ HCl 
(ระบบ Dry Scrubber) 

ก๊าซอุณหภูมิ 160 C  

เถ้าลอย (Fly Ash) (ส่งกำจัดภายนอก) 

ก๊าซอุณหภูมิ 250 C  

ลดอุณหภูมิก๊าซ 
(Gas Cooling Tower) 

ไอน้ำ (ไปใช้ผลิตไฟฟ้าและจำหน่าย) หม้อน้ำ (Boiler)  
ก๊าซอุณหภูมิ > 850 C  

ทราย 

ของแข็งที่ไม่เผาไหม้ (จำหน่าย/ส่งกำจัดภายนอก) 

ทราย 

ย่อยขนาด 2   
ย่อยขนาด 1  

บ่อรับขยะ   

ของเสียอันตรายที่ไม่สามารถจัดการได้ 

ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
ตรวจสอบ/คัดแยกขยะ  

ของเสียที่รับเข้ามา 

ของเสียไม่อันตราย ของเสียอันตราย/เชื้อเพลิงผสมหรอืเช้ือเพลิงทดแทน 

โลหะมีค่า (ส่งคืนให้กับลูกค้า) 
ของแข็งท่ีไม่เผาไหม้ (จำหน่าย/ส่งกำจัดภายนอก) 
เถ้าหนัก (ส่งกำจัดภายนอก) 

เตาเผา 

ฟลูอิดไดซ์เบด  

เตาเผา Fixed Combustion Furnace ทราย 
อากาศ 
น้ำเสีย 

ถังเก็บทราย   

อากาศ 

มูลฝอยติดเชื้อฯ 

ตรวจสอบ/ผสมใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑ์ป้อนของเสยีเข้าสูเ่ตาเผา 

แบตเตอรี่ Li-on และ Ni-MH, ของเสียท่ี 
เป็นโลหะหรือโลหะปนเป้ือน มูลฝอยติดเชื้อ 
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2.9  มลพิษและการควบคุม 

 1) มลพิษทางอากาศ 

  การดำเนินการของโครงการฯ ในปัจจุบัน มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย           
ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ซึ่งโครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่  
ระบบดูดซับแบบแห้ง (Dry Scrubber) ระบบถุงกรอง (Bag Filter) ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet 
Scrubber) และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศชนิด Activated Carbon Adsorption Tower เพื ่อบำบัด
คุณภาพอากาศจากการเผาไหม้ของเสียให้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที ่เป็น
อันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545  

  ทั้งนี้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เป็นเพียงการรับของเสียบางชนิดเข้ามาเผา
กำจัดเพิ่มเติม โดยที่โครงการยังคงปริมาณการเผากำจัดของเสียให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้  ทำให้ไม่มี
แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม โดยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการมีเพียง 1 ปล่อง ได้แก่ 
ปล่องระบาย ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) เช่นเดียวกับโครงการฯปัจจุบัน โดยโครงการฯ        
จะควบคุมมลพิษที่ระบายจากปล่องให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และควบคุมอัตราการระบายมลพิษให้
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี พ.ศ. 2562  

  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดและระบบป้องกันมลพิษ
ทางอากาศ  โครงการฯ มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อติดตามแนวโน้ม
ปริมาณสารที่ปล่อยออกจากปล่องระบายของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดอย่างต่อเนื่อง ในดัชนีก๊าซ ซัลเฟอร์        
ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) และค่าความทึบแสง (Opacity) และมีการกำหนดตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความ
ผิดปกติในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบ CEMS จะส่งสัญญานเตือนไปยัง
ห้องควบคุมของโครงการฯ และระบบเฝ้าระวังของนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อให้โครงการฯ ตรวจสอบการ
สภาวะการเผาไหม้และการทำงานของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศได้ในทันที เพื ่อป้องกันผลกระทบ       
ด้านคุณภาพอากาศ 

 2) การจัดการน้ำเสีย 

  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ  ไม่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพ่ิมเติม และไม่มีปริมาณ
น้ำเสียเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการของโครงการฯ ในปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีการเพิ่มจำนวนพนักงาน และ     
ของเสียที่รับเข้ามากำจัดในโครงการฯ เช่น โลหะหรือโลหะปนเปื้อน เชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็น
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ของแข็ง จะต้องอยู่ในสภาพที่แห้งไม่และความชื้นต่ำ สำหรับเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของเหลวจะบรรจุในถังปิด
มิดชิด ดังนั้น จึงไม่มีน้ำชะของเสียเกิดขึ้นแต่อย่างใด  

   ในส่วนของมูลฝอยติดเชื้อฯ ที่ขนส่งเข้ามากำจัดในพื้นที่โครงการฯ จะถูกจัดเก็บมิดชิดในถุง
และไม่มีการเปิดถุงแต่อย่างใด โดยการทำงานปกติจะไม่มีการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโครงการ การขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อจะใช้หลัก Just in time delivery คือ โครงการจะนัดหมายผู้ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อในการขนส่ง
มูลฝอยติดเชื้อล่วงหน้าตามกำหนดเวลาในการเผา กรณีเตาเผาต้องหยุดทำงานฉุกเฉิน โครงการจะเเจ้งยกเลิก
การขนส่งเพ่ือให้ผู้ขนส่งนำมูลฝอยติดเชื้อนำมูลฝอยติดเชื้อไปจัดเก็บในที่พักมูลฝอยติดเขื้อของตนเอง ส่วนใน
กรณีที่มูลฝอยติดเชื้อได้ขนส่งมาถึงโครงการฯแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าเตาเผาได้ มูลฝอยติดเชื้อดังกล่างจะถู ก
เก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศที่มีการควบคุมอุณหภูมิไห้ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกันการย่อย
สลายก่อนการนำไปเผากำจัด  

   สำหรับรถขนส่งมูลฝอยติดเชื้อฯ และพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อฯ ไปยังเตาเผา 
โครงการจะใช้น้ำยาที่มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้น 1 ,000 และ 
5,000 ส่วนในล้านส่วน หรือแอลกอฮอล์ 70% ในการทำความสะอาด ดังนั้น จึงไม่มีน้ำเสียจากการทำความ
สะอาดรถขนส่งมูลฝอยติดเชื้อฯ และพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายมูลฝอยติดเชื้อฯ แต่อย่างใด 

  3) การจัดการของเสีย 

   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จะส่งผลให้ปริมาณของเสียจากโครงการฯ เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย โดยประเภทของเสียยังคงเป็นประเภทเดียวกันกับการดำเนินการในปัจจุบัน ดังนี้ 

    (1) วัสดุที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้จากเตาเผา ได้แก่ เศษโลหะและของเสียขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ
เผาได้ ซึ่งจะถูกแยกไปกำจัด คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 300 ตัน/ปี  โครงการฯ จะทำการคัดแยก และส่งไป
กำจัดต่อ สำหรับเศษเถ้าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้รวมทั้งเถ้าหนักและเถ้าลอยจำนวนประมาณ 7,000 ตัน/ปี 
โครงการฯ จะทำการตรวจสอบลักษณะสมบัติ ก่อนจัดส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

   (2) ชิ้นส่วนที่เหลือจากการโลหะหรือโลหะปนเปื้อน หลังจากกระบวนการเผาแล้วเสร็จ ประมาณ 
200 ตัน/ปี (ร้อยละ 90 ของปริมาณของเสียที่เข้าเผา)  โครงการฯ จะรวบรวมส่งกลับคืนให้เจ้าของ (ผู้ที่ส่งโลหะ
หรือโลหะปนเปื้อนมาให้โครงการเผากำจัด) ในกรณีที่เจ้าของไม่ประสงค์จะรับกลับคืน โครงการฯ จะจำหน่าย
ให้กับบริษัทที่รับซื้อต่อไป 
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  10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จะยึดถือตามนโยบายอาชีวอนามัยและ   
ความปลอดภัยที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับการดำเนินการของโครงการฯ ในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยใน        
การทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพนักงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับมูลฝอยติดเชื้อฯ โครงการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

   -  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการ
แพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 
เช่น หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
มูลฝอยติดเชื้อ ของกรมอนามัย เป็นต้น 

   - ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อฯ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

   - ถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อฯ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

   - การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อฯ จะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื ้อฯเท่านั ้น เว้นแต่มูลฝอยติดเชื ้อที ่เกิดขึ ้นมีปริมาณน้อยที ่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็น             
จะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานได้ 

    - การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อฯ จะต้องดำเนินการตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น และ
จะต้องทำการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

   -  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่
บริเวณพ้ืนนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

   - ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง 
และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

   นอกจากนี้ โครงการฯ จะมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Chemical Fire 
Extinguishers) ถังสีแดงจำนวน 2 ถัง บริเวณตู้คอนเทนเนอร์สำหรับจัดเก็บของเสียโลหะและโลหะปนเปื้อน 
และตู้คอนเทนเนอร์สำหรับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อฯ  
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   สำหรับอุปกรณ์ป้องกันและระง ับอัคคีภ ัยอื ่นๆ จะใช้ร ่วมกันกับโครงการฯ ปัจจุบัน              
โดยโครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การเกิดอุบัติเหตุ และสารเคมีรั่วไหล 
ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมบางปูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณี
เกิเหตุฉุกเฉิน 

3. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

3.1 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

 1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจากรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของโครงการ ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี 

ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ (ท่ีตั้งเตาเผา Fluidized Bed) (A1) บริเวณชุมชนบ้านคอต่อ (A2) บริเวณวัดหัว

ลำภูทอง (A3) และบริเวณชุมชนเอื ้ออาทร 2 (A4) ดังรูปที ่ 3.2-1 โดยมีดัชนีที ่ทำการตรวจวัด ได้แก่           

ฝ ุ ่นละอองรวม (TSP) ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)            

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปรอท (Hg) สารหนู (As) แคคเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) นิกเกิล (Ni) และ       

แบริลเลียม (Be) เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง มีผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.1-1 

  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของสถานีต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า การตรวจวัด

ปริมาณฝุ ่นละอองรวม (TSP)  ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตะกั ่ว (PB) ก๊าซซัลเฟอร์            

ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) แ ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื ่อง กำหนด

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 21 (พ.ศ. 

2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์     

ในบรรยากาศทั่วไป  
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รูปที่ 3.1-1 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                          เอกสารประกอบการประชุม 
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ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2563 

ช่วงเวลาที่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

NO2 

เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

SO2 TSP 
เฉลี่ย 24 ชม. 
(มก./ลบ.ม) 

PM10  
(มก./ลบ.ม) 

Hg   
(มคก./ลบ.ม) 

As  
(มคก./ลบ.ม) 

Cd 
(มคก./ลบ.ม) 

Pb 
 (มคก./ลบ.ม) 

Ni 
(มคก./ลบ.ม) 

Be 
(มคก./ลบ.ม) เฉลี่ย 24 ชม. 

(ส่วนในล้านส่วน) 
เฉลี่ย 1 ชม. 

(ส่วนในล้านส่วน) 

บริเวณพื้นที่โครงการฯ (ที่ตั้งเตาเผา Fluidized Bed) (A1) 

24-31/03/2559 0.001-0.005 0.002-0.004 0.002-0.005 0.080-0.164 - - - - - - - 

9-16/08/2559 0.003-0.020 0.001-0.002 0.001-0.006 0.041-0.103 - - - - - - - 

1-8/02/2560 0.024-0.105 0.005-0.011 0.003-0.005 0.091-0.207 - - - - - - - 

5-12/07/2560 0.046-0.079 0.002-0.003 0.003 0.023-0.092 - - - - - - - 

5-12/02/2561 0.018-0.077 0.003-0.005 0.003-0.010 0.070-0.194 - - - - - - - 

2-9/07/2561 0.011-0.021 0.004-0.005 0.005-0.008 0.043-0.084 - - - - - - - 

21-28/05/2562 0.026-0.050 0.002 0.002 0.056-0.099 - - - - - - - 

8-15/07/2562 0.001-0.075 0.006-0.007 <0.001-0.012 0.057-0.098 - - - - - - - 

19-26/02/2563 <0.001-0.006 0.001-0.002 0.006-0.106 0.160-0.405 0.078-0.229 <0.0005 <0.01-0.02 <0.01 0.01-0.06 <0.01-0.01 <0.01 

13-20/07/2563 <0.001-0.003 <0.001-0.001 <0.001-0.002 0.027-0.059 0.014-0.030 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.08 <0.01 <0.01 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด <0.001-0.105 <0.001-0.011 <0.001-0.106 0.023-0.405 0.014-0.229 <0.0005 <0.01-0.02 <0.01 <0.01-0.08 <0.01-0.01 <0.01 

มาตรฐาน 0.171/ 0.122/ 0.303/ 0.332/ 0.122/ - - - 0.152/ - - 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 

ช่วงเวลาที่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

NO2 

เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

SO2 TSP 
เฉลี่ย 24 ชม. 
(มก./ลบ.ม) 

PM10  
(มก./ลบ.ม) 

Hg   
(มคก./ลบ.ม) 

As  
(มคก./ลบ.ม) 

Cd 
(มคก./ลบ.ม) 

Pb 
   (มคก./ลบ.ม) 

Ni 
(มคก./ลบ.ม) 

Be 
 (มคก./ลบ.ม) เฉลี่ย 24 ชม. 

(ส่วนในล้านส่วน) 
เฉลี่ย 1 ชม. 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ชุมชนบ้านคอต่อ (A2)  

24-31/03/2559 0.001-0.012 0.003-0.005 0.002-0.007 0.056-0.088 - - - - - - - 

9-16/08/2559 0.004-0.012 0.002-0.003 0.001-0.009 0.020-0.056 - - - - - - - 

1-8/02/2560 0.017-0.061 0.002-0.012 0.001-0.005 0.074-0.200 - - - - - - - 

5-12/07/2560 0.010-0.067 0.002-0.004 0.002-0.014 0.011-0.033 - - - - - - - 

5-12/02/2561 0.001-0.039 0.002-0.004 0.003-0.006 0.051-0.136 - - - - - - - 

2-9/07/2561 0.004-0.012 0.004-0.006 0.007-0.022 0.031-0.125 - - - - - - - 

21-28/05-2562 0.004-0.023 0.004 0.004-0.005 0.027-0.057 - - - - - - - 

8-15/07/2562 <0.001-0.007 0.002-0.003 0.001-0.007 0.027-0.052 - - - - - - - 

19-26/02/2563 0.001-0.007 0.002-0.005 0.001-0.060 0.078-0.144 0.052-0.106 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.03 <0.01 <0.01 

13-20/07/2563 <0.001-0.003 <0.001-0.001 <0.001-0.017 0.021-0.033 0.011-0.022 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.03 <0.01 <0.01 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด <0.001-0.067 <0.001-0.012 <0.001-0.060 0.011-0.200 0.011-0.106 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.03 <0.01 <0.01 

วัดหัวลำภูทอง (A3) 

19-26/02/2563 <0.001-0.007 0.002-0.005 0.003-0.067 0.118-0.197 0.071-0.114 <0.0005 <0.01-0.01 <0.01 <0.02-0.10 <0.01 <0.01 

13-20/07/2563 <0.001-0.002 0.001-0.002 <0.002 0.039-0.059 0.021-0.029 <0.0005 <0.01-0.01 <0.01 <0.01-0.06 <0.01 <0.01 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด <0.001-0.007 0.001-0.005 <0.002-0.067 0.039-0.197 0.021-0.114 <0.0005 <0.01-0.01 <0.01 <0.01-0.10 <0.01 <0.01 

มาตรฐาน 0.171/ 0.122/ 0.303/ 0.332/ 0.122/ - - - 0.152/ - - 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 

ช่วงเวลาที่
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

NO2 

เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

SO2 TSP 
เฉลี่ย 24 ชม. 
(มก./ลบ.ม) 

PM10  
(มก./ลบ.ม) 

Hg   
(มคก./ลบ.ม) 

As  
 (มคก./ลบ.ม) 

Cd 
(มคก./ลบ.ม) 

Pb 
(มคก./ลบ.ม) 

Ni 
(มคก./ลบ.ม) 

Be 
(มคก./ลบ.ม) เฉลี่ย 24 ชม. 

(ส่วนในล้านส่วน) 
เฉลี่ย 1 ชม. 

(ส่วนในล้านส่วน) 

ชุมชนเอื้ออาทร 2 (A4) 

19-26/02/2563 0.001-0.004 0.001-0.002 0.002-0.065 0.105-0.158 0.066-0.109 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.02 <0.01 <0.01 

13-20/07/2563 <0.001 <0.001 0.001-0.013 0.014-0.042 0.010-0.024 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.02 <0.01 <0.01 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด <0.001-0.004 <0.001-0.002 0.001-0.065 0.014-0.158 0.010-0.109 <0.0005 <0.01 <0.01 <0.01-0.02 <0.01 <0.01 

มาตรฐาน 0.171/ 0.122/ 0.303/ 0.332/ 0.122/ - - - 0.152/ - - 
หมายเหต ุ: 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
 2/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กำหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 ปี พ.ศ. 2559-2560 ดำเนินการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2562-2563 ดำเนินการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ตามที่กำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 
 ปี พ.ศ. 2563 เร่ิมดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณวัดหัวลำภูทองและบริเวณชุมชนเอื้ออาทร 2 และตรวจวัด PM10’ Hg, As, Cd, Pb, Ni และ Be ในทุกสถานีตรวจวัดเพิ่มเติมตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสีย
รวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)  

หน่วยงานตรวจวัด : ปี พ.ศ. 2559 ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  
          ปี พ.ศ. 2560-2563 ดำเนินการตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2564 
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 2) ผลการประเมินผลกระทบ 

  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เป็นเพียงการรับของเสียบางชนิดเข้ามาเผากำจัด
เพิ่มเติม โดยที่โครงการยังคงปริมาณการเผากำจัดของเสียให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้  ทำให้ไม่มี
แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศเพิ่มเติม โดยแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการมีเพียง 1 ปล่อง 
ได้แก่ ปล่องระบาย ของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) เช ่นเดียวกับโครงการฯปัจจุบ ัน             
โดยโครงการฯ จะควบคุมมลพิษที่ระบายจากปล่องให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และควบคุมอัตรา        
การระบายมลพิษให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี พ.ศ. 2562 ดังนั้น      
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในครั้งนี้จึงมิได้ส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
จากโครงการฯ ปัจจุบันแต่อย่างใด 

3.2 ผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง 

 1) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

  เส้นทางคมนาคมขนส่งของชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาที่พบจะมีเพียงการคมนาคมทางบกเท่านั้นซึ่ง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เนื่องจากเส้นทางสายต่าง ๆ มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน โดยเส้นทาง
คมนาคมขนส่งที ่โครงการฯ จะใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งของเสียที ่เกิดขึ ้นจากกา รเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บางตำหรุ-คลองด่าน) เป็นถนน
แอสฟัลท์ขนาด 3 ช่องการจราจรทั ้ง 2 ทิศทาง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 (บางปู-กิ ่งแก้ว)        
เป็นถนนแอสฟัลท์มีขนาด 3 ช่องจราจรทั้ง 2 ทิศทาง ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากสถิติปริมาณ
การจราจรซึ่งจัดทำโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 ของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 40+800 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 บริเวณหลัก
กิโลเมตรที่ 19+857 สรุปปริมาณจราจรได้ดังนี้ 

  ปริมาณการจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณกิโลเมตรที่ 40+800 (บางตำหรุ-คลองด่าน) 

  - ขาเข้า : ปริมาณการจราจรระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 มีค่าเท่ากับ 23,027 24,909 24,306 
22,875 และ 23,531 คัน/วัน ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนยานพาหนะที่มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558-
2559 ได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน และรถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) ในปี พ.ศ. 
2560 ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) และรถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) และในปี 
พ.ศ. 2561-2562 ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) และรถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อ
เครื่อง ตามลำดับ 

  - ขาออก : ปริมาณการจราจรระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 มีค่าเท่ากับ 22,550 24,528 22,387 
21,300 และ 22,141 คัน/วัน ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนยานพาหนะที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558-
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2560 ได้แก่ รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน และรถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) และในปี 
พ.ศ. 2561-2562 ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถบรรทุกขนาดเล็ก (4ล้อ) และรถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) 
ตามลำดับ 

  ปริมาณการจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 บริเวณกิโลเมตรที่ 19+857 (บางพลี-กิ่งแก้ว) 

  - ขาเข้า : ปริมาณการจราจรระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 มีค่าเท่ากับ 42,426 47,308 50,373 
42,590 และ 50,689 คัน/วัน ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนยานพาหนะที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558-
2562 ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง และรถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 
ตามลำดับ 

  - ขาออก : ปริมาณการจราจรระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 มีค่าเท่ากับ 36,046 40,371 45,474 
40,287 และ 48,297 คัน/วัน ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนยานพาหนะที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558-
2561 ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง และรถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 
ตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง และรถยนต์
นั่งเกิน 7 คน ตามลำดับ 

 2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โครงการฯ เป็นเพียงการรับของเสียบางชนิดเข้ามาเผา
กำจัดเพิ่มเติม โดยที่โครงการยังคงปริมาณการเผากำจัดของเสียให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้  ดังนั้น 
ปริมาณของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของเสียจึงไม่เพ่ิมเติมจากการดำเนินการของโครงการฯ ในปัจจุบัน 
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในครั้งนี้จึงมิได้ส่งผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งต่อถนนสาย
หลักที่ใช้ในการเข้า-ออกโครงการฯ เพ่ิมเติมจากปัจจุบันแต่อย่างใด 

3.3 ผลกระทบด้านการจัดการกากของเสีย 

 เมื่อพิจารณาประเภทของกากของเสียที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ  
ซึ่งได้แก่ เศษโลหะ และเถ้าหนัก พบว่าเป็นกากของเสียอุตสาหกรรม มิได้เป็นขยะมูลฝอยแต่อย่างใด จึงมิได้
ส่งให้เทศบาลตำบลบางปูรับไปกำจัด ดังนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อการให้บริการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยของชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด ในทางกลับกันการดำเนินการ
ของโครงการฯ ที่มีแผนจะรับมูลฝอยติดเชื้อฯ เข้ามาเผากำจัด จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เทศบาลตำบลบางปู
และองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆ บริเวณโดยรอบเข้ารับบริการเผากำจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ อย่างถูกหลัก
วิชาการ เพื่อลดการปนเปื้อนในการจัดการมูลฝอยจากชุมชนที่ปัจจุบันจะมีมูลฝอยติดเชื้อฯ เช่น หน้ากาก
อนามัย ปะปนอยู่ 
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 สำหรับการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น โครงการฯ จะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง     
การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
เช่น เศษโลหะ โครงการฯ จะจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ในขณะที่ เถ้าหนักของเสียซึ่งเป็นของเสียที่โครงการฯ      
ไม่สามารถกำจัดได้ โครงการฯ จะประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา
ดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านการจัดการของเสีย      
จึงอยู่ในระดับต่ำ  

3.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นเพียงการเพิ่มเติมประเภทของเสียที่จะรับเข้ามา
กำจัดในโครงการฯ โดยมิได้เพ่ิมปริมาณของเสียที่จะดำเนินการเผากำจัด ตามท่ีได้รับความเห็นชอบในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งการดำเนินการของโครงการฯ มิได้มีการรับพนักงาน
เพิ่มเติม จึงมิได้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการจ้างงานในพื้นที่  อย่างไรก็ตาม การรับของเสียเข้ามากำจัด
เพิ่มเติมย่อมส่งผลให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่เกิดความวิตกกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะจาก
การเผากำจัดสารอันตรายปนเปื้อนในโลหะและการเผากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งโครงการได้กำหนดมาตรการใน
การควบคุมลักษณะสมบัติของเสียที่รับกำจัดให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด และควบคุมการขนส่งและขนถ่าย
ของเสียเข้าสู่เตาเผาให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุมอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี พ.ศ. 2562 
จึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านชุมชนโดยรอบในระดับต่ำ เช่นเดียวกับการดำเนินงาน
ของโครงการฯ ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จะต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตรได้รับทราบ และตลอดระยะเวลาดำเนินการ
จะต้องมีการสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการฯ จากครัวเรือนบริเวณพื้นที ่ศึกษาปีละ 1 ครั้ง         
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบน้อย
ที่สุด   

3.5 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขภาพ 

 การดำเนินงานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงานของโครงการฯ จะปฏิบัติตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้ง      
มีคู่มือขั้นตอนการทำงาน (Procedure Manual) เรื่อง การบริหารงานอาชีวอนามัย (Occupational Health 
Management) ที่บริษัทฯ ได้จัดทำเพื่อการวางแผนการดำเนินการ การวิเคราะห์ผล และปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการ
ทำงาน สำหรับการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ จะยึดถือหลักปฏิบติเช่นเดียวกับการดำเนินการของโครงการฯ ปัจจุบัน และมีการเพิ ่มเติม
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หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อฯ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่ านการฝึกอบรม
การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุข กำหนด เช่น หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก       
มูลฝอยติดเชื ้อ สำหรับผู ้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื ้อ ของกรมอนามัย เป็นต้น เพื ่อความปลอดภัยใน              
การดำเนินการ  

 หากโครงการฯ ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวคาดว่าผลกระทบในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
ที่เกิดขึ้นต่อพนักงานในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

  สำหรับผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจาก
การขนส่งของเสียเข้ามากำจัดในพื้นที่โครงการ จะดำเนินการโดยบริษัทรับขนส่งของเสียที่ได้รับอนุญาตจาก    
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีเอกสารการกำกับการขนส่งที่ชัดเจน มีการระบุ ประเภท ที่มา ปริมาณของเสีย 
และหน่วยงานที่รับกำจัด รวมทั้งมีการติดตั้งระบบติดตามการขนส่ง (GPS) จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการลักลอบทิ้ง
ของเสียภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการดำเนินการของโครงการมิได้มีการ
ระบายมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นจากที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปี พ.ศ. 2562  
จึงอาจกล่าวได้ว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบจากมลพิษทางอากาศแตกต่างจากการดำเนินการของโครงการฯ ในปัจจุบันแต่อย่างใด ทั้งนี้     
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการทั้งในส่วนของฝุ่นละออง 
(TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  และโลหะหนัก (นิกเกิล ปรอท ตะกั่ว      
สารหนู แคดเมียม และแบริลเลียม) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด  

4. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ผลปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 ที่ผ่านมาโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม     

เสนอต่อ สผ. อย่างต่อเนื่อง 

 ทั้งนี ้ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปได้ว่า โครงการได้ปฏิบัติตาม

มาตรการฯ อย่างครบถ้วน และจากการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนของโครงการที่ผ่านมา ไม่พบว่าโครงการ

ได้รับเรื่องร้องเรียนประเด็นสิ่งแวดล้อมจากชุมชนแต่อย่างใด 
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4.2 มาตรการฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้  ได้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.2-1 

4.3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3-1 ถึงตารางที่ 

4.3-2
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ตารางท่ี 4.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ

คุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพอากาศ - โครงการจะต้องตรวจสอบลักษณะสมบัติของเสียอันตรายและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) ประเภทของแข็งและของเหลวที่ผ่านการผสม 
(Mixing) ให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์การป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria) และส่งผลการตรวจสอบในแต่ละครั้ง (Batch) ให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการโครงการฯ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับทราบทุกเดือน 

 
- ควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา Fixed Combustion Furnace ในการเผาแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด และแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และของเสียที่เป็น

โลหะหรือโลหะปนเปื้อนให้อุณหภูมิไม่เกินจุดหลอมเหลวของโลหะ และควบคุมอุณหภูมิของห้องเผาไหม้ที่สองของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด 
(Fluidized Bed) ให้ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส 

 
- ควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา Fixed Combustion Furnace ในการเผามูลฝอยติดเชื้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุขให้อุณหภูมิ ให้      

ไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิของห้องเผาไหม้ที่สองของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ให้ไม่ต่ำกว่า 1,000           
องศาเซลเซียส 

 

- การตรวจสอบระบบถุงกรองฝุ่น 

• ตรวจสอบอัตราการไหลของก๊าซเสียที่ออกจากระบบต้องไม่เกิน 79,971 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ที่สภาวะจริง) โดยหากอัตราการไหลมคี่า
เกินค่าที่กำหนดดังกล่าว จะส่งผลให้ค่า Pressure Loss ของระบบมีค่าสูงขึ้นและอาจทำให้ถุงกรองเกิดความเสียหายได้ 

 

- ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการปล่อยระบายเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (fluidized bed) ของโครงการฯ ให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่ องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดยโครงการฯ จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ และ        
ค่าควบคุมอัตราการระบายของนิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี้ 

• ฝุ่นละอองรวม ไม่เกิน 24 มก./ลบ.ม. หรือ 0.51 กรัม/วินาที 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 105.36 มก./ลบ.ม. หรือ 2.23 กรัม/วินาที 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 41.88 มก./ลบ.ม. เมตร หรือ 0.88 กรัม/วินาที 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ

คุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) • ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) ไม่เกิน 31.98 มก./ลบ.ม. หรือ 0.68 กรัม/วินาที 

• ปรอท (Hg) ไม่เกิน 1.47x10-3 มก./ลบ.ม. หรือ 3.11x10-5 กรัม/วินาที 

• ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin and furans) ไม่เกิน 3.0x10-7 มก./ลบ.ม. หรือ 6.34x10-9 กรัม/วินาที 

• แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) รวมกัน ไม่เกิน 6.39x10-2 มก./ลบ.ม. หรือ 1.35x10-3 กรัม/วินาที 

• สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) และโครเมียม (Cr) รวมกันไม่เกิน 0.35 มก./ลบ.ม. หรือ 7.37x10-3 กรัม/วินาที 
2. การคมนาคมขนส่ง  - การขนส่งมลูฝอยติดเชื้อมากำจัดยงัพื้นที่โครงการจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฏหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรับจัดเก็บมลูฝอยติดเชื้อเพื่อนำไปกำจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจดัมลูฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องฉบับล่าสดุ 

 - ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ิอต้องปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทน ทำความสะอาดได้ง่ายไมร่ั่วซึม และต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 
10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าน้ันได ้

3. การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย - ชิ้นส่วนที่เหลือจากของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนรวบรวมส่งกลับคืนเจ้าของเพื่อนำไปส่งต่อบริษัทฯ ที่สามารถรับไปเข้ากระบวนกา รนำ
กลับมาใช้ใหม่ หรือส่งให้บริษัทรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปกำจัดกรณีที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  - มูลฝอยติดเชื้อที่จะรับเข้ามากำจัดในพ้ืนท่ีโครงการจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่เหมาะสม ดังน้ี 

• มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม จะต้องจัดเก็บในกลองหรือถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการแทงทะลุและการกัดกรอนของ
สารเคมี ฝาปดมิดชิด และปองกันการรั่วไหลของของเหลว 

• มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคมจะต้องจัดเก็บในถุงพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนต่อสารเคมีและการรับ
น้ำหนัก กันน้ำได้ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความสีดําที่มีขนาดสามารถอานได
ชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

- ห้ามมิให้เปดิภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนการรับของเสยีเข้าโครงการจนกระทั่งนำมูลฝอยติดเช้ือเข้าสู่เตาเผาเพื่อกำจัด 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ

คุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- โครงการจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศขนาด 40 ฟุต เพื่อจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10      
องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น และติดตั้งเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นที่กักเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีฉุกเฉินท่ีต้องมีการซ่อมบำรุงเตาเผา 

 - จัดให้มีการทำความสะอาดยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ และอุปกรณ์เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการขนส่งด้วยน้ำยาที่มีส่วนประกอบ
ของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ท่ีความเข้มข้น 1,000 และ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70% 

 - พนักงานที่ต้องฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ เกิดจากมูลฝ อย     
ติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 - ผู ้ปฏิบัต ิงานที ่เกี ่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื ้อต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอัน ตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื ้อน ผ้าปิดปาก  
ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 - ถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อฯ ให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผั สมูลฝอย     
ติดเชื้อโดยทันที 

 - การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อฯ จะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อฯ  เท่านั้น เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือ         
ที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานได้ 

 - การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อฯ จะต้องดำเนินการตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น และจะต้องทำการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามโยน ห รือ
ลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

 - กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยา งหนา 
หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วทำความสะอาด       
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ 

 - ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ               เอกสารประกอบการประชุม 

โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม   บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 

 

หน้าที่ 54 

ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม 
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ

คุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- โครงการจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศขนาด 40 ฟุต เพื่อจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ที่ 10     
องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น และติดตั้งเครื่องเทอรโมมิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นที่กักเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
กรณีฉุกเฉินท่ีต้องมีการซ่อมบำรุงเตาเผา 

 - การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อฯ จะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อฯ  เท่านั้น เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือ          
ที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานได้ 

 
 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่55 

ตารางท่ี 4.3-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการ
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ที ่เสนอใน
รายงานการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการที ่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย 
ครั ้งที ่1) (ครั ้งที ่ 2) ตั ้งอยู ่ที ่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) 
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (BPEC) 
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการฯ  -  ตลอดระยะก่อสร้าง  - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 

- ในกรณีที ่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการฯ      
มีค่าเกินค่าควบคุมที ่กำหนดไว้  ให้โครงการฯ ทำการตรวจหา
สาเหตุ ทำการแก้ไขและทำการตรวจวัดซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ
ในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน การเกิดปัญหา
ในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะก่อสร้าง  -  บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 
 

 
 

 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่56 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) -  หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
(BPEC) ต ้องแจ ้งให้การน ิคมอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงาน
ดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะก่อสร้าง  - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 

- บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ต้องว่าจ้าง
หน่วยงานกลาง (Third Party) เพื ่อดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ   
สิ่งแวดล้อม ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และความถี่ในการส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะก่อสร้าง  - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่57 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

 - ในกรณีที่ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด มี
ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการที ่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรงที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท บางปู เอนไว 
รอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะก่อสร้าง  - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 • หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต ่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า
มาตรการที ่กำหนดไว ้ ในรายงานการประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  

  

 
 
 
 

 
 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่58 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
รับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ  

• หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ
เห ็นชอบประกอบก่อนดำเน ินการเปล ี ่ยนแปลง และเมื่อ
โครงการฯ ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่59 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

ให ้สำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   

2. คุณภาพอากาศ - รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง/เครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างต้องมี
ผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
และการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 

- ตลอดเสน้ทางการขนส่ง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื ้นที ่ก่อสร้างเพื ่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่
ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ในช่วงการก่อสร้าง โครงการฯ จะควบคุมระยะเวลาที่ของเสียอยู่ใน
อาคารรับของเสียไม่ให้เกิน 48 ชั่วโมง สำหรับของเสียอันตรายที่
โครงการไม่สามารถเผากำจัดได้จะส่งให้บริษัทฯ รับกำจัดของเสียที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

3. คุณภาพน้ำ - จัดเตรียมห้องส้วมที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และให้มี
จำนวนเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่60 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. เสียง - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ให้ดำเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 07.00-18.00 น. เท่านั้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู และที่
ครอบหู สำหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที ่มี
ระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบลเอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

5. การคมนาคมขนส่ง - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า -ออก 
ของรถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นท่ีก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - หลีกเลี ่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 
16.00-18.00 น.) 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่61 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - แนะนำและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

6. การกำจัดมูลฝอยและ  
ของเสีย 

- จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด เพื่อ
รวบรวมขยะมูลฝอย จากคนงานและจากการก่อสร้าง และเก็บขนไป
กำจัด โดยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีพื้นท่ีกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

- เศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ควรพิจารณานำกลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดมาตรการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง
และแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

7. การใช้น้ำ - ผู้รับเหมาต้องเตรียมน้ำดื ่มให้เพียงพอต่อการบริโภคของคนงาน
ก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่62 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - ส่งเสริมให้บริษัทรับเหมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างภายใน
ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - หากมีการร้องเรียนในขณะก่อสร้าง โครงการฯ ต้องเร่งดำเนินการ
แก้ไขทันที 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จัดตั ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 (1) โครงสร ้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่  
กรรมการผ ู ้ แทนภาคประชาชน กรรมการผ ู ้ แทนภาค
ราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการฯ 
โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาค
ราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่นมากกว่าสองในสามของจำนวน
คณะกรรมการฯ ท้ังหมด รายละเอียดดังนี้ 

   

 
 
 
 
 
 

 
 

  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่63 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม  
   (ต่อ) 

ก) ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกมาจากตำบลในพื้นที่รัศมี 5 
กิโลเมตร ตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือมาจากการสรรหา
หรือการเสนอชื ่อหรือวิธ ีการอื ่นใดจากชุมชนรอบที ่ตั้ง
โครงการฯ แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 
ท่าน ดังนี้ 

   

              (ก) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแพรกษา 
             (ข) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่  
             (ค) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลแพรกษา 

   

              (ง) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบางปู 
             (จ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

บางพลีใหญ่ 
     ข) ตัวแทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ท่าน เช่น ผู้แทน

จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองใน
จังหวัดสมุทรปราการ (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

    ค)  ผู้แทนจากโครงการฯ  จำนวน 2 ท่าน   

   

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่64 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

       ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการ
ประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และ
เลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั ้นให้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยความเห ็นชอบของที่ ประช ุม การค ัดเล ือก
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วน
ของตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือก
ตัวแทน โดยดำเนินการดังนี้ 

   

 
 
 
 

(ก) หน่วยงานท้องถิ ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู ้ค ัดเลือกตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล 

(ข) หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพื ้นที่
รับผิดชอบเพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ภายใน 15 
วัน นับจากวันท่ีมีการคัดเลือก 

(ค) หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 50 
ของครัวเรือน ให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน 

(ง) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ตำบล ต่อโครงการฯ  หรือคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการ
ต่อไป 

   

 

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่65 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

   (2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติให้

เป ็นไปตามมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   

 ข)  ต ิดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ
โครงการฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

   

 ค) พิจารณาเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่
ได ้ร ับจากการดำเน ินโครงการฯ รวมทั ้ งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ง) ดำเนินการไกล่เกลี่ย ร่วมเจรจาและหาข้อยุติ กรณีมีข้อ
พิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการฯ กับชุมชน 

จ) พิจารณามาตรการในการชดเชยเย ียวยากรณ ี เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการฯ หาก
พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่66 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐก ิจ -ส ังคม 
(ต่อ) 

 

    (3) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 

การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ 
อาจกำหนดได้ตามความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของ
คณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุข้อกำหนดไว้ ดังนี้ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั ้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรง
ตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

ข)  เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา
หรือแต่งตั ้งกรรมการขึ ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั ้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

ค) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการ
สรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 
45 วัน นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่67 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐก ิจ -ส ังคม 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทน
อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 

ง) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรอืแต่งตัง้
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 
(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือ

เสียชีวิต เป็นต้น 
(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ

ติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด 
(ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจาก

ตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพร่อง
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่
ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่68 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐก ิจ -ส ังคม 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

(จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 

(ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่
ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรอืฝ่ายเลขานุการอย่างนอ้ย 
15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่าย
เลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุม
ในวาระต่อไป 

ช) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง หรือแล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่า 
มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด 

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่69 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. สภาพเศรษฐก ิจ -ส ังคม 
(ต่อ) 

ซ) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากมีการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือรับรอง
จากผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการลงมติ ถ้าไม่มี
หนังสือรับรองถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็น
องค์ประชุม 

   

 ซ) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการฯ 

ฌ) กำหนดให้คณะกรรมการมีการศึกษาดูงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(4) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

   

 โครงการฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการต่าง ๆ โดยโครงการฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ตามแนวทางข้างต้นภายใน 6 เดือน หลังจากรายงานฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุดที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

   

9. อาชีวอนามัยและความ   
ปลอดภัย 

 

- ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุดทั้งหมด 
และถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาการจ้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่70 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. อาชีวอนามัยและความ   
ปลอดภัย (ต่อ) 
 
 

- บริษัทผู้รับเหมาต้องมีแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - คนงานของบริษัทผู้รับเหมาทุกคนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน จะต้องผ่าน
การอบรมและแนะนำด้านความปลอดภัย 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน เช่น เขตก่อสร้าง เขต
จัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือการก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่  
ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
พื้นที่ท่ีมีความเข้มงวดในด้านความปลอดภัยทั้งหมด 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย การทำบัตรแสดง
ตนของคนงาน ผู้รับเหมา การผ่านเข้า-ออกของบุคคล การผ่านเข้า-
ออกของยานพาหนะ สถานท่ีจอดรถและระเบียบจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยใน
ระหว่างปฏิบัติงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่71 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. อาชีวอนามัยและความ   
ปลอดภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงาน
ประจำวัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - บริษัทผู้รับเหมามีหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้กับคนงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกัน
และบรรเทาความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - มีการหมุนเวียน สลับช่วงพักระหว่างกลุ่มคนงานที่ต้องรับผิดชอบ
ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังมาก 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - หลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่างการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง - พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

- จัดให้มีการควบคุมความปลอดภยัและระงับเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
กฎระเบียบความปลอดภยัในพ้ืนท่ี และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อความสะอาดในบริเวณที่ผู้รับเหมาใช้   
ทำงาน วัสดุเหลือใช้และเศษวัสดุต่าง ๆ จะต้องกำจัดวันต่อวัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่72 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. อาชีวอนามัยและความ   
ปลอดภัย (ต่อ) 

- ให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนงานก่อสร้างในการดูแลสุขภาพตนเอง 
เพื่อป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้อง
เข้ารับบริการในสถานประกอบการให้ลดลง 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาเบื้องต้นในการปฐมพยาบาล
ภาวะความเจ็บป่วยให้กับคนงานก่อสร้าง เพื่อลดภาระการรับบริการ
จากสถานบริการในพื้นที่ 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหายและการแก้ไขปัญหา
เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยประจำทุกเดือน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีมาตรการในการชดเชยค่าเสียหายหรือเยียวยาในกรณทีี่
พิสูจน์ได้ว่าเกิดผลกระทบมาจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ ต่อ
พนักงาน ผู้รับเหมาและประชาชน 

- พื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

หมายเหตุ : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาให้บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่73 

ตารางท่ี 4.3-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการ
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีเสนอในรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั ้งที ่1)   
(ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตำบลบางปู
ใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท 
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ ์ จำกัด (BPEC) อย ่าง
เคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการฯ  -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการฯ มีค่า
เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการฯ ทำการตรวจหาสาเหตุ   
ทำการแก้ไขและทำการตรวจวัดซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการ
แก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื ่อป้องกัน การเกิดปัญหาใน
ลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 
 

 
 

 

 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่74 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) -  หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
(BPEC) ต ้องแจ ้งให้การน ิคมอ ุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงาน
ดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการฯ  -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ต้องว่าจ้าง
หน่วยงานกลาง (Third Party) เพื ่อดำเนินการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ และความถี่ในการส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือ 

- พื้นที่โครงการฯ  -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่75 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

 
 
 
 
 
 

- ในกรณีที ่ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์  จำกัด  
มีความจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมสำหรบัโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรงที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท บางปู เอนไว 
รอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 • หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ
โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที ่อาจมีผลกระทบต่อ
ทร ัพยากรธรรมชาติ  ค ุณภาพสิ ่งแวดล้อม ส ุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่76 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับ
จดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อทราบ  

• หากหน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี ่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (สผ.) เพื ่อเสนอให้
คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการฯ ได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติ 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่77 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

หรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- พื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

    

2.1 คุณภาพอากาศ - โครงการฯ ต้องควบคุมลักษณะสมบัติของเสียที่จะรับเข้ามาเผา
กำจัดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุด 

- เตาเผา Fluidized bed 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 -  โครงการฯ ต้องควบคุมลักษณะสมบัติของเสียอันตรายที่จะรับเข้า
กำจ ัดตามกำหนดเกณฑ ์ในการร ับของเส ียของโครงการ ฯ 
(Acceptance Criteria) และเกณฑ์การป้อนของเสียเข้าสู ่เตาเผา 
(Feeding Criteria) ดังตารางที ่ 4.3-3 ถึงตารางที ่ 4.3-5 เพื่อ
ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
ระบายของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดให้ไม่เกินมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ี
ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที ่ไม่ใช้แล้วที่เป็น
อันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545  

- เตาเผา Fluidized bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่78 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - โครงการจะต้องตรวจสอบลักษณะสมบัติของเสียอันตรายและ
เช้ือเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) ประเภทของแข็งและของเหลว
ที่ผ่านการผสม (Mixing) ให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์การป้อนของเสีย
เข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria) และส่งผลการตรวจสอบในแต่ละ
ครั้ง (Batch) ให้คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับทราบทุกเดือน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับของเสีย/น้ำเสีย ได้แก่ ประเภท 
ปริมาณ แหล่งกำเนิดหรือกระบวนการซึ่งก่อให้เกิดของเสีย/น้ำเสีย 
เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจรับของเสีย/น้ำเสียเข้ามา
กำจดัภายในโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว ้

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - เก็บตัวอย่างของเสีย/น้ำเสีย และนำไปตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ
ที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนตัดสินใจรับเข้ามา
กำจัด (Pre-Acceptance Test) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จำกัดระยะเวลาที่ของเสียไม่อันตรายอยู่ในอาคารรับของเสียไม่เกิน 
48 ช่ัวโมง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดตารางการเข้า-ออกของรถเก็บขนของเสียให้เหมาะสม เพื่อ
หลีกเลี่ยงการจอดรถรอคิวเป็นเวลานาน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่79 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - การขนถ่ายและคัดแยกของเสียจะต้องดำเนินการภายในอาคารรับ
ของเสียเท่าน้ัน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้บริเวณบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) ออกแบบให้มีระดับ
ความดันต่ำกว่าภายนอกอาคาร เพื่อให้อากาศภายในบ่อไม่สามารถ
เคลื่อนตัวออกสู่ภายนอกอาคารได้ และติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อดูด
อากาศไปกำจัดที่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ติดตั้งระบบดูดอากาศจากบริเวณส่วนจัดการของเสียอันตราย เพื่อ
ดูดอากาศไปกำจัดที่เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - คัดแยกของเสียประเภทพลาสติกที่มีพีวีซีเป็นองค์ประกอบหลักซึ่ง
เป็นสารเร่งปฏิกิริยาการเกิดไดออกซินในอาคารคัดแยกของเสียเพื่อ
ลดโอกาสในการเจือปนของพลาสติกประเภทพีวีซีในของเสียที่
ป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ และลดการเกิดไดออกซิน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกของเสีย เช่น พนักงาน
คัดแยกของเสียในอาคารคัดแยก พนักงานตรวจสอบของเสียบริเวณ
สายพานลำเลียง และพนักงานบังคับเครนตักของเสีย ให้ทราบถึง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่80 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) รายการของเสียประเภทพลาสติกที่มีโอกาสมีพีวีซีเป็นองค์ประกอบ
และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น โดยจะจัด
อบรมให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และฝึกอบรมทบทวน 
เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้าใจในการคัดแยกของเสีย
และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

   

 - ตรวจสอบการหลุดรอดของเสียประเภทพลาสติกที่มีโอกาสมีพีวีซีเป็น
องค์ประกอบบริเวณสายพานลำเลียงและห้องเก็บรวบรวมของเสีย 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ตรวจสอบประสิทธิภาพการคัดแยกโดยหัวหน้างานที่บริเวณอาคาร 
คัดแยกของเสีย สายพานลำเลียงของเสีย และอาคารรวบรวมของเสีย
พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบลงในรายงานการปฏิบัติงานของ
แผนก เป็นประจำทุกวัน  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ลดขนาดของเสียให้ม ีขนาดเล็กลงโดยเครื ่องย ่อย (Shredder)           
มีขนาดเล็กประมาณ 7 เซนติเมตร ก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการผสมของเสียและตัวกลางอย่างทั่วถึง และเกิดการเผา
ไหม้ที่สมบูรณ์ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ปรับสภาพของเสียให้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน โดยการผสมของเสียให้
เข้ากันอย่างทั่วถึงก่อนป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเผา
ไหม้ที่สมบูรณ์ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่81 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ควบคุมอุณหภูม ิในห้องเผาไหม้ที่ สอง (Secondary Chamber 
Combustion) ที่ 850 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการเผาไหม้
มากกว่า 2 วินาที เพื ่อให้ไดออกซิน และสารตั ้งต้นในการเกิด         
ไดออกซินในของเสียถูกย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ควบคุมปริมาณอากาศส่วนเกินที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย ให้อยู่
ในช่วงร้อยละ 9.5-12.5 เพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ลดอุณหภูมิก๊าซเสียจาก 850 เหลือ 250 องศาเซลเซียส ภายในหม้อ
น้ำ (Bolier) อย่างรวดเร็ว เพื่อลดระยะเวลาในการเกิดช่วงอุณหภูมิที่
มีการเกิดไดออกซินสูงสุด (250-400 องศาเซลเซียส) 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ป้อนของเสียเข้าห้องเผาไหม้ให้ใกล้เคียงกำลังการรับของเสียของ
เตาเผา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ติดตามค่าปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ปล่อยออกจากปล่องระบาย
ให้มีค่าไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียในห้อง
เผามีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ความแตกต่างของอุณหภูมิในตัวกลางเกิน 
25 องศาเซลเซียส ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การสูญเสียสภาวะ
ที่เหมาะสมในการเผาไหม้ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่82 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ควบคุมการทำงานในห้องเผาไหม้ โดยใช้หลักการควบคุม 3 
ประการ ท ี ่จะทำให ้ เก ิดการเผาไหม้ภายในห ้องเผาอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ 
• ควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ให้อยู่ในระดับคงที่และไม่ต่ำกว่า 

850 องศาเซลเซียส 
• ควบคุม Turbulence ของก๊าซเสียเพื่อให้มีการผสมกันอย่าง

ทั่วถึง 
• ควบคุมระยะเวลาที่ของเสียอยู่ในห้องเผาไม่ต่ำกว่า 2 วินาที 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 

 - ควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา Fixed Combustion Furnace ในการ
เผาแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด และแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และของ
เสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนให้อุณหภูมิไม่เกินจุดหลอมเหลว
ของโลหะ และควบคุมอุณหภูมิของห้องเผาไหม้ที่สองของเตาเผา      
ฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ให้ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส 

- เตาเผา Fixed 
Combustion Furnace 
- เตาเผา Fluidized Bed 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา Fixed Combustion Furnace ในการ
เผามูลฝอยติดเชื ้อและของเสียทางการแพทย์และสาธารณสุขให้
อุณหภูมิให้ไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิของ
ห้องเผาไหม้ที่สองของเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed) ให้ไม่
ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส 

- เตาเผา Fixed 
Combustion Furnace 
เตาเผา Fluidized Bed 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่83 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - อุปกรณ์ควบคุมมลสารทางอากาศ ได้แก่ Dry Scrubber, Activated 
Carbon Injection System, Bag Filter, Wet Scrubber แ ล ะ 
Activated Carbon Adsorption Tower ต้องทำงานได้โดยอัตโนมัติ
อย่างมีอิสระ และมีการควบคุมแบบปิด 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การตรวจสอบระบบถุงกรองฝุ่น 

• ตรวจวัดค่า Pressure loss ไม่ให้เกิน 1.5 kPa เพื่อป้องกันการ
อุดตันของถุงกรอง ซึ่งจะทำให้ถุงกรองเกิดความเสียหายได้ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 
 
 
 

• ตรวจสอบอุณหภูมิของก๊าซที่ผ่านเข้าและออกจากระบบไม่ให้
เกิน 160 องศาเซลเซียส เพื่อให้ถุงกรองสามารถทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานของถุงกรอง 

• ตรวจสอบอัตราการไหลของก๊าซเสียที่ออกจากระบบต้องไม่เกิน 
79,253 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง (ที่สภาวะจริง) โดยหากอัตราการ
ไหลมีค่าเกินค่าท่ีกำหนดดังกลา่ว จะส่งผลให้ค่า Pressure Loss 
ของระบบมีค่าสูงขึ้นและอาจทำให้ถุงกรองเกิดความเสียหายได้ 

• ตรวจสอบมาตรวัดความดันอากาศ (Compressed Air Pressure) 
ในระหว่างการอัดอากาศเพื่อทำให้ความสะอาด ถุงกรองให้อยู่ที่ 
0.3-0.5 Mpa เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำความ 

เตาเผา Fluidized Bed ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่84 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) สะอาด รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายของถุงกรองจากความ
ดันที่สูงเกินไปทุกครั้งที่มีการอัดอากาศและเกิด Alarm 

• ตรวจสอบสภาพการฉีกขาดของถุงกรองปีละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้ง
ที่ Shut Down 

   

 • ตรวจสอบจำนวนถุงกรองที่เก็บสำรองในโครงการฯ ให้มีเทา่กับ
จำนวนที่ต้องใช้งานจริงในระบบ เพื่อให้มั่นใจถึงความพร้อมใน
การใช้งานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนถุงกรอง 

เตาเผา Fluidized Bed ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การตรวจสอบระบบพ่นจับแบบแห้ง 

• ตรวจวัดค่า Compressed Air Pressure ให้ค่าอยู่ระหว่าง 0.5-
0.7 MPa ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงานปกต ิ

• ตรวจสอบ Injection Blower Pressure ไม่ให้สูงกว่า 23 kPa 
เพื่อป้องกันการอุดตันของ Blower 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การตรวจสอบระบบฉีดพ่นถ่านกัมมันต์ 

• ตรวจวัดค่า Compressed Air Pressure ให้มีค่าอยู ่ระหว่าง 
0.5-0.7 Mpa ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงานตามปกติ 

• ตรวจสอบ Blower Pressure ไม่ให้สูงกว่า 23 kPa เพื่อป้องกัน
การอุดตันของ Blower 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่85 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) • ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน    

 - การตรวจสอบระบบพ่นจับแบบเปียก 

• ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของของเหลวว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 6 
ถึง 8 ซึ่งเป็นช่วงค่าที่ระบบทำงานตามปกติเป็นประจำทุกวัน 

• ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ติดตั้ง
ในโครงการฯ เตาเผา Fluidized Bed ให้ทำงานได้เป็นปกติและ
หากพบว่าระบบไม่ทำงานอย่างน้อย 1 ชุด จะต้องรีบดำเนินการ
ซ่อมแซมให้เสร็จภายในเวลา 24 ช่ัวโมง หากไม่สามารถซ่อมใหเ้สรจ็
ภายในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องหยุดการทำงานของเตาเผา จนกว่า
จะซ่อมแซมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ตรวจสอบสภาพการกัดกร่อนของอุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกดิการไหล
ซึมของอากาศขึ้น และความสามารถในการดักจับมลพิษลดลงทุกครั้ง
ที่มีการ Shut Down 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศที่ออกจากระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เพื่อให้การทำงาน
ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศชนิดถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพ
ในการบำบัดตลอดเวลา 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่86 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - บำรุงรักษา และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศชนิดถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Adsorption Tower) 
ของโครงการทุก 6 เด ือนในระยะแรก และภายหลังจ ึงปรับ
ระยะเวลาการบำรุงรักษาให้เหมาะสมตามระยะการใช้งาน 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวระบบท่อรวบรวมอากาศเสีย และ
ปล่องระบายปีละครั้ง 

- เตาเผา Fluidized Bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ติดต ั ้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบต่อเนื ่อง (Continuous Emissions 
Monitoring System ; CEMS) ด้วยระบบ Gas Analyzer ที่บริเวณ
ทางออกปล่อง โดยมีดัชนีตรวจวัด ดังนี้ 

- เตาเผา Fluidized bed - ตลอดระยะดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 
• ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
• ออกซิเจน (O2) 
• ความทึบแสง (Opacity) 

   

 - กำหนดให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนของระบบ CEMS หากมีความผิดปกติ
ในการทำงานของเตาเผาและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามค่า
ควบคุมระบบ CEMS จะส่งสัญญานเตือนไปยังห้องควบคุม เพ่ือให้ 

- เตาเผา Fluidized bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่87 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) โครงการฯ ตรวจสอบสภาวะการเผาไหม้และการทำงานของระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศ เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT Operation Center) หรือ EMC2 

   

 - กำหนดแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบติดตามตรวจวัด
การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Emission Monitoring System ; CEMS) โดยว่าจ้างบริษัทท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ (Third Party) ให้เป็นผู้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี 

- เตาเผา Fluidized bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ควบคุมความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศจากการปล่อยระบาย
เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด (fluidized bed) ของโครงการฯ ให้มีค่าไม่เกิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 โดย
โครงการฯ จะต้องควบคุมและเฝ้าระวังค่าความเข้มข้นและอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศ และค่าควบคุมอัตราการระบายของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ดังตารางที่ 4.3-6 และตารางที่ 4.3-7 ดังนี ้

- เตาเผา Fluidized bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 • ฝุ่นละอองรวม ไม่เกิน 24 มก./ลบ.ม. หรือ 0.51 กรัม/วินาที 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ไม่เกิน 105.36 มก./ลบ.ม. 
หรือ 2.23 กรัม/วินาที 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่88 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 41.88 มก./ลบ.ม. 
เมตร หรือ 0.88 กรัม/วินาที 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCI) ไม่เกิน 31.98 มก./ลบ.ม. หรือ 
0.68 กรัม/วินาที 

• ปรอท (Hg) ไม่เกิน 1.48x10-3 มก./ลบ.ม. หรือ 3.11x10-5 กรัม/
วินาท ี

• ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin and furans) ไม่เกิน 3.0x10-7 

มก./ลบ.ม. หรือ 6.3x10-9 กรัม/วินาที 

• แคดเมียม (Cd) และตะกั่ว (Pb) รวมกัน ไม่เกิน 6.42x10-2 
มก./ลบ.ม. หรือ 1.35x10-3 กรัม/วินาที 

• สารหนู (As) เบริลเลียม (Be) และโครเมียม (Cr) รวมกัน   
ไม่เกิน 0.35 มก./ลบ.ม. หรือ 7.37x10-3 กรัม/วินาที 

   

 -  กรณีผลการวิเคราะห์ค่ามลพิษจากปล่องระบายอากาศของเตาเผา 
มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนด โครงการฯ จะกำหนดวิธีการ
แก้ไขที่เหมาะสมและนำเสนอต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ได้รับทราบ 

- เตาเผา Fluidized bed - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่89 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 คุณภาพอากาศ (ต่อ) - หมั่นดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นท่ี
โครงการฯ ตลอดเวลา 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

2.2 การจัดการน้ำเสีย - น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของพนักงานจะรวบรวม
เข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - น้ำเสียจากบ่อรับของเสีย (Refuse Pit) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังเก็บ 
น้ำเสียใต้ดิน เพื่อฉีดเข้าสู่เตาเผาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิในการเผาไหม้ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - น้ำเสียจากการล้างพื้นและการทำความสะอาดรถขนส่งของเสียจะถูก
รวบรวมเข้าสู่ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน เพื่อฉีดเข้าสู่เตาเผาเพื่อช่วยลด
อุณหภูมิในการเผาไหม้ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - น้ำเส ียท ี ่ปล ่อยจากระบบ Reverse Osmosis จะรวบรวมเพื่อ
นำไปใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) 
ต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่90 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) - น้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas Treatment 
System/Wet Scrubber) จะถูกบำบัดขั้นต้นด้วยระบบบำบัดน้ำเสีย
ทางเคมี เพื ่อให้ม ีค ุณภาพน้ำเสียเป็นไปตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน 
ทั่วไปในการระบาย น้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ก่อนรวบรวมเข้าสู่
ระบบรวบรวมน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู สำหรับน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดด้วยระบบทาง
เคมี ที่มีค่าเกินเกณฑ์กำหนด โครงการฯ จะรวบรวมน้ำเสียดังกล่าว
เข้าสู่ถังเก็บของเสียไม่อันตรายประเภทของเหลว (Non Hazardous 
Liquid Waste Storage Tank) ขนาด 125 ลูกบาศก์เมตร และถัง
เก ็บน ้ำเส ีย (Roll off Tank) ขนาดความจ ุรวมประมาณ 105 
ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 ถัง) เพื่อเป็น
ถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากน้ำเสียดังกล่าวมีลักษณะสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์การร ับของเส ีย (Acceptance Criteria) โครงการฯ        
จะรวบรวมน้ำเสียดังกล่าวไปกำจัดโดยการเผาที่เตาฟลูอิดไดซ์เบด 
กรณีที ่คุณภาพน้ำเสียไม่อยู ่ในเกณฑ์รับของเสียของโครงการฯ       
จะประสานงานให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่91 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง      
เป็นต้น เข้ามาดำเนินการรับของเสียดังกล่าวไปกำจัด 

   

 - โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อบำบัดน้ำเสีย
จากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ Wet Scrubber ดังนี ้

• บ่อพักน้ำเสีย ขนาด 42 ลบ.ม. 

• ถังปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ขนาด 0.5 ลบ.ม. 

• ถังกวนเร็ว ขนาด 0.5 ลบ.ม. 

• Flocculation Tank ขนาด 0.5 ลบ.ม. 

• ถังทำตะกอนข้น ขนาด 9 ลบ.ม. 

• ถังปรับน้ำเสียให้เป็นกลาง ขนาด 2.8 ลบ.ม. 

• ถังพักน้ำท้ิง ขนาด 11.8 ลบ.ม. 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

2.3 คุณภาพน้ำผิวดิน  - ห้ามมิให้โครงการฯ ระบายน้ำทิ ้งจากการอุปโภค-บริโภคของ
พนักงาน และจากกระบวนการเผากำจัดของเสียลงสู่ระบบระบาย
น้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - น้ำฝนจากอาคารเก็บรวบรวมของเสีย อาคารส่วนจัดการของเสีย
อันตรายและอาคารสำนักงาน (มีผนังล้อมรอบและมีหลังคาคลุม) ให้ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่92 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) ติดตั้ง Sand Filter ที่บริเวณจุดที่ระบายน้ำฝนจากโครงการฯ ลงสู่
ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ และทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำฝน
เดือนละ 1 ครั้ง (ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) ต่อเนื่อง 3 
ปี ถ้าพบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน 
(ประเภทที่ 3) ให้โครงการฯ ยกเว้นการส่งน้ำฝนจากอาคารข้างต้น
ไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียกลางของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

   

 - กำหนดให้โครงการฯ มีมาตรการในการป้องกันน้ำฝนปนเปื้อนจาก
กระบวนการเผากำจัดของเสีย ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ดังนี ้

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 • บริเวณพื ้นที ่เก็บของเสีย ทั ้งในส่วนของอาคารรับของเสีย 
อาคารส่วนจัดการของเสียอันตราย ต้องมีผนังล้อมรอบ และมี
หลังคาคลุม 
บริเวณพื้นท่ีเก็บของเสียที่เป็นของเหลวไม่อันตราย จะต้องจัดให้
มีคันคอนกรีตล้อมรอบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

• บริเวณพื้นที่เก็บน้ำมันดีเซล และน้ำมันสำหรับเริ่มเดินเตาเผา 
จะต้องจัดให้มีคันคอนกรีตล้อมรอบ ตามกฎกระทรวง สถานท่ี 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่93 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ฉบับล่าสุด 

• บริเวณพื้นที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อ เป็นพื้นที่แยกจากอาคารอื่นๆ  
มีหลังคาปิดคลุม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หรือฉบับล่าสุด 

• บริเวณพื้นที่เก็บของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนจะต้อง
เป็นพื้นที่ท่ีมีหลังคาปิดคลุม 

   

 - โครงการฯ จะต้องจัดให้มีบ่อพักน้ำฝนปนเปื้อน พร้อมติดตั้งระบบ
ดักไขมัน เพื ่อดักจับไขมัน ก่อนระบายน้ำฝนออกนอกพื ้นที่
โครงการฯ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน/ดิน - ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์การรั่วซึมของถังเก็บน้ำเสียใต้ดินจำนวน 3 บ่อ 
ในบริเวณโดยรอบถังเก็บน้ำเสียใต้ดินที่ระดับความลึก 4 เมตร         
ที่ระยะห่างประมาณ 60 เซนติเมตร จากขอบถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว

รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ภายหลังจากการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์การรั่วซึมของถังเก็บน้ำเสีย
ใต้ดินแต่ละบ่อแล้วเสร็จ ให้เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (Subsurface 
water) นำไปตรวจวัดหาค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ทีดีเอส 
บีโอดี และซีโอดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้ำใต้ดินในปัจจุบัน 
 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว

รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่94 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน/ดิน 
(ต่อ) 

 
 

- ติดตามตรวจสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน ดังน้ี - ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

• ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ โดยตรวจวัด หาค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ทีดีเอส บีโอดี และซีโอดี 
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

• นำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน
หากพบว่าค่าการตรวจวัดที่ได้จากน้ำในบ่อสังเกตการณ์มีค่าสูงกว่า
ข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน อนุมานได้ว่าเกิดการรั่วซึมจาก
ถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน 

• หยุดการป้อนน้ำเสียจากอาคารคัดแยกของเสียเข้าสู่ถังเก็บน้ำเสีย
ใต้ดิน จากนั้นสูบน้ำเสียที่อยู่ในถังเก็บน้ำเสียใต้ดินออกทั้งหมด 
ทำการตรวจสอบการรั ่วซึมของถังเก ็บน้ำเสียใต้ด ิน และ
ดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีการตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 

  

 - โครงการฯ จะต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามข้อกำหนดของ
กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรือ่ง กำหนด
เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดนิ การตรวจสอบคุณภาพดินและ
น้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว

รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่95 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน/ดิน 
(ต่อ) 

มาตรการลดการปนเปื ้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

   

2.5 ระดับเสียง - ควบคุมระดับเสียงของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโครงการฯ ให้มีค่าไม่เกิน 
85 เดซิเบลเอ (ท่ีระยะห่างจากเครื่องจักร 1 เมตร) โดยการลดระดับ
เสียงท่ีแหล่งกำเนิด เช่น การลดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร การ
ใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือการปิดครอบเครื่องจักร เป็นต้น โดยในส่วน
ของอาคารติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ โครงการฯ จะ
ทำการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในบริเวณผนังโดยรอบอาคารฯ ทั้ง 3 
ด้าน ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ 6-9 เดซิเบลเอ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กรณีที ่ไม่สามารถลดระดับเสียงให้น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ ได้ 
โครงการฯ จะต้องกำหนด พื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานฯ เป็น
พื้นที่ควบคุม (Restricted area) ซึ่งต้องมีป้ายเตือนเสียงดัง และ
กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียง เช่น Ear Plugs หรือ Ear Muffs ที่มีประสิทธิภาพใน
การลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบลเอ อย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 โครงการฯ จะต้องจัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour 
Map) ภายใน 1 ปี เมื่อดำเนินการ และจัดทำซ้ำเป็นประจำทุก 3 ปี 
รวมทั้งทำการทบทวนเป็นระยะในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่เป็นต้นกำเนิดเสียงดัง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่96 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.5 ระดับเสียง (ต่อ) - กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื ่องจักรที่มีระดับเสียงมากกว่า 85    
เดซิเบลเอ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ใช้น้ำมันหล่อลื่นใส่จารบีใน
เครื่องจักร เปลี่ยนสายพาน ลูกยาง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถลด
เสียงดังได้ เป็นต้น เพื่อป้องกันระดับเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีโครงการฯ อนุรักษ์การได้ยิน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ด้านเสียงรบกวนภายในสถานประกอบการในบริเวณที่มีระดับเสียง
จากการทำงานของเครื่องจักรเกินกว่ามาตรฐานท่ี 85 เดซิเบลเอ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น Ear Muffs และ Ear 
Plugs แจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง เช่น ใน
การซ่อมบำรุงหรือการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น 
รวมทั้งมีการหมุนเวียนพนักงานในเขตที่มีระดับเสียงดังไปทำงานดา้น
อื่น ๆ ด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว

รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง 5 นาที ในบริเวณติดตั้งอุปกรณ์หลัก
ของโครงการฯ เช่น Shredder , Shredder 2, Chrusher , Primary 
air fan,  Secondary air fan,  Induce draft fan,  Sand feeder, 
Refuse feeder,  Vibrating Screen, Steam condenser fan, 
Electric Transformer  โดยเปรียบเทียบตามมาตรฐาน Assessment 
of Noise in the Working Area With regard to Specific  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่97 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2.5 ระดับเสียง (ต่อ) Operating ที ่กำหนดให้ระดับเส ียงจากอ ุปกรณ์เคร ื ่องจ ักรที่
ระยะห่าง 1 เมตร ไม่เกิน 85  เดซิเบลเอ 

   

 - จัดให้มีการตรวจวดัระดับเสียง 5 นาที ในบริเวณที่ติดตั้งชุดเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine, Reduction Gear 
และ Generator) 

- บริเวณเครื่องกำเนดิ
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์   
ของมนษุย ์

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
 
- ปลูกไม้ยืนต้น เช่น อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี กระถิน
ณรงค์ ร่วมกับไม้พุ่มเตี้ยหรือไม้คลุมดินแทรกระหว่างไม้ยืนต้น เช่น 
ทรงบาดาล ลำเพบ ยี่โถ ประมาณ 1,120 ตารางเมตร หรือประมาณ
ร้อยละ 8.11 ของพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด (ประมาณ 13,083 ตาราง
เมตร) (รูปที่ 4.3-1) 

 
 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ 

 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

3.2 การคมนาคมขนส่ง - กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบการขนส่งของเสียอย่างเคร่งครัด   
มีการติดตั้ง GPS เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบเส้นทางการขนส่งได้
ตลอดเวลา รวมถึงมีการติดตั้ง CCTV ภายในห้องโดยสาร ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถได้ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 

- รถขนส่งของเสีย - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ต้องอบรมกำชับให้คนขับรถบรรทุกปฏิบัต ิตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด และทำการจัดเก็บขยะให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นซึ่ง
อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน 

- ตลอดเส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่98 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - พนักงานขับรถเก็บขนของเสียต้องขับรถภายในนิคมอุตสาหกรรม 
บางปู ด้วยความเร็วไม่เกินที่ กนอ. กำหนด ซึ่งมีความเร็วไม่เกิน 60 
กม./ชม. ซึ่งสอดคล้องกับความปลอดภัยในการเดินทาง 

- ตลอดเส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การขนส่งของเสียจากโรงงานต่าง ๆ มายังโครงการฯ ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ถนนแพรกษา (ทางหลวงหมายเลข 3116) 

- ตลอดเส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การขนส่งของเสียจากโรงงานต่าง ๆ มายังโครงการฯ จะต้องมีการ
ดำเนินการด้านระบบใบกำกับการขนส่ง (Manifest System) ตามที่
กฎหมายกำหนดรวมทั้งต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องหากมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

- ตลอดเส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อมากำจัดยังพื้นที่โครงการจะต้องดำเนินการ
โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรับจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อ
นำไปกำจัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- ตลอดเส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชิ้อต้องปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่
ทนทน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่รั ่วซึม และต้องสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าน้ันได้ 

- ยานพาหนะขนมลูฝอย
ติดเชื้อ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่99 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) - การขนส่งขี้เถ้าหรือ Fly Ash ที่เกิดจากเตาเผา Fluidized Bed ไป
ยังบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องทำการ
จัดเก็บให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย 

- ตลอดเส้นทางการขนส่ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

3.3 การจัดการมูลฝอยและ
กากของเสีย 

- มูลฝอยจากกิจวัตรประจำวันของพนักงาน จัดให้มีการวางถังรองรับ
ขยะไว้บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเพื่อเก็บรวบรวมขยะดังกล่าวไป
ไว้ที ่อาคารเก็บรวบรวมของเสีย ก่อนนำไปกำจัดโดยการเผาใน
เตาเผาของโครงการฯ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ร่วม
โครงการฯ กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนิน
กิจการเตาเผา Fluidized Bed ต้องจัดเตรียมรถเก็บของเสียสำหรับ
เก็บขนของเสียให้เพียงพอ  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตั้งแต่เริม่ และตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ของเสียจากการคัดแยกของเสียไม่อันตรายที ่ร ับเข้าโครงการฯ          
มีวิธีการในการจัดการ ดังน้ี 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด  • วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เศษโลหะ โครงการฯ จะทำการคัด

แยกเพื ่อจำหน่ายให้กับบริษัทที ่ร ับซื ้อของเสียอันตราย เช่น 
กระป๋องสเปรย์ บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมี โครงการฯ จะทำ
การตรวจสอบถ้าเป็นไปตามเกณฑ์การรับของเสีย (Acceptance 
Criteria) จะทำการเผากำจัดภายในโครงการฯ กรณีมีลักษณะ 

  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่100 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การจัดการมูลฝอยและ
กากของเสีย (ต่อ) 

สมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดจะจัดส่งให้บริษัทรับกำจัดของ
เสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กำจัด หรือเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ 

• วัสดุที่ไม่เหมาะสมในกระบวนการเผาไหม้ เช่น พลาสติกที่มีพีวีซี
เป็นองค์ประกอบ โครงการฯ จะส่งบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปกำจัด 

   

 - วัสดุที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้จากเตาเผา 

• เศษโลหะ โครงการฯ จะทำการคัดแยก และจำหน่ายให้กับ
บริษัทท่ีรับซื้อ 

• เถ้าหนักและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ โครงการฯ จะ
ทำการตรวจสอบลักษณะสมบัติ ก่อนจัดส่งให้บริษัทรับกำจัด
กากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กำจัด 

ภายในพื้นที่โครงการฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ทรายที่ใช้เป็นตัวกลางในการเผา จะนำกลับไปใช้ในการเผาไหม้ใหม่ 
ส่วนท่ีหลุดรอดจะถูกส่งไปกำจดัรวมกับเถ้าหนัก โดยโครงการฯ จะทำ
การตรวจสอบลักษณะสมบัติ ก่อนจัดส่งให้บริษัทรับกำจัดกาก 
ของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่101 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การจัดการมูลฝอยและ
กากของเสีย (ต่อ) 

- โครงการฯ จะต้องนำเสนอผลการตรวจสอบลักษณะสมบัติของเถ้า 
(Fly Ash & Bottom Ash) ให้คณะกรรมการกำกับโครงการฯ ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบเป็นประจำทุก
เดือน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กรณีผลการตรวจสอบ พบว่า เถ้าลอย (Fly Ash) มีลักษณะสมบัติ 
ไม่เป็นของเสียอันตราย  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จะขออนุญาตนำออกไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่หลุมฝังกลบของบริษัท อีสเทิร์น  
ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั ้งอยู ่ที ่ นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี หากผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของเถ้าเข้าข่ายเป็นของ
เสียอันตราย โครงการฯ จะส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ของเสียอันตรายจากการคัดแยกที่ไม่สามารถกำจัดได้ในโครงการฯ 
จะจัดส่งให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่102 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การจัดการมูลฝอยและ
กากของเสีย (ต่อ) 

- ชิ้นส่วนที่เหลือจากการเผาแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดและแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือ จะรวบรวมส่งกลับคืนเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปส่ง
ต่อบริษัทฯ ที่สามารถรับไปเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือส่ง
ให้บริษัทรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไป
กำจัดกรณีที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ชิ้นส่วนที่เหลือจากของเสียที่เป็นโลหะหรือโลหะปนเปื้อนรวบรวม
ส่งกลับคืนเจ้าของเพื ่อนำไปส่งต่อบริษัทฯ ที ่สามารถรับไปเข้า
กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือส่งให้บริษัทรับกำจัดที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับไปกำจัดกรณีที่ไม่สามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

-  บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ที่ใช้แล้วจากระบบบำบัดอากาศ
ด้วยถ่านกัมมันต์ โครงการฯ จะจัดส่งให้บริษัทรับบำบัดหรือกำจัด
กากของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับ
ไปกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลาย 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ -  ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

-  บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

3.4 ระบบระบายน ้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- จัดสร้างระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการฯ แยกระหว่างน้ำฝน
และน้ำเสีย 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่103 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3.4 ระบบระบายน ้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

- จัดให้มีรางระบายน้ำฝนรูปตัวยูมีความกว้าง 40 เซนติเมตร ลึก 60 
เซนติเมตร 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - น้ำฝนที่อาจปนเปื้อนจากพื้นที่วางกระบะกากของเสีย และจอด
รถบรรทุกในช่วง 15 นาทีแรกจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักน้ำฝน
ปนเปื้อนและส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคม 
อุตสาหกรรมบางปู หลังจากนั้นจะปิดวาล์ว และระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ำฝนของนิคมอุตสาหกรรมบางปูต่อไป 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ดูแล/บำรุงรักษารางระบายน้ำฝนของโครงการฯ เป็นประจำ เพื่อ
ป้องกันการอุดตันและตื้นเขิน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

3.5 ระบบนิเวศ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้าน
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง การจัดการน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดิน 
คุณภาพน้ำใต้ดิน ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม โดยจัดให้มีพื้นที่  
สีเขียวขนาดประมาณ 1,120 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.11 ของ
พื้นที่ฯ ทั้งหมด และมีการดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้อยู่ในสภาพดอียู่เสมอ 
ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย จะทำการปลูกซ่อมแซม
ในระยะเวลา 1 เดือน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่104 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

  
- จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ 

แก่ชุมชนโดยรอบหรือผู้สนใจ เช่น การให้ความรู้ด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
การกำจ ัดกากอ ุตสาหกรรมเพ ื ่อเสร ิมสร ้างความเข ้าใจใน
กระบวนการเผากำจัดของเสีย การจัดการมลพิษทางอากาศ 
คุณภาพน้ำ กากของเสีย เป็นต้น แก่ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ  

 
- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

 
- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเลือกรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 
เช่น แผ่นพับ การประชุม หรือวิทยุชุมชน เป็นต้น 

   

 - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ (Open House) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการจะต้องกำหนดแนวทางในการลดการปล่อยมลพิษสู่
ส ิ ่งแวดล้อมให้น้อยที ่ส ุด เพื ่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ และการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝั่งทะเลของเทศบาลตำบลบางปู 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยในแผนงาน
กำหนดให้มีการระบุรายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการฯ ให้
ชัดเจน ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการฯ ในรัศมี 0-3 และ 3-5 กิโลเมตร 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่105 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม  
    (ต่อ) 

- กำหนดให้โครงการฯ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ดังนี ้ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา 
กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จะรับคนงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทฯ เข้าทำงานเป็น
อันดับแรก 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 (1) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ประกอบด้วย ต ัวแทนจาก 3 ฝ ่าย ได ้แก่  
กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/
นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการฯ โดยกำหนด
ส ัดส ่ วนต ัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/
นักวิชาการในท้องถิ ่นมากกว่าสองในสามของจำนวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่106 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

ก) ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกมาจากตำบลในพื้นที่รัศมี 5 
กิโลเมตร ตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือมาจากการสรรหาหรือ
การเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั ้งโครงการฯ 
แบ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 

ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 (ก) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองตำบลแพรกษา             
(ข) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 
(ค) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลแพรกษา 

            (ง) ตัวแทนประชาชนจากพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบางปู 
            (จ) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

บางพลีใหญ่ 
        ข) ตัวแทนจากหน่วยราชการที ่เกี ่ยวข้อง จำนวน 5 ท่าน เช่น 

ผู ้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของ
จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ
ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ 
(จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  ค)  ผู้แทนจากโครงการฯ  จำนวน 2 ท่าน   

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่107 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

 

      ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการ
ประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง 
และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม       

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

       การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัด
กระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี้ 

(ก)   หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล  

(ข)   หน่วยงานท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการคัดเลือก 

   

    (ค)  หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่าร้อยละ 
50 ครัวเรือน ให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อ
ประชาชน 

   

 
 

   (ง) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ต่อโครงการฯ หรือคณะกรรมการฯ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

 

   

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่108 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

 

(1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการฯ ปฏิบัติให้

เป ็นไปตามมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 ก) ชุมชนและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทราบ เพื ่อแสดงความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ
โครงการฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

-  -  -  

 ข) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ไดร้บั
จากการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ค) ดำเนินการไกล่เกลี่ย ร่วมเจรจาและหาข้อยุติ กรณีมีข้อ
พิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการฯ กับชุมชน 

ง) พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการฯ หากพิสูจน์ได้ว่าเกดิ
จากโครงการฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่109 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

(3) ระยะเวลาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) การ
กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ 
อาจกำหนดได้ตามความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของ
คณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุข้อกำหนดไว้ ดังนี้ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือ
แต่งตั ้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะในการดำรง
ตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

ข) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหา
หรือแต่งตั ้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั ้งใหม่เข้า
รับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการ
พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

ค) กรณ ีท ี ่กรรมการพ ้นจากตำแหน ่งก ่อนครบวาระให้
ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั ้งกรรมการประเภทเดียวกัน
แทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง
และให้ผู้ได้รับการ 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่110 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

สรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด  ง)  กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 

เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 

  

   จ)  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ 

(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย 
หรือเสียชีวิต เป็นต้น 

(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
ติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด 

   

 (ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบ
พื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่111 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

(จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 

(ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็น
บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท บางปู เอน
ไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

 ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำ
หน้าที ่ต ่อไปได้ ให้ม ีหนังสือแจ้งต ่อประธานหรือฝ ่าย
เลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุม
ครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการ
ท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป 

ช) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะ     
เป็นองค์ประชุม โดยมีความถี่ในการประชุมอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้งหรือแล้วแต่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรแต่หากพบว่า 
มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติ
ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ กึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการฯ ท้ังหมด 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่112 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

ซ)  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนามเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากมีการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือรับรอง
จากผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการลงมติ ถ้าไม่มี
หนังสือรับรองถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่นับเป็น
องค์ประชุม 

ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

         ฌ) กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในช่วงรอบวาระของคณะกรรมการฯ 

        ญ) กำหนดให้คณะกรรมการมีการศึกษาดูงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   

 (2) งบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 
      โครงการฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ
คณะกรรมการต่าง ๆ โดยโครงการฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) 
ตามแนวทางข้างต้นภายใน 6 เดือน หลังจากรายงานฯ ได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว 

   

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่113 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- โครงการฯ จะต้องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน
จากชุมชน และประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตาม
แนวทาง/เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
จากชุมชนที่มีการระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและระยะเวลาใน
การแก้ปัญหาอย่างชัดเจน (รูปที่ 4.3-2) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  
 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการดำเนินการของโครงการฯ
โครงการฯ จะต้องให้การดูแลและรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

- ชุมชนรอบพื้นที่
โครงการฯ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

- ดำเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างชัดเจนให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีในการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ทำงาน ได้แก่ หัวหน้างาน/หัวหน้ากะที ่ทำหน้าที ่ตรวจความ
ปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทำงานวิชาชีพ ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งพื้นที่โรงงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่114 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้
เกี ่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื ่องมือ
อุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในการใช้เครื่องมือและเครื่อง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกัน
อันตรายหรือลดผลกระทบด้านสุขภาพ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้พนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การสัมผัสเสียงดัง ความร้อน และสารเคมีให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ทำการซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเมื่อเกิดการชำรุดทันทีและหมั่นดูแล
บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อถึงกำหนดเวลา 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ติดตั้งสญัญาณเตือนภัยในบริเวณที่อันตรายหรืออุปกรณ์ชำรุด - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ติดตั้งป้ายประกาศเตือนต่าง ๆ เชน่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในท่ีเก็บสาร
เชื้อเพลิงหรือป้ายแสดงท่ีเก็บสารเคมีในการกำจัดอากาศเสีย เป็นตน้ 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่115 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- ติดตั้งป้ายเตือน ณ บริเวณทีม่ีระดบัเสียงดัง และบริเวณที่มรีะดับ
ความร้อนสูง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการทำงานของพนักงานในพื้นที่ที่มี
ความร้อนสูง เช่น บริเวณห้องเผาไหม้ ที่ 4 ชั่วโมงในแต่ละกะการ
ทำงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีตู ้น้ำสำหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งตู ้สำหรับพนักงาน 40 คน        
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่มีความร้อนสูง 

- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีอ่างล้างมือและห้องอาบน้ำ เพื่อให้พนักงานชำระล้างร่างกาย  - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณเีกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในโครงการฯ ทั้งใน
กรณีการเกิดอัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล (รูปที่ 4.3-3) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ทุกคน
เกี่ยวกับการดับเพลิง การตอบโต้ และการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่116 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- มูลฝอยติดเชื้อที่จะรับเข้ามากำจัดในพ้ืนท่ีโครงการจะต้องบรรจุอยู่ใน
ภาชนะท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

• มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม จะต้องจัดเก็บในกลองหรือ
ถัง ตองทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอการแทงทะลุและการกัด
กรอนของสารเคมี ฝาปดมิดชิด และปองกันการรั ่วไหลของ
ของเหลว 

• มูลฝอยติดเชื้ออื่นซึ่งมิใชประเภทวัสดุของมีคมจะต้องจัดเก็บใน
ถุงพลาสติกหรือวัสดุอื ่นที่มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย ทนต่อ
สารเคมีและการรบัน้ำหนัก กันน้ำได้ไม่รั่วซึมและไมดู่ดซึม ภาชนะ
สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตองมีสีแดง ทึบแสง และมีขอความ    
สีดําที่มีขนาดสามารถอานไดชัดเจนวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภาย
ใตรูปหัวกะโหลกไขวคูกับตราหรือสัญลักษณที่ใชระหวางประเทศ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ห้ามมิให้เปิดภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ขั้นตอนการรับของเสีย
เข้าโครงการจนกระทั่งนำมูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผาเพื่อกำจัด 

ภายในพื้นที่โครงการฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่117 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- โครงการจัดเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ปรับอากาศขนาด 40 ฟุต เพื่อ
จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในกรณีฉุกเฉิน โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้
อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้น และติดตั้งเครื่องเทอรโม       
มิเตอรที่สามารถอานคาอุณหภูมิไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นที่
กักเก็บมูลฝอยติดเชื้อกรณีฉุกเฉินท่ีต้องมีการซ่อมบำรุงเตาเผา 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีการทำความสะอาดยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื ้อ และ
อุปกรณ์เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการขนส่งด้วยน้ำยาที่
มีส่วนประกอบของคลอรีนหรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที ่ความ
เข้มข้น 1,000 และ 5,000 ppm หรือแอลกอฮอล์ 70% 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - พนักงานที ่ต้องฏิบัติงานในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื ้อต้องผ่าน  
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ 
เกิดจากมูลฝอยติดเชื ้อตามหลักสูตรและระยะเวลาที ่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก  
ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอย
ติดเชื้อฯ ให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจสัมผัส
มูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่118 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื ้อฯ จะต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็น
สำหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื ้อฯ เท่านั ้น เว้นแต่ 
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถเข็นจะ
เคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานได้ 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื ้อฯ จะต้องดำเนินการตามเส้นทางที่
กำหนดเท่านั้น และจะต้องทำการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง 
ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตก
ระหว่างทาง ห้ามหยิบด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือ
ยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษ แล้วเก็บมูลฝอยติด
เชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ 
แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อที ่บริเวณพื ้นนั ้นก่อนเช็ดถู
ตามปกติ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยวันละครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการ
อย่างอื่น 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีการติดตั้งเครื่องเตือนภยั เช่น ไซเรน หรือสัญญาณฯ เตือนภัย
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่119 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภายในโครงการฯ และ
ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู หรือหน่วยงานภายนอก 
(รูปที่ 4.3-4 ถึงรูปที่ 4.3-5) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้น เมื ่อเกิดการเจ็บป่วยของ
คนงานและอุบัติเหตุจากการทำงาน  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 กำหนดให ้ม ีการตรวจว ัดระด ับเส ียงในพื ้นท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานตาม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ระยะเวลา 8 ชั่วโมง (Leq 8 
hr) บร ิ เวณอาคารร ับของเส ีย ส ่วนจ ัดการของเส ียอ ันตราย 
ห้องควบคุม บริเวณเตาเผา Fluidized Bed บริเวณหม้อน้ำ ชุด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบริเวณเตาเผาเปลือกหุ้มแบตเตอรี่รถยนต์
ไฮบริดและโทรศัพท์มือถือ  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตรวจสอบ
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สำหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดัง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่120 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- กำหนดให้โครงการฯ จัดทำ สอ.1 ตามกฎหมายในการรายงาน
คุณสมบัติต่าง ๆ ของสารเคมีที่มีการเก็บและใช้ในพื้นที่โครงการฯ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมรายงานของโครงการฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารเคมี โครงการฯ ต้องมีการเฝ้าระวังการ
ปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหารตาม
คุณลักษณะของสารเคมีที่มีการรั่วไหลอย่างเหมาะสม 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ในการนำส่งข้อมูล
สารเคมีที่ใช้ในโครงการฯ และการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินอยา่ง
ครบถ้วน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการจัดให้มีน้ำสำรองดับเพลิงไม่น้อยกว่า 2 ชั ่วโมง ตาม
มาตรฐาน NFPA 850 กำหนด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จะต้องประสานงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลบางปู องค์การ
บริการส่วนตำบลแพรกษา และเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อกำหนด
สถานการณ์ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน และกำหนดชุมชนในพื้นที่ที่จะ
เข้าซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับโครงการฯ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่121 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภายในโครงการฯ ร่วมกับ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู หน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้อง 
และชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา และ
เทศบาลตำบลแพรกษาท่ีกำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

4.3 การประเมินอันตราย
ร้ายแรง 

- กำหนดให้ออกแบบระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B31.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้ออกแบบระบบแจ้งเหตุและระงับอัคคีภัย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน NFPA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ลุกลามบริเวณโดยรอบ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนในบริเวณ
จุดเช่ือมต่อที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหล หากมีการรั่วไหลของก๊าซ ระบบฯ 
สามารถตรวจจับและปิด/ตัดระบบได้ทันที 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีป้ายเตือนอันตราย วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ตลอด
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีการตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่122 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 การประเม ินอ ันตราย
ร้ายแรง (ต่อ) 

- ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย เกี ่ยวกับอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยของระบบท่อส่งและการจัดเก ็บก๊าซธรรมชาติอย ่าง
เคร่งครัด 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานซ่อมบำรุง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติภายในโครงการฯ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ ในทันทีที ่เกิด
อุบัติเหตุจากการรั่วของก๊าซหรือเกิดเพลิงไหม้จากก๊าซธรรมชาติ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานี
ตำรวจในท้องที่เพื่อจัดเตรียมคณะทำงานที่สามารถเรียกได้ทันทเีมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากท่อก๊าซ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

4.4 สาธารณสุขและสุขภาพ - จัดให้มีสิ ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลที่
เพียงพอตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่123 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 สาธารณสุขและสุขภาพ 
(ต่อ) 

- จัดให้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแก่พนักงานก่อนเข้าทำงานและ
หลังจากทำงานแล้วปีละครั้ง 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กรณีที่พบว่าผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีมีความผิดปกติ
จะต้องมีขั้นตอนของการดำเนินการดังนี้ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีวเวช

ศาสตร์ถึงความจำเป็นในการตรวจซ้ำ ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ลงความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ำและแนะนำการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้า
ระวังดูผลการตรวจซ้ำในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ลงความเห็นต้องตรวจซ้ำ ให้ทางโครงการฯ ทำเรื่องส่งตัวในการ
ตรวจสุขภาพซ้ำยังสถานบริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจ
สุขภาพครั้งท่ี 2) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้อยู่ในการดูแล
ของทางโครงการฯ 

  

 • เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้ำ (ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) 
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้
พนักงานคนดังกล่าวทราบทันที หากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ำ 
(ผลการตรวจสุขภาพครั้งที่ 2) ตามความเห็นของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ยังมีความผิดปกติเช่นเดิม ให้ปรึกษาแพทย์ถึงความ
เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อวางแผนในการกำหนดมาตรการ 

ภายในพื้นที่โครงการฯ ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่124 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 สาธารณสุขและสุขภาพ 
     (ต่อ) 

ส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานท่ีพบว่าผลตรวจสุขภาพผิดปกติ
รวมทั้งให้ทำการโอนย้ายการทำงานไปยังแผนกที่มีโอกาสในการ
ได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง แต่หากพบว่าผลการตรวจซ้ำ
ปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

   

 - จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อนำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจำปีในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง 
พร้อมระบุอายุของพนักงานท่ีทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับ
ฐานข้อมูลด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา 
(เฉพาะผู้รับเหมารายเดือนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีของโรงงานเป็น
ประจำทุกวัน ซึ่งโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพ
เท่านั้น โดยไม่รวมผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุดผลิตเพื่อการซ่อม
บำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) 
ในฐานข้อมูลสุขภาพของโรงงานเป็นระยะ 30 ปี ภายหลังจากที่
พนักงานออกจากทำงาน คือ ลาออก ออกจากบริษัท หรือ พ้นจาก
การปฎิบัติงานในหน้าท่ีนั้น ๆ  ยกเว้น 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่125 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 สาธารณสุขและสุขภาพ 
     (ต่อ) 

• กรณีพนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการฯ เป็นระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปี ให้โครงการฯ มอบบันทึกข้อมูลสุขภาพให้
พนักงานหรือผู้รับเหมา เมื่อออกจากการทำงาน 

• กรณีที ่โครงการฯ จะเลิกดำเนินการให้โครงการฯ ส่งบันทึก
ข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู ้ว่าจ้างของ
พนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้จ้างรายต่อไป ให้
โครงการฯ แจ้งให้พนักงานและผู ้รับเหมาทราบสิทธิในการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
ก่อนท่ีโครงการฯ จะเลิกดำเนินกิจการ 

   

 - โครงการฯ จะต้องเปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศกับค่าอ้างอิงทางสุขภาพ หากพบว่าในบริเวณใดมี
ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าอ้างอิงทางสุขภาพ  

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - โครงการฯ จะต้องนำผลการตรวจวัดมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับ
อัตราการระบายมลพิษของโครงการฯ หากพบว่ามีความสัมพันธ์กัน 
จะต้องหาแนวทางในการลดอัตราการระบายมลพิษให้ต่ำลงกว่าที่
กำหนด และเพิ ่มความถี ่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในดัชนี
ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่ทราบ เพ่ือทำการแจ้งเตือนการป้องกันตนเองให้กับชุมชน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่126 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 สาธารณสุขและสุขภาพ 
     (ต่อ) 

- ในแต ่ละป ีจะต ้องประเม ินความส ัมพ ันธ ์ของผลการตรวจ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานกับผลการตรวจสุขภาพประจำปี
เพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลงประกอบกับความเห็นของแพทย์อาชีว
เวชศาสตร์ หากพบว่าเกิดจากการทำงานหรือมีความเสี ่ยงจาก
สภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องทำการโอนย้ายทำงานไปยัง
แผนกที่มีโอกาสได้รับในการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงลดลง และให้รวมถึง
ทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานและสุขภาพพนักงานย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี เพื่อพิจารณา
แนวโน้มของสภาวะสุขภาพ ค้นหาความบกพร่องของการจัดการ
และทำการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่เป็นปัจจัยในการช้ีนำไปสู่
ปัญหาภาวะความผิดปกติของสุขภาพพนักงาน เนื่องจากการทำงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ในการสรา้ง
เครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ให ้ความร ่วมม ือก ับโรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของพนักงานในโรงงาน รวมทั้งให้มีการ
เก็บข้อมูลสุขภาพพนักงานประจำปีด้วย 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่127 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.4 สาธารณสุขและสุขภาพ 
     (ต่อ) 

- สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริมการฟื้นฟู 
ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ  - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - สนับสนุนโครงการฯ ชุมชนที ่เน้นสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรม
นันทนาการเพื่อคนในชุมชน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การออกกำลังกาย 
การให้ความรู้ด้านโภชนาการ เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - จัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการถนอมสายตา เช่น ทุก ๆ การ
ทำงาน 1 ชั่วโมง ควรมีการละสายตาจากงานที่ปฏิบัติเพื่อลดการ
เพ่งของสายตา หากมีความผิดปกติด้านสายตา ควรพบจักษุแพทย์ 
เป็นต้น 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

     



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่128 

ตารางที่ 4.3-2 (ต่อ)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.5 พ้ืนที่สีเขียว - จัดให้มีพื ้นที่สีเขียวประมาณ 1,120 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 
8.11 ของพื้นที่ฯ ทั้งหมด (13,083 ตารางเมตร) โดยเลือกปลูกไม้  
ยืนต้นทรงสูง เช่น อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ มะฮอกกานี มะพลับ 
กระถินณรงค์ เป็นต้น และปลูกไม้พุ ่มเตี ้ยหรือไม้คลุมดินแทรก
ระหว่างไม้ยืนต้น เช่น ทรงบาดาล ลำเพย ยี่โถ เป็นต้น (รูปที่ 4.3-6) 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 - บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตอยู่เป็นประจำ 
ในกรณีที่ต้นไม้ตายหรือได้รับความเสียหาย โครงการฯ จะทำการ
ปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ตามแผนการบำรุงรักษา

พื้นที่สีเขียว ดังตารางที่ 4.3-8 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท บางปู เอนไว
รอนเมนทอล คอม
เพล็กซ์ จำกัด 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่129 

ตารางท่ี 4.3-3 เกณฑ์ในการรับของเสียอันตรายของโครงการฯ (Acceptance Criteria)  

ลำดับ
ที ่

ดัชน ี หน่วย 
เกณฑ์กำหนด 

ของเสียที่เป็นของแข็ง 

เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น

ของเหลว 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคม ี(Physical & Chemical Properties)   

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0-14 0-14 
2. จุดวาบไฟ (Flash point) °C N/A N/A 
3. ค่าความร้อน (Gross Calorific Value) %kcal/kg N/A N/A 
4. ค่าความช้ืน (Moisture) % ≤80 N/A 
5. สารประกอบซลัเฟอร์  (Sulfur content) % ≤30 ≤30 
6. สารประกอบคลอไรด์ (Chloride content) % ≤30 ≤30 

2. โลหะหนัก (Heavy metal content)  
1. สารหนู (As) mg/kg 15,000 15,000 
2. โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) mg/kg N/A N/A 
3. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/kg 15,000 15,000 
4. โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr3+) mg/kg 75,000 75,000 
5. แคดเมียม (Cd) mg/kg 3,000 3,000 
6. ทองแดง (Cu) mg/kg 75,000 75,000 
7. ตะกั่ว (Pb) mg/kg 30,000 30,000 
8. สังกะสี (Zn) mg/kg 150,000 150,000 
9. แทลเลยีม(Tl) mg/kg 21,000 21,000 
10. วานาเดียม (Va)  mg/kg 72,000 72,000 
11. นิกเกิล (Ni) mg/kg 60,000 60,000 
12. ปรอท (Hg) mg/kg 600 600 
13. ซีลิเนียม (Se) mg/kg 3,000 3,000 
14. แบเรียม (Ba) mg/kg 300,000 300,000 
15. เบริเลียม (Be) mg/kg 2,250 2,250 
16. แมงกานีส (Mn) mg/kg N/A N/A 
17. พลวง (Sb) mg/kg 15,000 15,000 
18. เงิน (Ag) mg/kg 15,000 15,000 
19. โคบอลต์ (Co) mg/kg 240,000 240,000 
20. โมลิบดีนัม (Mo) mg/kg 240,000 240,000 

ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด , 2562 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่130 

ตารางท่ี 4.3-4  เกณฑ์ในการรับของเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลิงทดแทน (Alternative Fuel) ของโครงการฯ  
    (Acceptance Criteria)  

ลำดับ
ที ่

ดัชน ี หน่วย 
เกณฑ์กำหนด 

ของเสียที่เป็นของแข็ง 

เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น

ของเหลว 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคม ี(Physical & Chemical Properties)   

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0-14 0-14 

2. จุดวาบไฟ (Flash point) °C N/A N/A 
3. ค่าความร้อน (Gross Calorific Value) %kcal/kg N/A N/A 

4. ค่าความช้ืน (Moisture) % N/A N/A 
5. สารประกอบซลัเฟอร์  (Sulfur content) % ≤30 ≤30 
6. สารประกอบคลอไรด์ (Chloride content) % ≤30 ≤30 

2. โลหะหนัก (Heavy metal content)  

1. สารหนู (As) mg/kg 750 750 
2. โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) mg/kg 12,000 12,000 

3. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/kg 15,000 15,000 
4. โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr3+) mg/kg N/A N/A 
5. แคดเมียม (Cd) mg/kg N/A N/A 

6. ทองแดง (Cu) mg/kg 10,500 10,500 
7. ตะกั่ว (Pb) mg/kg 2,400 2,400 

8. สังกะสี (Zn) mg/kg 3,900 3,900 
9. แทลเลยีม(Tl) mg/kg 1,800 1,800 

10. วานาเดียม (Va)  mg/kg 10,500 10,500 
11. นิกเกิล (Ni) mg/kg 9,000 9,000 

12. ปรอท (Hg) mg/kg 15 15 
13. ซีลิเนียม (Se) mg/kg 150 150 

14. แบเรียม (Ba) mg/kg 24,000 24,000 
15. เบริเลียม (Be) mg/kg 360 360 
16. แมงกานีส (Mn) mg/kg N/A N/A 
17. ดีบุก (Sb) mg/kg 1,200 1,200 
18. เงิน (Ag) mg/kg 2,100 2,100 

19. โคบอลต์ (Co) mg/kg 36,000 36,000 
20. โมลิบดีนัม (Mo) mg/kg 15,000 15,000 

ที่มา : บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2564 

  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่131 

ตารางท่ี 4.3-5 เกณฑ์การพิจารณาในการป้อนของเสียเข้าสู่เตาเผา (Feeding Criteria)  

ลำดับ
ที ่

ดัชน ี หน่วย 
เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น 

ของแข็ง 

เกณฑ์กำหนด 
ของเสียที่เป็น

ของเหลว 
1. ลักษณะทางกายภาพและเคม ี(Physical & Chemical Properties)   

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 0-14 0-14 
2. จุดวาบไฟ (Flash point) °C N/A N/A 
3. ค่าความร้อน (Gross Calorific Value) %kcal/kg N/A N/A 
4. ค่าความช้ืน (Moisture) % N/A N/A 
5. สารประกอบซลัเฟอร์  (Sulfur content) % ≤11 ≤11 
6. สารประกอบคลอไรด์ (Chloride content) % ≤11 ≤11 

2. โลหะหนัก (Heavy metal content)   
1. สารหนู (As) mg/kg 25 25 
2. โครเมียมทั้งหมด (Total Cr) mg/kg 400 400 
3. โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr6+) mg/kg N/A N/A 
4. โครเมียมไตรวาเลนซ์ (Cr3+) mg/kg N/A N/A 
5. แคดเมียม (Cd) mg/kg 3 3 
6. ทองแดง (Cu) mg/kg 350 350 
7. ตะกั่ว (Pb) mg/kg 80 80 
8. สังกะสี (Zn) mg/kg 130 130 
9. แทลเลยีม(Tl) mg/kg 60 60 
10. วานาเดียม (Va)  mg/kg 350 350 
11. นิกเกิล (Ni) mg/kg 300 300 
12. ปรอท (Hg) mg/kg 0.5 0.5 
13. ซีลิเนียม (Se) mg/kg 5 5 
14. แบเรียม (Ba) mg/kg 800 800 
15. เบริเลียม (Be) mg/kg 12 12 
16. แมงกานีส (Mn) mg/kg N/A N/A 
17. ดีบุก (Sb) mg/kg 40 40 
18. เงิน (Ag) mg/kg 70 70 
19. โคบอลต์ (Co) mg/kg 1,200 1,200 
20. โมลดิินัม (Mo) mg/kg 500 500 

ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2562 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่132 

ตารางท่ี 4.3-6 ข้อมูลปล่องระบายมลพิษ จากปล่องระบายเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด ของโครงการฯ ภายหลังดำเนินการโครงการฯ ส่วนขยาย 

แหล่งกำเนิดมลพิษ 

ข้อมูลปล่องระบาย1/ ความเข้มข้นของสารมลพิษ (mg/m3) อัตราการระบายมลพิษ (g/s) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

(m) 

ความสูง 
(m) 

อุณหภูมิ 
(ºC) 

ความเร็ว 
(m/s) 

อัตราการไหล 
(m3/s) 

TSP 
 

SO2 
 

NO2 
 

HCl 
 

Dioxin
& 

Furans 

Cd+Pb As+Be+Cr Hg TSP SO2 NO2 HCl Dioxin
& 

Furans 

Cd+Pb As+Be+ Cr Hg 

1. ปล่องระบายเตาเผา
ฟลูอิดไดซ์เบด  

1.35 30.0 84.0 18.58 26.61 24.00 41.88 105.36 31.98 3x10-7 6.42x10-2 0.35 1.48x10-3 0.51 0.88 2.23 0.68 6.3x10-9 1.35x10-3 7.37x10-3 3.11x10-5 

ค่ามาตรฐาน2/ 35 80 150 40 5x10-7 0.20 1.00 0.10 - 
หมายเหตุ :  1/สภาวะ 1 atm, 25 ˚C และ Dry Condition 
 2/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 
ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่133 

ตารางท่ี 4.3-7 ข้อมูลการระบายมลพิษอ่ืน ๆ จากปล่องระบายเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด ของโครงการฯ        
            ภายหลังดำเนินการโครงการฯ ส่วนขยาย 

แหล่งกำเนิดมลพิษ ปล่องระบายเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด 

ข้อ
มูล

ปล
่อง

ระ
บา

ย
1/
 

เส้นผ่านศูนย์กลาง (m) 1.35 
ความสูง (m) 30.0 
อุณหภูมิ (ºC) 84.00 
ความเร็ว (m/s) 18.58 
อัตราการไหล (m3/s) 26.61 

คว
าม

เข
้มข

้นข
อง

สา
รม

ลพิ
ษ 

(m
g/

m
3 ) 

Al 9x10-5 
Cu 0.40 
Ni 0.33 
Zn 0.13 
Li 2x10-5 
Se 5.7x10-3 
Tl 0.056 
V 0.40 
Ba 0.80 
Sb 0.04 
Ag 0.08 
Co 1.49 
Mo 0.57 

คว
าม

เข
้มข

้นข
อง

สา
รม

ลพิ
ษ 

(g/
s) 

Al 1.5x10-6 
Cu 6.52x10-3 
Ni 5.39x10-3 
Zn 2.1x10-3 
Li 3.0x10-7 
Se 9.21x10-5 
Tl 9.17x10-4 
V 6.52x10-3 
Ba 1.31x10-2 
Sb 6.55x10-4 
Ag 1.30x10-3 
Co 2.43x10-2 
Mo 9.26x10-3 

หมายเหตุ :  1/สภาวะ 1 atm, 25 ˚C และ Dry Condition 
ที่มา : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, 2562 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่134 

ตารางท่ี 4.3-8 แผนการบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

ลำดับที่ รายละเอียดงาน 
ความถี่ / ระยะเวลา 

(เดือน) 

ปีแรกที่เปิดดำเนินการโครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ปีถัดไป 

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

1 งานปลูกตน้ไม้ (ซื้อจากภายนอก) 4 เดือน 
     

   

               

2 งานบำรุงรักษา                                                   
2.1 รดน้ำ ช่วงฤดูแล้ง  x x x  x               x x x  x   x x x             x x 

2.2 กำจัดวัชพืชรอบต้น เป็นประจำทุกเดือน  x x x  x   x x x  x   x x x  x   x x x  x   x x x  x   x x x  x  

2.3 ปลูกทดแทน กรณีต้นไม้ตาย เป็นประจำทุกเดือน  x x x  x   x x x  x   x x x  x   x x x  x   x x x  x   x x x  x  

2.4 ใส่ปุ๋ย เป็นประจำทุก 3 
เดือน และก่อนฤดู
ฝน 

     x       x       x       x       x      x      x     x  

                        

2.5 ตัดแต่งกิ่ง / ลิดกิ่ง ทุก 6 เดือน            x            x            x            x 

3 งานตรวจติดตาม / ประเมินผล 
                         

3.1 ตรวจติดตามการเจริญเติบโต ทุก 6 เดือน            o            o           o            o 

3.2 ประเมินผลและกำหนดมาตรการเพ่ิมเติม เป็นประจำทุกปี          o                       o             
หมายเหตุ 

 

 งานปลูกตน้ไม ้ ซ้ือต้นไม้จากภายนอกมาปลูก 
 X งานบำรุงรกัษา ประกอบด้วย การรดน้ำโดยใชน้้ำจากบ่อพกัน้ำทิ้ง, การกำจัดวัชพืชรอบต้น, การใส่ปุ๋ย, การตดัแต่งกิ่ง/ลิดกิ่ง และ การปลกูทดแทน 
 o งานตรวจติดตาม/ประเมนิผล การตรวจวัดขนาดลำตน้ และส่วนสูง เพือ่นำมาประเมินและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปีตลอดการดำเนนิโครงการ 

*                                               โครงการควรจัดเตรยีมกล้าไม้ เพื่อทดแทนกรณตี้นไม้ตาย 

 
 

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่135 

ตารางท่ี 4.3-9 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง                 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
- ความเร็วลม และทิศทางลม 

 
จำนวน 4 สถาน ี(รูปที ่4.3-7) 
- พื้นที่โครงการฯ (A1) 
- ชุมชนบ้านคอต่อ (A2) 
- วัดหัวลำภูทอง (A3) 
- ชุมชนเอื้ออาทร 2 (A4) 

 
- ปีละ 2 ครั ้งครั ้งละ 7 วัน ต่อเนื ่อง (เดือน

พฤศจิกายน-เมษายน 1 ครั ้ง และเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม 1 ครั้ง) ในช่วงที่มีการ
ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ โครงการฯ ส่วน
ขยาย 

 
- บริษัท บางป ู   

เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

2. ระดับเสียง 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ชม.) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 1 ชม.) 
- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงรบกวน 

 
จำนวน 1 สถาน ี(รูปที่ 4.3-7) 
- ชุมชนซิตี้วิลเลจ 

 
- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง พร้อมกับ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ตลอดระยะก่อสร้าง 

 
- บริษัท บางป ู   

เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่136 

ตารางท่ี 4.3-9 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง                 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3. คุณภาพดิน/น้ำใต้ดิน 

- ตรวจวัดคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการฯ ตาม
กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2559 ที่ระบุ
ไว้ให้โรงงานลำดับที่ 101 ประเภทโรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวมต้องดำเนินการ ดังนี้ 

• กรด-ด่าง (pH) 

• โครเมียม (Cr) 

• ทองแดง (Cu) 

• นิเกิล (Ni) 

• ตะกั่ว (Pb) 

• สังกะสี (Zn) 

• เบนซีน (Benzene) 

• ไซลีน (Xylene) 

• โทลูอีน (Toluene) 

• เมทานอล (Methanol) 

• ทีพีเอช (คาร์บอน5–คาร์บอน8) (TPH (C5 – C8)) 

• ทีพีเอช (คาร์บอน8–คาร์บอน16) (TPH (C>8 – C16)) 
• ทีพีเอช (คาร์บอน16–คาร์บอน35) (TPH (C>16 – C35)) 

 
จำนวน 3  สถาน ี(รูปที่ 4.3-8) 
- บริเวณทิศเหนือของอาคารเตาเผา (GW1) 
- บริเวณอาคารซ่อมบำรุง (GW2) 
- บริเวณด้านหน้าห้องประชุมลูกคา้ (GW3) 

 
- อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนเปิดดำเนินการ 

โครงการฯ ส่วนขยาย 

 
- บริษัท บางป ู   

เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่137 

ตารางท่ี 4.3-9 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะก่อสร้าง                 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    บันทึกสถิติการเกิดอุบัตเิหตุ ไดแ้ก ่

- สาเหต ุ
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน 
- ความเสยีหาย/สญูเสีย 
- การแก้ไขปัญหา 

 
- พื้นที่โครงการฯ 

 
- ทุกครั้งท่ีมีอุบัติเหต ุ

 
- บริษัท บางป ู   

เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 

5. เศรษฐกิจ-สังคม 
    บันทึกข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง  
    การแก้ปัญหา และมาตรการปอ้งกันการเกิดซ้ำ 

 
- พื้นที่โครงการฯ 

 
- ทุกครั้งท่ีมีข้อร้องเรียน 

 
- บริษัท บางป ู    

เอนไวรอนเมนทอล 
คอมเพล็กซ์ จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่138 

ตารางที่ 4.3-10 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ 
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณชุมชน 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

• ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 

• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) 

• ความเร็วลมและทิศทางลม 

• แคดเมียม (Cd) 

• สารหนู (As) 

• ตะกั่ว (Pb) 

• ปรอท (Hg) 

• แบริลเลียม (Be) 

• นิกเกิล (Ni) 

 
-  ตรวจวัด จำนวน 4 สถานี (รูปที ่4.3-7) ได้แก่  
• บริเวณพื้นที่โครงการฯ (ที่ตั้งเผา Fluidized Bed) 

(A1) 
• ชุมชนบ้านคอต่อ (A2) 
• วัดหัวลำภูทอง (A3) 
• ชุมชนเอื้ออาทร 2 (A4) 

 
 

 
- ปีละ 2 ครั้ง ๆ  ละ 7 วันต่อเนื่อง 

ในช ่วงเด ือนพฤศจ ิกายน-
เมษายน 1 ครั้ง และช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม 1 ครั้ง 

 
 
 

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

• สารหนู (As) 

• นิกเกิล (Ni) 
 

- ตรวจวัดจำนวน 1 สถานี ได้แก่  
• บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด 

- ปีละ 2 คร ั ้ ง ๆ ละ 7 วัน
ต ่ อ เน ื ่ อ ง  ในช ่ ว ง เ ด ื อน
พฤศจิกายน-เมษายน 1 ครั้ง 
และช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม 1 ครั้ง เป็น 

- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่139 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
 ระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่องหาก

ไม่พบจะยกเลิกการตรวจวัด 
 

- คุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผา Fluidized Bed 

• ฝุ่นละออง (Particulate) 

• ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 

• คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

• ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NOx as NO2) 

• ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans – TEQ) 

• ปรอท (Hg) 

• Semi Volatile Metals ได้แก่ แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) 

• Low Volatile Metals ได้แก่ อาร์ซ ินิค (As) เบริลเลียม 
(Be) โครเมียม (Cr)  

• ความทึบแสง (Opacity) 

- ปล่องเตาเผา Fluidized Bed (รูปที่ 4.3-9) - ปีละ 2 ครั ้ง พร้อมกับการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

- สรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
(CEMS) ดังนี ้

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

- ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) 
 

- ปีละ 2 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่140 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

• ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) 

• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

• ออกซิเจน (O2) 

• ความทึบแสง (Opacity) 
2. ระดับเสียง 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ช่ัวโมง) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง (Leq 1 ช่ัวโมง) 
- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

   - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
   - ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) 

- ระดับเสียงรบกวน 
 

 
- จำนวน 2 สถานี คือ (รูปที่ 4.3-7) 

• บริเวณพื้นท่ีโครงการฯ  (N1)  
(ท่ีตั้งเตาเผาขยะ Fluidized Bed) 

• ชุมชนซิตี้วิลเลจ (N2) 
 

 
- ปีละ 2 ครั ้ง ครั ้งละ 7 วัน

ต ่ อ เน ื ่ อ ง  พร ้ อมก ับการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

•    ระดับเสียงของเครื่องจักร (Leq 5 นาที) - บริเวณที่เป็นอุปกรณ์หลักของโครงการฯ ได้แก่ 

• Shredder 1 
• Shredder 2 
• Crusher 
• Primary air fan 
• Secondary air fan 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่141 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
2. ระดับเสียง (ต่อ) 

 
• Induce draft fan 
• Sand feeder 
• Refuse feeder 
• Vibrating screen 
• Steam condenser fan 
• Electric Transformer 
• ชุด Steam Turbine Generator (Steam 

Turbine, Reduction Gear และ Generator) 
 

  

3. ลักษณะสมบัติน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสีย 
- อัตราการไหล (Flow rate) 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- สี (Color) 
- กลิ่น (Ordor) 
- ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 

- บ่อพักน้ำเสียของโครงการฯ ก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวม
น้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู (รูปที่ 4.3-8) 

- ทุกเดือน - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่142 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3. ลักษณะสมบัติน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสีย (ต่อ) 

- ไซยาไนด์ (HCN) 
- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 
- ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldahyde) 
- สารประกอบฟีนอล (Phenol Compound) 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- ฟลูออไรด์ (F) 
- สารซักฟอก (Surfactant) 
- สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- แคดเมียม (Cd) 
- ทองแดง (Cu) 
- สังกะสี (Zn) 
- โครเมียมไตรวาเล้นท์ (Cr3+) 
- โครเมียมเฮกซะวาเล้นท์ (Cr6+) 
- นิกเกิล (Ni) 
- สารหนู (As) 
- ปรอท (Hg) 

- บ่อพักน้ำเสียของโครงการฯ ก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวม
น้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู (รูปที่ 4.3-8) 

- ทุกเดือน - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่143 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
3. ลักษณะสมบัติน้ำเสียจากบ่อพักน้ำเสีย (ต่อ) 

- แบเรียม (Ba) 
- ซีลีเนียม (Se) 
- แมงกานีส (Mn) 
- เงิน (Ag) 
- เหล็กท้ังหมด (Total Iron) 

- บ่อพักน้ำเสียของโครงการฯ ก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวม
น้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู (รูปที่ 4.3-8) 

- ทุกเดือน - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

4. ลักษณะสมบัติของน้ำฝน 
- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- ค่าการนำไฟฟ้า (EC) 

- จุดที่ระบายน้ำฝนของจากโครงการฯ ลงสูร่ะบบระบาย
น้ำฝนของนิคมฯ (รูปที่ 4.3-8) 

- เดือนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นใน
เดือนที่ไมม่ีฝนตก) 

- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

- ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
- บีโอดี (BOD) 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
- ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน (NO3) 
- แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3) 
- ฟีนอล (Phenols) 
- ทองแดง (Cu) 
- นิกเกิล (Ni) 

   



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่144 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
4. ลักษณะสมบัติของน้ำฝน (ต่อ) 

- แมงกานีส (Mn) 
- สังกะสี (Zn) 
- แคดเมียม (Cd) 
- โครเมียมเฮกซาวาเล้นท์ (Cr6+) 
- ตะกั่ว (Pb) 
- ปรอทท้ังหมด (Total Hg) 
- สารหนู (As) 
- ไซยาไนด์ (HCN) 

- จุดที่ระบายน้ำฝนของจากโครงการฯ ลงสูร่ะบบระบาย
น้ำฝนของนิคมฯ (รูปที่ 4.3-8) 

- เดือนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นใน
เดือนที่ไมม่ีฝนตก) 

- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

5. คุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์การร่ัวซึมของถังเก็บน้ำเสีย 
   ใต้ดิน 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าความนำไฟฟ้า (EC) 
- ทีดีเอส (TDS) 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 

 
- บ่อสังเกตการณ์การรั ่วซึมของถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน

จำนวน 3 บ่อ ในบริเวณโดยรอบถังเก็บน้ำเสียใต้ดิน 
(รูปที่ 4.3-8) 

 
- ภายหล ั ง ก า รต ิ ด ต ั ้ ง บ่ อ

สังเกตการณ์การรั่วซึมของถัง

เก็บน้ำเสียใต้ด ินแต่ละบ่อ
แล้วเสร็จให้เก็บตัวอย่างน้ำ
ใต้ดิน (Subsurface water) 
นำไปตรวจวัด เพื ่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้ำใต้
ดินในปัจจุบัน หลังจากนั้นให้
ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่145 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
6. คุณภาพดิน/น้ำใต้ดิน 

- ตรวจวัดคุณภาพดิน และน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่โครงการฯ ตาม
กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ระบุไว้
ให้โรงงานลำดับที่ 101 ประเภทโรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวมต้องดำเนินการ ดังนี้ 

• กรด-ด่าง (pH) 

• โครเมียม (Cr) 

• ทองแดง (Cu) 

• นิเกิล (Ni) 

• ตะกั่ว (Pb) 

• สังกะสี (Zn) 

• เบนซีน (Benzene) 

• ไซลีน (Xylene) 

• โทลูอีน (Toluene) 

• เมทานอล (Methanol) 

• ทีพีเอช (คาร์บอน5–คาร์บอน8) (TPH (C5 – C8)) 

• ทีพีเอช (คาร์บอน8–คาร์บอน16) (TPH (C>8 – C16)) 

• ทีพีเอช (คาร์บอน16–คาร์บอน35) (TPH (C>16 – C35)) 

 
- บริเวณทิศเหนือของอาคารเตาเผา (GW1) 
- บริเวณอาคารซ่อมบำรุง (GW2) 

บริเวณด้านหน้าห้องประชุมลูกคา้ (GW3)  
(รูปที่ 4.3-8) 

 
- 1 ครั้ง/ปี 

 
-  บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่146 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
7. ของเสียอันตราย 

- รวบรวมสถิติ ชนิด ปริมาณลักษณะ สมบัติ และวิธีการจัดการ
ของเสียในโครงการฯ ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ทุกครั้งท่ีนำของเสียออกต้องมี Manifest System 

 
- พื้นที่โครงการฯ  

 
- 1 คร ั ้ง/ป ี รายงานต่อกอง

ควบคุมสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของ กนอ. ทุกเดือน 
และรวบรวมสรุปเป็นรายป ี

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล ็กซ ์  
จำกัด 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
8.1 การตรวจทางด้านสิ่งแวดล้อม 

- ฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 
- ฝุ่นขนาดที่เข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได ้
  (Respirable Dust) 

 
-บริเวณที่มีความเสี่ยงในการสัมผสัฝุ่นละออง  
(รูปที่ 4.3-10) 

• อาคารรับของเสีย 

• ส่วนจัดการของเสียอันตราย 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล ็กซ ์  
จำกัด 

- การตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน ระดับเสียงเฉลี่ย 8 
ช่ัวโมง (Leq 8 ช่ัวโมง) 

 

- บริเวณที่มีเสียงดังและเป็นบริเวณที่คนงานทำงานมี
พนักงานปฏิบัติงาน (รูปที่ 4.3-10) เช่น 

• อาคารรับของเสีย 

• ส่วนจัดการของเสียอันตราย 

• ห้องควบคุม 

• บริเวณเตาเผา Fluidized Bed  

• บริเวณหม้อน้ำ 

• บริเวณชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล ็กซ ์  
จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่147 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 การตรวจทางด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) • บริเวณเตาเผาเปลือกหุ้มแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด

และโทรศัพท์มือถือ 

  

- ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้เฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน 
(TWA) ตามกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่างและเสียง พ.ศ. 2559 โดยจะต้องควบคุมระดับเสียงท่ี
พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานท่ีกำหนด 

- ตรวจวัดท่ีพนักงานปฏิบัติงานทุกคน 

• บริเวณอาคารรับของเสีย 

• บริเวณเตาเผา Fluidized Bed 

• บริเวณหม้อน้ำ 

• บริเวณชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 

• บริเวณส่วนจัดการของเสียอันตราย 

• บริเวณเตาเผาเปลือกหุ้มแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด
และโทรศัพท์มือถือ 

- ปีละ 2 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล ็กซ ์  
จำกัด 

      - การตรวจวัดความร้อนบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน (WBGT) - บร ิ เวณที ่ม ีความร ้อนและเป ็นบร ิเวณที่ พน ักงาน
ปฏิบัติงาน (รูปที่ 4.3-10) เช่น 

• Boiler blowdown 

• Furnace 

• Boiler drum 

• Vibration screen 

• บริเวณชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 

- ปีละ 2 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

    



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่148 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8.1 การตรวจทางด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 - ตรวจวัดระดับความร้อนที่พนักงานได้รับจากการปฏิบัติงาน 

 
- ตรวจวัดโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระดับความร้อนที่

พนักงานได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยคัดเลือกพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที ่คาดว่าจะมีความร้อนสูง  และ
คัดเลือกพนักงานในแต่ละกลุ่มที่มีการทำงานหนักที่สุด 

 
- ปีละ 1 ครั้ง 

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

      - การตรวจวัดสารเคมีในบรรยากาศของสถานท่ีทำงาน - บริเวณที่คนงานทำงาน (รูปที่ 4.3-10) เช่น 

• บริเวณอาคารเก็บสารเคมี : ตรวจวัด NaOH, HCl 

• บร ิ เวณอาคารส ่วนจ ัดการของเส ียอ ันตราย : 
ตรวจวัด NH3, BTX, Thinners as Methanol 

• บริเวณ Dust moistening room : ตรวจวัด NH3 

- ปีละ 2 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

8.2 การตรวจสุขภาพ 
- การตรวจสุขภาพท่ัวไปและสมรรถภาพการได้ยิน 

 
- พนักงานประจำใหม่ และพนักงานประจำทุกคน 

 
- ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานใหม่ และทุกปี ๆ  ละ 1 
คร ั ้งหร ือตามคำแนะนำของ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

 
- บริษัท บางปู เอนไวรอน

เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

- การตรวจสอบสารโลหะหนักในปัสสาวะ/เลือดของพนักงานที่
เสี ่ยงต่อการรับสารโลหะหนักจากกระบวนการเผากำจัด
ของเสีย 

- พนักงานมีความเสี ่ยงต่อการรับสารโลหะหนัก จาก
กระบวนการเผากำจัดของเสีย เช่น บริเวณอาคารเก็บ
ของเสียส่วนจัดการของเสียอันตราย เป็นต้น 

- ก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานใหม่และทุกปี ๆ ละ 1 
ครั ้ง หรือตามคำแนะนำของ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 
 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่149 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
8.3 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

- สาเหตุ 
- ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 
- ความเสียหาย 
- แนวทางในการแก้ไข 

-  ภายในพื้นที่โครงการฯ - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหต ุ - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

8.4 จัดให้มีการฝึกซ้อม/อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่
พนักงาน 

- ภายในพื้นที่โครงการฯ - ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

9. เศรษฐกิจ-สังคม 
9.1 การบันทึกข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง การแก้ไขข้อ

ร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 

 
- พื้นที่โครงการฯ และพื้นท่ีโดยรอบโครงการฯ  

 
- รวบรวมข้อมูลทุกเดือนและ
รายงานผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

9.2 จัดให้มีการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลง ปัญหา ความต้องการ ข้อห่วงกังวลและความ
คิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ ของครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน 
ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
โดยรอบพื้นที่โครงการฯ ชุมชนที่เป็นจุดตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่อ่อนไหว พร้อมทั้งจัดทำดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction) ทั้งนี้ 
วิธี ขั้นตอน และจำนวนตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
ทางสถิติ โดยแสดงแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล 

-  ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯ รัศมี 5 กม. และชุมชนที่
มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ชุมชนอ่อนไหวท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบ (แรูปที่ 4.3-11) 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่150 

ตารางท่ี 4.3-10 (ต่อ)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ 
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ระยะดำเนินการ                                              

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ สถานที่ตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
10. ภาวะสุขภาพของประชาชน -  สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งใกล้เคียงโครงการฯ 

โดยรวบรวมผลตรวจสุขภาพประชาชน บริเวณพื้นที่
ศึกษา โดยการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ปีละ 1 ครั้ง และวิเคราะห์แนวโน้มของ
การเกิดโรคเปรียบเทียบเป็นรายปี 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท บางปู เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ์ 
จำกัด 

 
 
 
 
 



การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ                                          เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวม        บรษัิท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกดั 
 

 

บรษัิท โฟรเ์ทยีร ์คอนซัลแตนต ์จำกดั        หนา้ที ่151 

  
รปูที ่4.3-1 แผนผงัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ภายหลงัการดำเนนิโครงการฯ สว่นขยาย 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2562 

       รูปที่ 4.3-2 ผังขั้นตอนการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

1 วัน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน    : บริเวณสำนกังานโครงการ  
- แจ้งผ่านทางโทรศัพท์  : ฝา่ยสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-709-2546  
                               Hotline 081-377-8572 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : info@wms-thailand.com 
- บันทึกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้ร้องเรียนตรวจสอบสาเหต ุเพื่อกำหนด
แนวทางในการแก้ปัญหา ระยะเวลาทีใ่ช้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

และแจ้ง EIA Committee ทราบแผนการดำเนินการแก้ไข 

แจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อรับทราบ  
พร้อมอธิบายเหตุผล 

สรุปผลให้ EIA Committee รับทราบ 

 
แก้ไขข้อร้องเรียนตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด 

รายงานแก่ฝา่ยบริหาร ผู้ร้องเรียน และ EIA Committee 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ บันทกึข้อร้องเรียนและวิธีการ
แก้ไข (วิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ) 

ทันท ี

หน่วยงานหรือเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(พิจารณาจากข้อรอ้งเรียนเบื้องต้น) 

ผู้ร้องเรียนจากภายในและภายนอกนิคมฯ บางป ู

สรุปผลให้ EIA Committee รับทราบ 

รับข้อร้องเรียน  1 วัน 

แจ้งกลับภายใน 1 วัน 

ภายหลังการแก้ไข 1 วนั 

กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้ในระยะเวลา
ที่กำหนดให้แจ้งความก้าวหน้าแก่ผู้ร้องเรียนและ 

EIA Committee ทุก 7 วัน 

หากไม่ได้เกิดจากการดำเนินโครงการ เกิดจากการดำเนนิการของโครงการ 

 1 วัน 

หมายเหตุ :  
EIA Committee คือ คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทันท ี



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.3-3 แผนผังการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของโครงการฯ 

พนักงานผู้พบเหตุเห็น 
 

ระงับเพลิงไหมไ้ด ้

หัวหน้า/จป. วิชาชีพ  
- ใช้แผนระงับเพลิงไหม้ขั้นต้น 

หัวหน้างาน 
 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 

ในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) 
 

ผู้จัดการแผนก 
 

ผู้อำนวยการดับเพลิง/
ผู้จัดการโรงงาน 

 

ระงับเพลิงไหมไ้ม่ได ้

ผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ปฏิบัตงิานแทน 

- สั่งการ 

ใช้แผนระงับเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

ใช้แผนอพยพไปจุดรวมพล 

แจ้งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มฯ                      เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม  บริษัท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกัด 
 

 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด        หน้าที ่154 

 
 
 

รูปที่ 4.3-4 แผนผังสื่อสารและประสานงานหน่วยงานภายนอก (กรณีระงับเหตุไม่ได้) 

โรงงานข้างเคียง 

การนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย 

โทรศัพท ์: 02-2530561 

โทรสาร  : 02-2526582, 02-2534086 

 

 
 

ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 

(ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร 

รอบโครงการฯ) 

แจ้งเหตุ (โทรศัพท์/วิทยสุื่อสาร/โทรสาร) แจ้งเหตุ (โทรศัพท์/วิทยสุื่อสาร/โทรสาร) 

แจ้งเหตุ (โทรศัพท์/วิทยสุื่อสาร/โทรสาร) 

แจ้งเหตุ (โทรศัพท์/
วิทยุสื่อสาร/

โทรสาร) 

อบต.แพรกษา โทรศัพท์. 02-7037901 

ทต.แพรกษา โทรศัพท์. 02-3429700-2 

ทต.บางปู โทรศัพท์. 02-1743399 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทรศพัท์. 02-7018132 

 

โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 
(บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด) 

แจ้งเหตุ (โทรศัพท์/วิทยสุื่อสาร/โทรสาร) 

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
บางป ู

โทรศัพท ์: 02-7093450 

โทรสาร  : 02-3230730-1 
 

แจ้งเหตุ (โทรศัพท์/
วิทยุสื่อสาร/

โทรสาร) 



การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มฯ                                          เอกสารประกอบการประชมุ 
โครงการโรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวม         บรษัิท บางปู เอนไวรอลเมนทอล คอมเพลก็ซ์ จำกดั 
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หมายเหต ุ: โครงการฯ ปฏบิตัติามแผนฉกุเฉนิระดบัท่ี 1 จะแจง้ให ้กอ.ปพร.จงัหวดัสมทุรปราการ ทราบตลอดเพือ่ประเมนิสถานการณ ์และเตรยีมการชว่ยเหลอื 

รปูที ่4.3-5 แผนฉกุเฉนิของโครงการฯ 

ติดตาม 
ควบคุมได ้

แจ้งทันท ี

เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรอืภาวะ
ฉุกเฉินภายในโรงงาน 

 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

โรงงาน
ข้างเคียง 

โรงงานระงับเหต ุ
(โดยเจ้าหน้าที่
โรงงานที่เกิดเหตุ) 

 

ควบคุมได้ 

ประเมินสถานะการควบคุมไม่ได้ 
 เข้าสู่เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 

เหตุการณ์
ผิดปกติ 

จัดตั้งจุดส่ังการภาวะฉุกเฉิน 
ของโรงงาน และแจ้งผู้อำนวยการ

ภาวะฉุกเฉินส่ังการทีมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ 

ทีม EMR เตรียม 
ความพร้อมกำลังพล  

และอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ 

ควบคุมไม่ได้ 

ส่ังการ 

ควบคุมได้ 
แจ้งกลับ

ทันที 

แจ้งทันท ี

แจ้งทันที แจ้ง 

เข้าสู่แผนฉุกเฉิน 
ระดับที่ 2 

ผู้บริหารสูงสุดของโรงงาน 
ที่เกิดเหตุ (ที่ปรึกษา)  

แจ้งรายงานสถานการณ์  
ข้อมูลเบื้องต้น ความรุนแรง  

ผู้อำนวยการสำนักงาน 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

แจ้งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ 
ในฐานะผู้อำนวยการ 

กองอำนวยการป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนอำเภอเมือง

สมุทรปราการเพ่ือจัดเตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรในการ

สนับสนุนช่วยเหลือ 

ประเมินสถานการณ์  

ประกาศยกเลิกสภาวะฉุกเฉิน 
ของนิคมอุตสาหกรรมบางป ู

ไม่สามารถควบคุม
สถานะการณ์ได้  

เข้าสู่แผนฉุกเฉิน 
ระดับที่ 3 

หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ดำเนินการควบคุมตาม
คำส่ังอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ 

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการหรือตัวแทน 
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3  

ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ  

กรณีเกินขีดความสามารถของกองอำนวยการศูนย์
อำนวยการเฉพาะกิจที่จะควบคุมได้จะประสานงาน 

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ 

เข้าสู่แผนฉุกเฉินระดับประเทศ 
(แผนฉุกเฉินระดับที่ 4) 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

-  เรียกประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  หาแนวทางควบคุมเหตุ

ฉุกเฉิน 
-  ส่ังการไปยังผู้ควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน และหน่วยปฏิบัติฯ  
แต่ละหน่วย 

ขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานภายนอก  

ควบคุมให้อยู่ในภาวะ
ที่ปลอดภัยแล้ว  

ควบคุมหรือระงับเหตุการณ์
ผิดปกติหรือภาวะฉุกเฉิน 

 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ผู้ประสานงาน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2  

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทุกทีมของ 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

เข้ารายงานตวักับผู้อำนวยการ 
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ  
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รูปที่ 4.3-6 รูปตัดพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการฯ 
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รูปที่ 4.3-7 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และเสียงในบรรยากาศ 
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รูปที่ 4.3-8 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำฝน คุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์ และคุณภาพน้ำใต้ดินของโครงการฯ 
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รูปที่ 4.3-9 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 4.3-10 สถานีตรวจวัดฝุ่น สารเคมีในบรรยากาศ ระดับเสียง และความร้อนในสถานประกอบการ 
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––  
รูปที่ 4.3-11 ชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังโครงการฯ 

 


