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การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
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1. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ได้มีแผนที่จะพัฒนาโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ที่มีตั้งโครงการติดกับพื้นที่กำจัดขยะของ อบจ. นนทบุรี ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ใน
พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยจะเผา
ไหม้ขยะมูลฝอยแบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (Pyrolysis & Gasification) 1 เพื่อนำความร้อนไปผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 20 เมกะวัตต์  

 โครงการดังกล่าวได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุร ี ของ อบจ. นนทบุร ี และรับการแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ที่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมกับเอกชน มีมติให้ความเห็นชอบรายงานฯ จากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว ดังหนังสือที่ ทส 1009.7/1063 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ดังหนังสือที่ ทส (กกวล) 1005/ว668 ลงวันที่ 16 
มกราคม 2556 ต่อมากระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิจารณาโครงการก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการต่อไป 

 
1 กระบวนการเผาไหม้แบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (Pyrolysis & Gasification) เป็นกระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น
การเผาไหม้อินทรียสารแบบจำกัดปริมาณออกซิเจน (เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์  (Partial Combustion)) โดยกระบวนการแบบไพ
โรไลซิส (Pyrolysis) และก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasification) จะเกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันในการเปลี่ยนขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน 
(Carbon) ไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน (Oxygen) ให้กลายเป็นก๊าซที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไฮโดรเจน 
(H2) และก๊าซมีเทน (CH4)  
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 วันที่ 12 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินโครงการให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ได้ ซึ่งภายหลังจากท่ี ครม. 
เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว อบจ. นนทบุรี ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนและ
บริหารโครงการ และ อบจ. นนทบุรี ได้คัดเลือกให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ศักยภาพเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ตามสัญญาโครงการให้เอกชน
ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 อย่างไรก็ตาม บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการใน
รายงาน EIA ฉบับได้รับความเห็นชอบไว้จาก สผ. เมื่อปี 2553 แล้ว พบว่า มีรายละเอียดที่จะต้องทบทวนให้
เหมาะสมกับการก่อสร้างและดำเนินโครงการในหลายประเด็น เช่น การวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ เป็นต้น ประกอบกับผลการพิจารณารายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 
ระบุไว้ว่า “หากโครงการไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการ อบจ. นนทบุรี จะต้องทบทวนข้อมูลผลกระทบและมาตรการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้เสนอไว้ให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที ่เปลี ่ยนแปลงไป และนำเสนอ สผ. เพื ่อเสนอคณะกรรมการผู ้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป” ดังนั้น อบจ. 
นนทบุรี ในฐานะเจ้าของโครงการ และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหาร
โครงการ จึงได้ร่วมกันจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เพ่ือเสนอต่อ สผ. นำต่อคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก่อนดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาตใน
ขั้นตอนต่อไป  

 ทั้งนี้ อบจ. นนทบุรี และบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการ จึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนำความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ต่อ
การพัฒนาโครงการ มากำหนดขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาโครงการและการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากท่ีสุด เพ่ือให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนน้อยที่สุด  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) มีวัตถุประสงคข์องการจัดทำรายงานฯ ดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลรายละเอียดด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ เครื่องจักร
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต เชื้อเพลิง สารเคมี ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ พนักงาน มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชนสัมพันธ์และการ
รับเรื่องร้องเรียน แผนการดำเนินการและการบริหารโครงการ ทั้งในส่วนของรายงานสมบูรณ์ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 
2556 และในส่วนที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฉบับนี้  

 2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนมี
การดำเนินโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 4) เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในรายงานฉบับสมบูรณ์เดิม เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ
คิดเห็นต่อโครงการ 
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1.3 แนวทางการจัดทำรายงานฯ 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางต่าง ๆ 
ที่ได้จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้รายงานฯ มีความ
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 

 1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ

ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561) 

 2)  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 8 มกราคม 2562) 

 3) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนตุลาคม 

2561) 

 4) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยกองวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือน

กรกฏาคม พ.ศ. 2563) 

 5) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับ
โครงการประเภทอ ุตสาหกรรม ป ิ โตรเคม ี  และพล ังงาน จ ัดทำโดยสำน ักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับ 
โครงการประเภทอ ุตสาหกรรม ป ิโตรเคม ี และพล ังงาน จ ัดทำโดยสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยกองวิเค ราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562) 
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2. รายละเอียดของโครงการ 

2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม :  โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชน
ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ) ตั้งอยู่ที่ตำบล
คลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : ที่ตั้งโครงการยังคงเดิม โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้าน
คลองห้าร้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองขวาง (รูปที่ 2.1-1) 

  การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการพ้ืนที่โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ดังนี้ 

  (1) จากจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก (ด้าน
ตะวันตก) เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3215 (บางบัวทอง-ไทรน้อย) และทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้าน
ไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน) รวมระยะทางประมาณ 14.7 กิโลเมตร จะพบทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอย 
อบจ. นนทบุรี อยู่ด้านขวามือ เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอย ตรงไปตามทางหลักประมาณ 1 กิโลเมตร 
จะพบที่ตั้งโครงการทางด้านขวามือ  

  (2) จากจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 346 
(รังสิต-พนมทวน) เมื่อถึงสี่แยกคลองขวาง เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงท้องถิ่น นบ. 2044 (บ้านไทรน้อย-บ้านคลองนา
หมอน) ตรงไปประมาณ 2.25 กิโลเมตร จะพบทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอย อบจ. นนทบุรี อยู่ด้านซ้ายมือ 
เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอย ตรงไปตามทางหลักประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบที่ตั้งโครงการทางด้าน
ขวามือ 

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม :  โครงการมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
โครงการ เป็นพ้ืนทีส่่วนผลิตไฟฟ้าประมาณ 33 ไร่ และพ้ืนที่ฝังกลบเถ้าประมาณ 27 ไร่ 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้างและดำเนินโครงการ โดยจะมีพื้นที่โครงการประมาณ 56 ไร่ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการจะแบ่งออกเป็น พื้นที่เตรียมเชื้อเพลิงขยะ พื้นที่ส่วนผลิตไฟฟ้า พื้นที่ระบบ
สาธารณูปโภค พื้นที่บ่อหน่วงน้ำฝน พื้นที่ถนนและลานจอดรถ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน เป็นต้น แสดงดัง
รูปที่ 2.2-1 
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
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รูปที่ 2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการผลติพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
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2.3 เชื้อเพลิง 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม :  ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start up) โครงการจะใช้น้ำมันเตาเกรด 5 
(Heavy fuel oil grade 5) ที ่ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ประมาณ 8,600 ลิตร (180 ลิตร/
ชั่วโมง) ก่อนที่จะใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,000 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยที่
นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะนำมาจากพ้ืนที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี  

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start up) ประมาณ 
2 ชั่วโมงแรก โครงการจะใช้น้ำมันดีเซล ประมาณ 3,000 ลิตร ก่อนที่จะใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,000 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะนำมาจากพื้นที่กำจัดขยะมูล
ฝอย จังหวัดนนทบุรี 

2.4 สารเคมี 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการจะมีการใช้สารเคมีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ใน
หม้อน้ำ และหอหล่อเย็น ได้แก ่กรดไฮโดรครอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ใช้ฟ้ืนฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ) 
ไฮดราซีน (ใช้กำจัดออกซิเจน ป้องกันสนิม) ฟอสเฟต ออกาโน-ฟอสเฟต (ป้องกันการเกิดตะกรัน) เป็นต้น และ
ใช้ในระบบควบคุมคุณภาพอากาศ เช่น ผงปูนขาว ถ่านกัมมันต์ และก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บ
สารเคม ีและการลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัย 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังคงใช้สารเคมีในระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ และใช้ในระบบควบคุมคุณภาพอากาศ รวมถึงยังคงกำหนดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยใน
การจัดเก็บสารเคมี และการลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน เช่นเดิม 

2.5 ผลิตภัณฑ์ 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการจะติดตั ้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam 
Turbine Generator; STGs) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 22 เมกะวัตต์ จำนวน  
1 ชุด ผลิตไฟฟ้าสุทธิ 19.21 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้ประมาณ 120 ตันต่อวัน จะนำไปใช้งานประมาณ 96 ตัน
ต่อวัน และระบายทิ้งประมาณ 24 ตันต่อวัน   

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน
ไอน้ำ (Steam Turbine Generator; STGs) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) 20 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้ประมาณ 110 ตันต่อ
ชั่วโมง จะนำกลับมาใช้งานเป็นน้ำเติมหม้อน้ำ (Make up water) ทั้งหมด 
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2.6  เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม :  กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะประกอบด้วยขั้นตอน
หลัก (รูปที่ 2.6-1) ได้แก่ 1) การเตรียมขยะมูลฝอย 2) การเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน และ 3) 
การผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนี้ 

  (1) ร ะบบกา ร เ ต ร ี ยมขยะม ู ลฝอย  ( Material Reception and Sorting or Material 
Recovery Facilities, MRFs ) 

   เครื ่องจักร และอุปกรณ์หลัก ได้แก่ อุปกรณ์ลดขนาด แบบ Hammer Mill Shredder 
อุปกรณ์คัดแยกขนาดแบบถังหมุน (Trommel Screens) และอุปกรณ์ลดความชื้น (Dryer) 

   ระบบการเตรียมเชื้อเพลิงขยะเพื่อให้คุณภาพของขยะมูลฝอยมีความสม่ำเสมอมากขึ้น โดย
การนำขยะมูลฝอยที่เข้ามาในโรงงานไปผ่านกระบวนการคัดแยกนำวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโลหะ ขยะที่ผ่านการคัดแยกจะส่งเข้าไปที่อุปกรณ์ลดขนาดเพื่อให้ขยะมีขนาดที่เหมาะสมกั บระบบ 
และส่งเข้าสู่กระบวนการลดความชื้น ประกอบด้วย 3 กระบวนการที่สำคัญ คือ  การนำขยะมูลฝอยเข้า 
(Waste Reception) การลดขนาด (Size Reduction) และการลดความชื้น (Dryer) (จะใช้แหล่งความร้อน
จากไอน้ำที่ออกมาจากเครื่องกังหันไอน้ำ) 

   ในขั้นตอนการเตรียมขยะมูลฝอยนี้ น้ำชะขยะที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย
ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของ อบจ. นนทบุรี ส่วนกลิ่นขยะมูลฝอยภายในอาคารจะถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่
ภายนอกโดยทำให้ภายในอาคารมีความดันเป็นลบ (Negative Pressure) และหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร
โดยรวบรวมไปเข้าห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) 

  (2) ระบบการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน (Thermal Waste Treatment Unit) 

   เครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก ได้แก่ ปฏิกรณ์ไพโรไลซิส (Pyrolysis Reactor) ก๊าซซิไฟเออร์ 
(Gasifier) และห้องเผาไหม้ไอก๊าซ (Combustion Chamber) 

   เชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการเตรียมมาแล้วจะนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่ส่วนกักเก็บเชื้อเพลิง
ขยะเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน (Thermal Waste Treatment 
Unit) ส่วนแรกของการเปลี ่ยนสภาพเชื ้อเพลิงขยะด้วยความร้อนให้เป็นก๊าซเช ื ้อเพลิง (Fuel gas) 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปฏิกรณ์ไพโรไลซิส (Pyrolysis Reactor) ปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasifier) หรือ
ระบบการนำคาร์บอนกลับคืน (Carbon Recovery Unit) และห้องเผาไหม้ไอก๊าซ (Combustion Chamber) 
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  ก๊าซร้อน (Flue Gas) ที่เกิดขึ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะนำไปใช้ในการให้ความร้อนแก่
ปฏิกรณ์ไพโรไลซิส (Pyrolysis Reactor) ส่วนที ่เหลือจะเข้าสู ่หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat recovery steam 
generator, HRSG)  

  (3) ระบบผลิตไอน้ำ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้า (Steam Generator and Electricity 
Generation) 

   เครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก ได้แก่ หม้อน้ำ (Boiler) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 
(Steam Turbine Generator) 

   การผลิตไอน้ำและไฟฟ้า สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

   ก) ระบบผลิตไอน้ำ ก๊าซร้อน (Flue Gas) จะถูกนำเข้าหน่วยผลิตไอน้ำ ทำให้น้ำกลายเป็น 
ไอน้ำที่อุณหภูมิ และความดันสูง ไอน้ำที่ผลิตได้จะนำไปใช้ในหน่วยผลิตไฟฟ้า และบางส่วนจะนำกลับไปใช้
ปฏิกรณก์๊าซซิฟิเคชั่น (Gasifier) ทั้งนี้ ก๊าซร้อนที่ออกจากหน่วยผลิตไอน้ำจะเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ต่อไป 

   ข) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำที่ผลิตได้จากหน่วยผลิตไอน้ำจะมีอุณหภูมิ และแรงดันสูงจะ
ถูกนำมาขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  ทั้งนี้ ไอน้ำที่ออกจากเครื่อง
กังหันไอน้ำ บางส่วนจะถูกนำเข้าระบบหล่อเย็น และบางส่วนจะนำไปใช้ที่อุปกรณ์ลดความชื้น ไอน้ำจะ
กลายเป็นน้ำคอนเดนเสท (Condensate water) และถูกนำกลับมาใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำใหม่ 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การเตรียมขยะมูลฝอย 2) การเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน 
และ 3) การผลิตไอน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้า เช่นเดิม แต่โครงการจะปรับปรุงกระบวนการใหม่ให้มีความ
เหมาะสมกับการดำเนินการมากยิ่งขึ้น (เปรียบเทียบกับรายละเอียดโครงการฯ เดิม แสดงดังรูปที่ 2.6-1) สรุป
ได้ดังนี ้

  (1)  การเตรียมขยะมูลฝอย  

   - ขั้นตอนการการเตรียมเชื้อเพลิงขยะ โครงการจะรับขยะมูลฝอยเข้าโครงการประมาณ 1,000 
ตันต่อวัน ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะมีค่าความชื้นร้อยละ 50 ค่าความร้อนประมาณ 2,250 กิโลแคลลอรี่ต่อ
กิโลกรัม และเผาไหม้ได้ (Combustible) ร้อยละ 43.4 โดยโครงการได้ประเมินว่าเมื่อคัดแยกขยะมูลฝอยแล้ว 
จะแบ่งออกได้ดังนี้  
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    * ขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ค่าความ
ร้อนมากกว่า 3,600 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม) ประมาณ 480 ตันต่อวัน 

    * ขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ (ความชื้นมากกว่าร้อยละ 30 ค่าความ
ร้อนน้อยกว่า 3,600 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม) ประมาณ 280 ตันต่อวัน  

    * วัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้และวัสดุทีเ่ผาไหม้ไม่ได ้ประมาณ 40 ตันต่อวัน 

    * น้ำชะขยะ ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

   - ในการลดความชื ้นขยะมูลฝอย โครงการได้ปรับเปลี ่ยนกระบวนการโดยให้มีการลด
ความชื้น ในกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรของระบบการคัดแยก เช่น เครื่อง
ลดขนาด (Shredder) เครื่องคัดแยกแบบถังหมุน (Trommel Screen) และเครื่องสะบัด (Spinner) เป็นต้น 
ซึ่งสามารถลดความชื้นของเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการของระบบการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความ
ร้อน โดยไม่มีการใช้ไอน้ำเหมือนวิธีการเดิม  

  (2)  การเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน  

   โครงการจะนำขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง ประมาณ 480 ตันต่อวัน เข้าสู่
ระบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (ที่รวมปฏิกรณ์ไพโรไลซิส (Pyrolysis Reactor) ก๊าซซิไฟเออร์ (Gasifier) 
และห้องเผาไหม้ไอก๊าซ (Combustion Chamber) อยู่ในเครื่องเดียวกัน) ขนาด 250 ตันต่อวัน จำนวน 2 ชุด 
ส่วนขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ ประมาณ 280 ตันต่อวัน จะถูกนำเข้าสู่ระบบกำจัดของ
เหลือจากการคัดแยกขยะมูลฝอย ขนาด 350 ตันต่อวัน จำนวน 1 ชุด 

  (3)  การผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า 

   - โครงการจะมีหน่วยผลิตไอน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยจะติดตั้งต่อจากเครื่องผลิตก๊าซร้อน 
จำนวน 2 ชุด และติดตั้งต่อจากระบบกำจัดของเหลือจากการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ชุด 

   - ไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 2 ชุด ทั้งหมดจะนำเข้าเครื่องควบแน่นแบบใช้
อากาศ (Air Cooled Condenser) น้ำคอนเดนเสท (Condensate water) ที่ได้จะนำกลับมาใช้ในหน่วยผลิต
ไอน้ำใหม่ทั้งหมด 

  ผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ภายหลังการเปลี่ยนแปลง แสดงดังรูปที่ 2.6-2 
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กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เดิม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ใหม่ 

รูปที่ 2.6-1 ผังแสดงเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย 
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รูปที่ 2.6-2 ผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
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2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.7.1 ระบบระบายความร้อน 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการจะใช้ระบบน้ำหล่อเย็นแบบปิดที่มีการหมุนเวียนน้ำกลับ 
(Closed Recirculating Cooling System) เพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่ออกจากเครื่อง
กังหันไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) (ลักษณะระบายความร้อนเช่นเดียวกับระบบการระบายความ
ร้อนในรถยนต์) โดยมีอัตราการหมุนเวียนน้ำภายในระบบหล่อเย็นประมาณ 123,605 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่ง
ระบบหล่อเย็นดังกล่าวจะไม่มีน้ำระบายทิ้ง (Blow down water) ออกจากระบบ แต่จะมีการระเหยและการ
รั่วซึมบริเวณประเก็น ทำให้โครงการจะมีการเติมน้ำประปาเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำประมาณ 60 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะใช้ระบบระบายความร้อนด้วย
อากาศ (Air Cooled Condenser) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่ออกจาก
เครื่องกังหันไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) ซึ่งระบบหล่อเย็นดังกล่าวจะไม่มีน้ำระบายทิ้ง  (Blow 
down water) ออกจากระบบ  

 นอกจากนี ้ โครงการจะมีต ิดตั ้งระบบหอหล่อเย็น  เพื ่อระบายความร้อนจากอุปกรณ์เสริมใน
กระบวนการผลิต เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบหล่อลื่นของกังหันไอน้ำ เป็นต้น ที่ไม่สามารถ
ระบายความร้อนด้วยอากาศได้ โดยระบบหอหล่อเย็นดังกล่าวจะมีอัตราการหมุนเวียนน้ำภายในระบบ  
หล่อเย็นประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจะมีน้ำระบายทิ้ง (Blow down water) ออกจากระบบ
ประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้โครงการจะมีการเติมน้ำประปาเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำประมาณ 
150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2.7.2 ระบบควบคุมการผลิต 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการได้ติดตั้งระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control 
and Monitoring System) เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบสถานะ
ของเครื่องปฏิกรณ์ ห้องเผาไหม้ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณที่ชั่งน้ำหนัก 
และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และอ่ืน ๆ 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังคงติดตั้งระบบการควบคุมและ
ติดตามตรวจสอบ (Control and Monitoring System) เพ่ือความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการ
ติดตามตรวจสอบสถานะของเครื่องปฏิกรณ์ ห้องเผาไหม้ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า บริเวณท่ีชั่งน้ำหนัก และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และอ่ืน ๆ เช่นเดิม 
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2.7.3 ระบบส่งกระแสไฟฟ้า 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : ระบบไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ใน
โครงการ และระบบเชื ่อมโยงเข้าสู ่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีกำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าสุทธิ 19.21 เมกะวัตต์ โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟน. ที่สถานีต้น
ทางไฟฟ้าไทรน้อยระดับแรงดัน 115 กิโลวัตต์ โดยปักเสาไฟฟ้าจากโครงการไปตามแนวถนนทางเข้าโครงการ 
จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้าตามแนวถนนไทรน้อยไปเชื่อมต่อกับสถานีต้นทางไทรน้อย ระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : ระบบไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วยระบบ
ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่านโครงข่ายการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ที่สถานีต้นทางไฟฟ้าไทรน้อยระดับ
แรงดัน 115 กิโลวัตต์ โดยปักเสาไฟฟ้าจากโครงการไปตามแนวถนนทางเข้าโครงการ จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้า
ตามแนวถนนไทรน้อยไปเชื่อมต่อกับสถานีต้นทางไทรน้อย   

2.8 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.8.1 น้ำใช้ 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ซึ่งมีท่อ
ประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ผ่านด้านหน้าโครงการ มาสำรองไว้ที่ถังพักน้ำสำรองขนาด 
400 ลูกบาศก์เมตร ก่อนที่จะนำน้ำประปาไปใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ น้ำใช้สำหรับเติมหม้อน้ำ น้ำใช้
สำหรับเครื่องผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำเติมระบบหล่อเย็นแบบปิด น้ำใช้สำหรับระบบสายพานลำเลียงเถ้า 
และน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีปริมาณการใช้น้ำรวมประมาณ 348 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

  สำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำที่ใช้ในโครงการจะเป็นระบบผลิตน้ำปราศจาก 
แร่ธาตุ กำลังการผลิต 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวงมา
ใช้งานต่าง ๆ ประมาณ 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ได้แก่ น้ำใช้สำหรับเติมหม้อน้ำ น้ำใช้สำหรับเครื่องผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ น้ำเติมระบบหล่อเย็น น้ำใช้สำหรับระบบสายพานลำเลียงเถ้า และน้ำใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค เช่นเดิม  

  ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการจะใช้การกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) 
และการแยกด้วยไฟฟ้าเยื่อกรอง (Electrodialysis) ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุสำหรับเติมหม้อน้ำ กำลังการผลิต 
12 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
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2.8.2 การระบายน้ำฝน 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : ระบบระบายน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) ภายในพ้ืนที่โครงการ จะเป็นรางยู 
ขนาด 0.20-0.40 เมตร ความลึก 0.30-0.50 เมตร ต่อเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำหลักภายในของสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโครงการ 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะก่อสร้างรางระบายน้ำในแนวถนน
ภายในโครงการ เพ่ือรวบรวมน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) เข้าบ่อหน่วงน้ำฝน ที่สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพ้ืนที่ได้
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการด้วยอัตราการระบายที่ไม่เกินกว่าอัตราการ
ระบายก่อนการพัฒนาโครงการ 

  ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ที ่อาจเกิดน้ำมันรั่วซึมได้ เช่น พื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  
เป็นต้น น้ำฝนดังกล่าวอาจปนเปื้อนได้ โครงการจะรวบรวมน้ำฝนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเข้าบ่อแยกน้ำมันและ
ไขมัน (Oil separator) ก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ใน
ปัจจุบัน 

2.8.3 ระบบคมนาคม 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : ถนนภายในโครงการ มีผิวจราจรเป็นผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.0 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร ยกเว้น
ช่วงประมาณ 350 เมตรแรก ที่เป็นถนน 4 ช่อง มีเกาะกลางและปลูกต้นไม้ และในแนวไหล่ทางจะมีราง
ระบายน้ำฝนซ่ึงเป็นรางรูปตัวยู 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะจัดทำถนนภายในโครงการกว้าง 
6.0 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นคอนกรีต มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.0 เมตร และในแนวไหล่ทาง
จะมีรางระบายน้ำฝนซึ่งเป็นรางรูปตัวยู 

2.9 พนักงาน 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการมีแผนการเดินระบบ 330 วันต่อปี ดำเนินการตลอด 24 
ชั่วโมง และจัดแบ่งการทำงานออกเป็น 3 กะต่อวัน มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายควบคุม
ระบบกำจัดขยะ และฝ่ายควบคุมการผลิตไฟฟ้า รวมประมาณ 64 คน 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังคงมีแผนการเดินระบบ เช่นเดิม 
ส่วนจำนวนพนักงานในฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายควบคุมระบบกำจัดขยะ และฝ่ายควบคุมการผลิตไฟฟ้า รวม
ประมาณ 130 คน  
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2.10  มลพิษและการควบคุม 

2.10.1 มลพิษทางอากาศ 

  1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ จำนวน 2 ปล่อง (วางคู่
ในฐานเดียวกัน) โดยก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ โครงการจะรวบรวมเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
ซึ่งประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละอองปูนขาว (กำจัดก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)) 
2) การฉีดก๊าซแอมโมเนีย (กำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)) 3) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัด
สารประกอบปรอท (Hg) ไดออกซินและฟูราน (Dioxin&Furans)) และ 4) ถุงกรอง (กำจัดฝุ่นละออง)  

   นอกจากนี้ ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องดำเนินการติดตั้งระบบติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMs) 
พร้อมทั้งติดตั้งจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากปล่องของโครงการและเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด (ติดตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี และ
บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี) เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก
โครงการให้ได้ตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด 

   สำหรับกลิ่นขยะมูลฝอยภายในอาคารจะถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่ภายนอก โดยโครงการจะทำให้
ภายในอาคารมีความดันเป็นลบ (Negative Pressure) และหมุนเวียนอากาศภายในอาคารโดยรวบรวมไปเข้า
ห้องเผาไหมก้๊าซเชื้อเพลิง (Combustion Chamber) 

  2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 
จำนวน 3 ปล่อง และยังคงรวบรวมเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละออง
ปูนขาว (กำจัดก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)) 2) การฉีดพ่นแอมโมเนียเหลว (กำจัด
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)) 3) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัดสารประกอบปรอท (Hg) ไดออกซิน และ 
ฟูราน (Dioxin&Furans)) และ 4) ถุงกรอง (กำจัดฝุ่นละออง) เพื่อควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศและ
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้ไม ่เก ินกว ่าที ่ ได ้ร ับความเห็นชอบไว ้ ซ ึ ่ง ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผา  
มูลฝอย พ.ศ. 2553 กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศไว้ ดังนี้ 

   - ฝุ่นละออง (Particulate)  ไม่เกิน  70  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

   - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ไม่เกิน 30  ส่วนในล้านส่วน 

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

   - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  ไม่เกิน  25   ส่วนในล้านส่วน 
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   - สารปรอท (Hg) ไม่เกิน  0.05   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

   - สารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน  0.05   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

   - สารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน  0.5   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

   - สารประกอบไดออกซิน (Dioxin)  ไม่เกิน  0.1  นาโนกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

   - ค่าความทึบแสง (Opacity)  ไม่เกิน ร้อยละ 10 

   อย่างไรก็ตาม แต่ในการกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จะเปลี่ยนจากการฉีดก๊าซ
แอมโมเนีย (NH3 Gas) เป็นการฉีดแอมโมเนียเหลว (NH3 Liquid) แทน และยังคงติดตั้งระบบติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) เช่นเดิม 

2.10.2 เสียง 

  1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ ที่คาดว่าจะเป็น
แหล่งกำเนิดเสียงสำคัญ ได้แก่ หอหล่อเย็น พัดลมต่าง ๆ คอมเพรสเซอร์ และเสียงจากรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ที่เข้ามายังโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดวิธีควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ดังนี้ 

   (1)  ทำการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง เริ่มจากการติดตั้งเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงติดตั้ง
อุปกรณ์ลดระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน ได้แก่ จัดให้มีอุปกรณ์ครอบเครื่องจักร (Enclosure) และติดตั้ง
แผ่นยางรองเครื่อง ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงลงได้ 10-20 เดซิเบลเอ (จาก Workers’ Compensation Board 
of BC, Engineering Section Report, Construction Noise;Stuart Eaton;Vancouver,February 2000, 
p11.) 

   (2)  การควบคุมทางผ่านของเสียง โดยจัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุม (Control room) 

   (3)  กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของ
เสียงได้ 20-40 เดซิเบล เอ หรือใช้ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยางหรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหู สามารถลดระดับ
ความดังของเสียงได้ 10-20 เดซิเบล เอ รวมทั้งการลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีมีเสียงดัง
เกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง 

   2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังคงมีแหล่งกำเนิดเสียงสำคัญ 
และวิธีควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเดิม 
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2.10.3 น้ำเสีย 

  1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : น้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ มีดังนี้ 

   (1) น้ำเสียจากพนักงานประมาณ 3.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ร้อยละ 80 ของน้ำใช้) จะทำการ
บำบัดโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลงสู่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเดิม
ซึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว มีความจุโดยรวมประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตร 

   (2) น้ำชะกากเถ้าจากหลุมฝังกลบเถ้า 2 แห่ง จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่
กำจัดปัจจุบัน 

   (3) น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณบ่อรับมูลฝอยปริมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกนำไปบำบัด
ยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบัน 

   (4) น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ ประมาณ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายลงสู่บ่อพักเพ่ือลด
อุณหภูมิก่อนนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบันเช่นเดียวกับน้ำชะกากเถ้า 

   (5) น้ำเสียจากการฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ การฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ 
(Regeneration System) จะมีการล้างทุก ๆ 24 ชั่วโมง โดยมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นสูงสุด 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
จะถูกปรับสภาพให้เป็นกลาง (pH Neutralization) ภายในถังปรับสภาพน้ำเสียก่อนระบายน้ำที่ผ่านการปรับ
สภาพแล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบัน 

  2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังมีน้ำเสียและการจัดการน้ำเสีย
จากพนักงาน น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณบ่อรับมูลฝอย น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ เช่นเดิม แต่โครงการจะไม่มี
น้ำชะกากเถ้าเนื่องจากโครงการจะไม่ทำการฝังกลบเถ้าภายในโครงการ และไม่มีน้ำเสียจากการฟื้นฟูระบบ
ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุเนื่องจากโครงการได้เปลี่ยนแปลงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้เป็นการกรองแบบ 
รีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) และการแยกด้วยไฟฟ้าเยื่อกรอง (Electrodialysis) โดยโครงการจะ
ระบายน้ำเสีย/น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบันเช่นเดียวกัน 

   (1) น้ำเสียจากพนักงานประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ร้อยละ 80 ของน้ำใช้) จะทำการ
บำบัดโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  

   (2) น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณบ่อรับมูลฝอยประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกนำไป
บำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบัน 

   (3) น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ ประมาณ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายลงสู่บ่อพักเพ่ือลด
อุณหภูมิก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำท้ิงก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในการลดอุณหภูมิเถ้าหนัก 
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   (4) น้ำระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Reject water) ประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน จะระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในการลดอุณหภูมิเถ้าหนัก 

2.10.4 กากของเสีย 

  1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นกากเถ้ากรวด 
(เถ้าหนัก) ที่เกิดขึ้นในเครื่อง Gasifier และผงฝุ่นที่ดักจับโดยถุงกรองฝุ่นละออง (เถ้าลอย) ในระบบบำบัด
มลพิษทางอากาศ และกากของเสียอื่น ๆ ซึ่งโครงการมีการจัดการ ดังนี้ 

   (1)  เถ้า จะเกิดขึ้นประมาณ 60 ตัน/วัน โครงการจะกำจัดโดยการฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่าง
ปลอดภัย (Secured Landfill) ของ อบจ.นนทบุรี 

   (2)  เรซิน จากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งโครงการจะรวบรวมนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ
ในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ของ อบจ. นนทบุรี 

   (3)  ถุงกรอง (Bag Filter) ที่ใช้แล้วและท่ีชำรุด จะส่งกำจัดในเตาเผาของโครงการเอง 

   (4)  ของเสียอันตรายจากชุมชนที่แยกออกจากขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้ากระบวนการเผา  เช่น 
ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดฟลูออเรสเซนต์ และนำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณไม่มาก 
ทาง อบจ.นนทบุรี จะรวบรวมไว้และติดต่อให้บริษัทที่รับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการ 
เช่น บริษัท GENCO รับไปกำจัดต่อไป 

  2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : กากของเสียประเภทเรซินจากระบบผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ จะเปลี่ยนเป็นใส้กรองระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) แทน เนื่องจากโครงการ
ได้เปลี่ยนแปลงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้เป็นการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) และ
การแยกด้วยไฟฟ้าเยื่อกรอง (Electrodialysis) โดยที่กากของเสียดังกล่าวโครงการจะส่งเข้ากำจัดโดยการเผา
ในเตาเผาของโครงการ ส่วนกากของเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โครงการยังคงมีการจัดการกากของเสีย เช่นเดิม  

   (1)  เถ้า จะเกิดขึ้นประมาณ 130 ตัน/วัน โครงการจะส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 

   (2)  เยื่อกรอง RO ทีเ่กิดข้ึน โครงการจะส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 

   (3)  ถุงกรอง (Bag Filter) ที่ใช้แล้วและที่ชำรุด โครงการจะส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาต 
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2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการให้ความสำคัญต่อแผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย 
นอกเหนือจากความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั่วไป ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ 
และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
โครงการ เป็นไปตามมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA)  

  รวมทั้ง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ เพ่ือกำหนดแผนและแนวปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และเพื่อป้องกัน
บรรเทาอันตรายต่อบุคคลความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการ
ฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่เก่ียวข้องให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังคงจัดให้มรีะบบป้องกันอัคคีภัยและ
แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่นเดิม โดยที่โครงการไดป้รับปรุง/เพิ่มเติม ดังนี้ 

  (1) ปรับปรุงอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและจำนวนให้เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย/มาตรฐาน
กำหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)  และ NFPA) รวมทั้งปรับปรุง
แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการให้เป็นปัจจุบัน 

  (2) ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 

2.12 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการได้จัดให้มีการส่งเสริมด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นการลดข้อวิตกกังวลต่าง  ๆ เพื่อให้โครงการสามารถ
พัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการไตรภาคี 

   โครงการได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท้องถิ ่น ในกระบวนการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ ซึ ่งจะเป็นไปในรูปของคณะกรรมการ ไตรภาคี ซึ ่งทำหน้าที ่เป็น 
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“องค์กรของชุมชน” รวมทั้งเป็น “เวที” ในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ทุก
ฝ่ายอย่างยุติธรรมและเสมอภาค  

  (2) กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   กรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการ โครงการ
ยินยอมท่ีจะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้กำหนดกรอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ใน
เบื้องต้น ด้วยการตั้งกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ 
เป็นการสร้างหลักประกัน และความมั่นใจให้กับแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดผลกระทบจากการดำเนินงานของ
โครงการ จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยอย่างทันเวลา 

  (3) กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 

   โครงการจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า โดยจะนำเงินเข้าสมทบกองทุนทั้ง
ในระยะก่อสร้างและดำเนินการ ตามท่ีกำหนดไว้เช่นเดิม 

  (4) สัญญาประชาคม 

   เพื่อให้เป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการได้ตระหนักถึงข้อกังวลใจ และความ
ต้องการของชุมชน รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการยอมรับของสังคม โครงการจึงได้นำ
ผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ นำมากำหนดประเด็นในการจัดทำสัญญาประชาคม 
(Social Contract) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้กับชุมชนท้องถิ่น  

  (5) การรับเรื่องร้องเรียน 

   โครงการกำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ 
และแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนไปยังโครงการ และ อบจ. นนทบุรี ได้โดยสะดวก 

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการยังคงจัดให้มีคณะกรรมการไตรภาคี 
กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า สัญญาประชาคม และการรับ
เรื่องร้องเรียน เช่นเดิม โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในผู้แทนโครงการฝ่ายเอกชนของคณะกรรมการ
ไตรภาคีโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี แล้ว 
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2.13 การบริหารโครงการ 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : เนื่องจากโครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,403 ล้านบาท (กำลัง
ผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์) ซึ่งมากกว่า 1,000 ล้านบาท ตามท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กำหนดและลักษณะการดำเนินการเป็นการมอบให้เอกชนลงทุน
แต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้สัมปทาน ดังนั้น รูปแบบการบริหารจัดการของ อบจ.นนทบุรี โดยให้เอกชนเข้ามา
เป็นผู้ดำเนินโครงการ เข้าข่ายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย อบจ.นนทบุรี จะว่าจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : อบจ.นนทบุรี ได้ให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอน
เนอร์ยี 8 จำกัด เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการ
ให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ซึ่ง
การบริหารโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  

2.14 พื้นที่สีเขียว 

 1) รายละเอียดโครงการฯ เดิม : โครงการได้มีการออกแบบเว้นระยะแนวกันชนหรือพื้นที่ฉนวน 
(Buffer Zone) โดยรอบพ้ืนที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 25 เมตร ซึ่งได้มาตรฐานตาม 
“เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2541  

 2) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ : โครงการจะจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว และแนวกันชน
ภายในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการจะปลูกบริเวณพื้นที่  
สีเขียว และแนวกันชนจะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และสามารถลดผลกระทบฝุ่นละออง รวมทั้งมลพิษทางอากาศ
อ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ เช่น อโศก ยูคาลิปตัส นนทรี พิกุล เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการมีแผน
บำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชนให้เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดเวลา 

 จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้างต้น สรุปได้ดังตารางท่ี 2.14-1  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 
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ตารางท่ี 2.14-1 เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

1. ที่ตั้งโครงการ  โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี) ตั้งอยู่ที ่ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

 ที ่ตั ้งโครงการยังคงเดิม โดยตั ้งอยู ่หมู ่ที ่ 2 บ้านคลองห้าร้อย ต.คลองขวาง  
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองขวาง 

2. การใช้ประโยชน์
ที่ดินภายในโครงการ 

 โครงการมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ เป็น
พื้นที่ส่วนผลิตไฟฟ้าประมาณ 33 ไร่ และพื้นท่ีฝังกลบเถ้าประมาณ 27 ไร่ 

 โครงการจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้าง
และดำเนินโครงการ โดยจะมีพื้นที่โครงการประมาณ 56 ไร่ และการใช้ประโยชน์
ที่ดนิภายในโครงการจะแบ่งออกเป็น พื้นที่เตรียมเช้ือเพลิงขยะ พื้นที่ส่วนผลิตไฟฟ้า 
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่บ่อหน่วงน้ำฝน พื้นที่ถนนและลานจอดรถ พื้นที่สี
เขียวและแนวกันชน เป็นต้น 

3. เชื้อเพลิง  ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start up) โครงการจะใช้น้ำมันเตาเกรด 5 (Heavy fuel 
oil grade 5) ที่ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ประมาณ 8,600 ล. (180 
ล./ชม.) ก่อนท่ีจะใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,000 ตัน/
วัน โดยขยะมูลฝอยที่นำมาใช้เป็นเชื ้อเพลิงจะนำมาจากพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย  
จ.นนทบุรี 

 ในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start up) ประมาณ 2 ชั่วโมงแรก โครงการจะใช้น้ำมัน
ดีเซล ประมาณ 3,000 ลิตร ก่อนที่จะใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 1,000 ตัน/วัน โดยขยะมูลฝอยที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะนำมาจากพื้นท่ี
กำจัดขยะมูลฝอย จ.นนทบุรี 

4. สารเคมี  โครงการจะมีการใช้สารเคมีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ในหม้อน้ำ และ
หอหล่อเย็น ได้แก่ กรดไฮโดรครอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ใช้ฟื้นฟูระบบผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ) ไฮดราซีน (ใช้กำจัดออกซิเจน ป้องกันสนิม) ฟอสเฟต ออกาโน-
ฟอสเฟต (ป้องกันการเกิดตะกรัน) เป็นต้น และใช้ในระบบควบคุมคุณภาพอากาศ 
เช่น ผงปูนขาว ถ่านกัมมันต์ และก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บสารเคมี และ
การลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัย 

 โครงการยังคงใช้สารเคมีในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และใช้ในระบบควบคุม
คุณภาพอากาศ รวมถึงยังคงกำหนดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บ
สารเคมี และการลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน เช่นเดิม 

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
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ตารางท่ี 2.14-1 (ต่อ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

5. ผลิตภัณฑ์  โครงการจะติดต ั ้ ง เคร ื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังห ันไอน้ำ  (Steam Turbine 
Generator; STGs) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 22 MW 
จำนวน 1 ชุด ผลิตไฟฟ้าสุทธิ 19.21 MW ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้
ประมาณ 120 ตัน/วัน จะนำไปใช้งานประมาณ 96 ตัน/วัน และระบายทิ้งประมาณ 
24 ตัน/วัน  

 โครงการจะติดต ั ้ง เครื ่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังห ันไอน้ำ (Steam Turbine 
Generator; STGs) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) 20 MW ซึ่งไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ผลิตได้
ประมาณ 110 ตัน/ชั่วโมง จะนำกลับมาใช้งานเป็นน้ำเติมหม้อน้ำ (Make up 
water) ทั้งหมด 

6. เครื่องจักร อุปกรณ์
และกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่  
 (1) ระบบการเตรียมขยะมูลฝอย (Material Reception and Sorting or 
Material Recovery Facilities, MRFs)  
 ระบบการเตรียมเชื ้อเพลิงขยะเพื ่อให้คุณภาพของขยะมูลฝอยมีความ
สม่ำเสมอมากขึ้น โดยการนำขยะมูลฝอยที่เข้ามาในโรงงานไปผ่านกระบวนการคัด
แยกนำวัสดุที่ใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะ ขยะที่ผ่านการคัดแยก
จะส่งเข้าไปที่อุปกรณ์ลดขนาดเพื่อให้ขยะมีขนาดที่เหมาะสมกับระบบ และส่งเข้าสู่
กระบวนการลดความชื้น ประกอบด้วย 3 กระบวนการที่สำคัญ คือ การนำขยะมูล
ฝอยเข้า (Waste Reception) การลดขนาด (Size Reduction) และการลดความช้ืน 
(Dryer) (จะใช้แหล่งความร้อนจากไอน้ำท่ีออกมาจากเครื่องกังหันไอน้ำ) 
 ในขั้นตอนนี้ น้ำชะขยะที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของ อบจ. นนทบุรี ส่วนกลิ่นขยะมูลฝอยภายในอาคารจะ
ถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่ภายนอกโดยทำให้ภายในอาคารมีความดันเป็นลบ (Negative 
Pressure) และหมุนเวียนอากาศภายในอาคารโดยรวบรวมไปเข้าห้องเผาไหม้ 
(Combustion Chamber) 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่   
 (1) การเตรียมขยะมูลฝอย  
 - ขั ้นตอนการการเตรียมเชื ้อเพลิงขยะ โครงการจะรับขยะมูลฝอยเข้า
โครงการประมาณ 1,000 ตัน/วัน ซึ่งขยะมูลฝอยดังกล่าวจะมีค่าความชื้นร้อยละ 
50 ค่าความร้อนประมาณ 2,250 kcal/kg และเผาไหม้ได้ (Combustible) ร้อยละ 
43.4 โดยโครงการได้ประเมินว่าเมื่อคัดแยกขยะมูลฝอยแล้ว จะแบ่งออกได้ดังนี้  
  * ขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง (ความชื้นไม่เกินร้อย
ละ 30 ค่าความร้อนมากกว่า 3,600 kcal/kg) ประมาณ 480 ตัน/วัน 
  * ขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ (ความชื้นมากกว่า
ร้อยละ 30 ค่าความร้อนน้อยกว่า 3,600 kcal/kg) ประมาณ 280 ตัน/วัน  
  * วัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้และวัสดุที่เผาไหม้ไม่ได้ ประมาณ 
40 ตันต่อวัน 
  * น้ำชะขยะ ประมาณ 200 ลบ.ม./วัน 
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หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

 (2) ระบบการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน (Thermal Waste 
Treatment Unit) 
 เชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการเตรียมมาแล้วจะนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่ส่วน
กักเก็บเชื้อเพลิงขยะเพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความ
ร้อน (Thermal Waste Treatment Unit) ส่วนแรกของการเปลี่ยนสภาพเชื้อเพลิง
ขยะด้วยความร้อนให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel gas) องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ปฏิกรณ์
ไพโรไลซิส (Pyrolysis Reactor) ปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasifier) หรือระบบการนำ
คาร์บอนกลับคืน (Carbon Recovery Unit) และห้องเผาไหม้ไอก๊าซ (Combustion 
Chamber) 
 ก๊าซร้อน (Flue Gas) ที่เกิดขึ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะนำไปใช้ใน
การให้ความร้อนแก่ปฏิกรณ์ไพโรไลซิส (Pyrolysis Reactor) ส่วนที่เหลือจะเข้าสู่
หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat recovery steam generator, HRSG) 
 (3) ระบบผลิตไอน้ำ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้า (Steam Generator and 
Electricity Generation) 
 การผลิตไอน้ำและไฟฟ้า สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ก) ระบบผลิตไอน้ำ ก๊าซร้อน (Flue Gas) จะถูกนำเข้าหน่วยผลิตไอน้ำ ทำ
ให้น้ำกลายเป็นไอน้ำที่อุณหภูมิ และความดันสูง ไอน้ำที่ผลิตได้จะนำไปใช้ในหน่วย
ผลิตไฟฟ้า และบางส่วนจะนำกลับไปใช้ปฏิกรณ์ก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasifier) ทั้งนี้ ก๊าซ
ร้อนท่ีออกจากหน่วยผลิตไอน้ำจะเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศต่อไป 
 ข) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำที่ผลิตได้จากหน่วยผลิตไอน้ำจะมีอุณหภูมิ 
และแรงดันสูงจะถูกนำมาขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ เพื่อผลิต

 - ในการลดความชื้นขยะมูลฝอย โครงการได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยให้
มีการลดความชื้น ในกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร
ของระบบการคัดแยก เช่น เครื่องลดขนาด (Shredder) เครื่องคัดแยกแบบถังหมุน 
(Trommel Screen) และเครื่องสะบัด (Spinner) เป็นต้น ซึ่งสามารถลดความช้ืน
ของเชื้อเพลิงให้ได้ตามความต้องการของระบบการเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วย
ความร้อน โดยไม่มีการใช้ไอน้ำเหมือนวิธีการเดิม 
 (2) การเปลี่ยนสภาพขยะมูลฝอยด้วยความร้อน  
 โครงการจะนำขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นต่ำและความร้อนสูง ประมาณ 
480 ตัน/วัน เข้าสู่ระบบไพโรไลซิสและก๊าซซิฟิเคชั่น (ที่รวมปฏิกรณ์ไพโรไลซิส 
(Pyrolysis Reactor) ก ๊ าซซ ิ ไฟ เออร ์  (Gasifier) และห ้ อ ง เ ผ า ไหม ้ ไอก ๊ าซ 
(Combustion Chamber) อยู่ในเครื่องเดียวกัน) ขนาด 250 ตันต่อวัน จำนวน 2 
ชุด ส่วนขยะมูลฝอยที่มีค่าความชื้นสูงและความร้อนต่ำ ประมาณ 280 ตัน/วัน จะ
ถูกนำเข้าสู่ระบบกำจัดของเหลือจากการคัดแยกขยะมูลฝอย ขนาด 350 ตัน/วัน 
จำนวน 1 ชุด 
 (3) การผลิตไอน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า 
 - โครงการจะมีหน่วยผลิตไอน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยจะติดตั้งต่อจากเครื่อง
ผลิตก๊าซร้อน จำนวน 2 ชุด และติดตั้งต่อจากระบบกำจัดของเหลือจากการคัดแยก
ขยะมูลฝอย จำนวน 1 ชุด 
 - ไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 2 ชุด ทั้งหมดจะนำเข้าเครื่อง
ควบแน่นแบบใช้อากาศ (Air Cooled Condenser) น้ำคอนเดนเสท (Condensate 
water) ที่ได้จะนำกลับมาใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำใหม่ท้ังหมด 
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กระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำ บางส่วนจะถูกนำเข้าระบบหลอ่
เย็น และบางส่วนจะนำไปใช้ที่อุปกรณ์ลดความชื้น ไอน้ำจะกลายเป็นน้ำคอนเดนเสท 
(Condensate water) และถูกนำกลับมาใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำใหม่ 

7. ระบบเสริมการผลิต
และจ่ายกระแสไฟฟ้า 

  

7.1 ระบบระบาย
ความร้อน 

 โครงการจะใช้ระบบน้ำหล่อเย็นแบบปิดที ่มีการหมุนเวียนน้ำกลับ (Closed 
Recirculating Cooling System) เพื ่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่
ออกจากเครื่องกังหันไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) (ลักษณะระบายความ
ร้อนเช่นเดียวกับระบบการระบายความร้อนในรถยนต์) โดยมีอัตราการหมุนเวียนน้ำ
ภายในระบบหล่อเย็นประมาณ 123,605 ลบ.ม/วัน ซึ่งระบบหล่อเย็นดังกล่าวจะไม่มี
น้ำระบายทิ้ง (Blow down water) ออกจากระบบ แต่จะมีการระเหยและการรั่วซึม
บริเวณประเก็น ทำให้โครงการจะมีการเติมน้ำประปาเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำ
ประมาณ 60 ลบ.ม/วัน 

 โครงการจะใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) 
จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่ออกจากเครื่องกังหัน
ไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) ซึ่งระบบหล่อเย็นดังกล่าวจะไม่มีน้ำระบาย
ทิ้ง (Blow down water) ออกจากระบบ  
 นอกจากนี้ โครงการจะมีติดตั ้งระบบหอหล่อเย็น  เพื ่อระบายความร้อนจาก
อุปกรณ์เสริมในกระบวนการผลิต เช่น เครื ่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบ 
หล่อลื่นของกังหันไอน้ำ เป็นต้น ที่ไม่สามารถระบายความร้อนด้วยอากาศได้ โดย
ระบบหอหล่อเย็นดังกล่าวจะมีอัตราการหมุนเวียนน้ำภายในระบบหล่อเย็น
ประมาณ 12,000 ลบ.ม/วัน และจะมีน้ำระบายทิ้ง (Blow down water) ออกจาก
ระบบประมาณ 32 ลบ.ม/วัน ทำให้โครงการจะมีการเติมน้ำประปาเพื่อชดเชย 
การสูญเสียน้ำประมาณ 150 ลบ.ม/วัน 

7.2 ระบบควบคุมการ
ผลิต 

 โครงการได ้ต ิดตั ้งระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control and 
Monitoring System) เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการติดตาม
ตรวจสอบสถานะของเครื่องปฏิกรณ์ ห้องเผาไหม้ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องกังหันไอ
น้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณที่ชั่งน้ำหนัก และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และ
อื่น ๆ 

 โครงการยังคงติดตั้งระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control and 
Monitoring System) เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการติดตาม
ตรวจสอบสถานะของเครื่องปฏิกรณ์ ห้องเผาไหม้ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องกังหัน
ไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณที่ชั่งน้ำหนัก และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
และอื่น ๆ เช่นเดิม 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 28 

ตารางท่ี 2.14-1 (ต่อ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

7.3 ระบบส ่งกระแส 
ไฟฟ้า 

 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการ และ
ระบบเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีกำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าสุทธิ 19.21 MW โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ่ายเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
ของ กฟน. ที่สถานีต้นทางไฟฟ้าไทรน้อยระดับแรงดัน 115 kW โดยปักเสาไฟฟ้าจาก
โครงการไปตามแนวถนนทางเข้าโครงการ จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้าตามแนวถนนไทร
น้อยไปเชื่อมต่อกับสถานีต้นทางไทรน้อย ระยะทางประมาณ 20 กม. 

 ระบบไฟฟ้าภายในโครงการประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการ และ
จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่านโครงข่ายการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) โดยมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 20 MW ที่สถานีต้นทางไฟฟ้า
ไทรน้อยระดับแรงดัน 115 kW โดยปักเสาไฟฟ้าจากโครงการไปตามแนวถนน
ทางเข้าโครงการ จากนั้นจะปักเสาไฟฟ้าตามแนวถนนไทรน้อยไปเช่ือมต่อกับสถานี
ต้นทางไทรน้อย   

8. ระบบสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการ 

  

8.1 น้ำใช้  โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ซึ่งมีท่อประปาขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ผ่านด้านหน้าโครงการ มาสำรองไว้ที่ถังพักน้ำสำรอง
ขนาด 400 ลบ.ม. ก่อนที่จะนำน้ำประปาไปใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ น้ำใช้
สำหรับเติมหม้อน้ำ น้ำใช้สำหรับเครื่องผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำเติมระบบหล่อ
เย็นแบบปิด น้ำใช้สำหรับระบบสายพานลำเลียงเถ้า และน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
โดยมีปริมาณการใช้น้ำรวมประมาณ 348 ลบ.ม/วัน  
 สำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำที่ใช้ในโครงการจะเป็นระบบผลิต
น้ำปราศจากแร่ธาตุ กำลังการผลิต 5 ลบ.ม/ชม. 

 โครงการจะใช้น้ำจากการประปานครหลวงมาใช้งานต่าง ๆ ประมาณ 480 ลบ.ม/
วัน ได้แก่ น้ำใช้สำหรับเติมหม้อน้ำ น้ำใช้สำหรับเครื่องผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ   
น้ำเติมระบบหล่อเย็น น้ำใช้สำหรับระบบสายพานลำเลียงเถ้า และน้ำใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค เช่นเดิม  
 ส่วนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ โครงการจะใช้การกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis) และการแยกด้วยไฟฟ้าเยื่อกรอง (Electrodialysis) ผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุสำหรับเติมหม้อน้ำ กำลังการผลิต 12 ลบ.ม/ชม. 

8.2 การระบายน้ำฝน  ระบบระบายน้ำฝน (ไม่ปนเปื้อน) ภายในพื้นที่โครงการ จะเป็นรางยู ขนาด 0.20-
0.40 ม. ความลึก 0.30-0.50 ม. ต่อเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำหลักภายในของ
สถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโครงการ 

 โครงการจะก่อสร้างรางระบายน้ำในแนวถนนภายในโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำฝน 
(ไม่ปนเปื้อน) เข้าบ่อหน่วงน้ำฝน ที่สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ได้ไม่น้อย
กว่า 3 ช่ัวโมง ก่อนท่ีจะระบายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการด้วยอัตราการระบายที่ไม่เกิน
กว่าอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 29 

ตารางท่ี 2.14-1 (ต่อ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

 ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำมันรั่วซึมได้ เช่น พื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) เป็นต้น น้ำฝนดังกล่าวอาจปนเปื้อนได้ โครงการจะรวบรวมน้ำฝน
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเข้าบ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) ก่อนระบายเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ. นนทบุรี ในปัจจุบัน 

8.3 ระบบคมนาคม  ถนนภายในโครงการ มีผิวจราจรเป็นผิวลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 
ม. กว้าง 7.0 ม. จำนวน 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 ม. ยกเว้นช่วง
ประมาณ 350 ม. แรก ที่เป็นถนน 4 ช่อง มีเกาะกลางและปลูกต้นไม้ และในแนว
ไหล่ทางจะมีรางระบายน้ำฝนซึ่งเป็นรางรูปตัวยู 

 โครงการจะจัดทำถนนภายในโครงการกว้าง 6.0 ม. จำนวน 2 ช่องจราจร  
ผิวจราจรเป็นคอนกรีต มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1.0 ม. และในแนวไหล่ทางจะมี 
รางระบายน้ำฝนซึ่งเป็นรางรูปตัวยู 

9. พนักงาน  โครงการมีแผนการเดินระบบ 330 วัน/ปี ดำเนินการตลอด 24 ช่ัวโมง และจัดแบ่ง
การทำงานออกเป็น 3 กะต่อวัน มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่าย
ควบคุมระบบกำจัดขยะ และฝ่ายควบคุมการผลิตไฟฟ้า รวมประมาณ 64 คน 

 โครงการยังคงมีแผนการเดินระบบ เช่นเดิม ส่วนจำนวนพนักงานในฝ่ายบริหาร
จัดการ ฝ่ายควบคุมระบบกำจัดขยะ และฝ่ายควบคุมการผลิตไฟฟ้า รวมประมาณ 
130 คน 

10. มลพ ิษและการ
ควบคุม 

  

10.1 มลพิษทาง
อากาศ 

 โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ จำนวน 2 ปล่อง (วางคู่ในฐานเดียวกนั) 
โดยก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ โครงการจะรวบรวมเข้าระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละอองปูนขาว (กำจัดก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)) 2) การฉีดก๊าซแอมโมเนีย (กำจัดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx)) 3) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัดสารประกอบปรอท (Hg) ไดออกซิน
และฟูราน (Dioxin & Furans)) และ 4) ถุงกรอง (กำจัดฝุ่นละออง) โดยโครงการจะ
ควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้  

 โครงการมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ จำนวน 3 ปล่อง และยังคงรวบรวมเข้า
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 1) การฉีดพ่นละอองปูนขาว (กำจัด
ก๊าซไฮโดรคลอริก (HCl) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)) 2) การฉีดพ่นแอมโมเนีย
เหลว (กำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)) 3) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัด
สารประกอบปรอท (Hg) ไดออกซิน และฟูราน (Dioxin&Furans)) และ 4) ถุงกรอง 
(กำจัดฝุ่นละออง) เพื่อควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศและอัตราการระบาย
มลพิษทางอากาศให้ไม่เกินกว่าที่ได้รับความเห็นชอบไว้ ซึ ่งประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปล่อย



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 30 

ตารางท่ี 2.14-1 (ต่อ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

 นอกจากนี้ ระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องดำเนินการตดิตั้ง
ระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื ่อง (Continuous 
Emission Monitoring System : CEMs) พร้อมทั้งติดตั ้งจอแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องของโครงการและเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ี
กฏหมายกำหนด (ติดตั้งบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสถานที่กำจัดมูลฝอยของ อบ
จ.นนทบุรี และบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี) เพื ่อเฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากโครงการให้ได้ตามมาตรฐานที่กฏหมาย
กำหนด 
 สำหรับกลิ่นขยะมูลฝอยภายในอาคารจะถูกควบคุมไม่ให้ออกสู่ภายนอก โดย
โครงการจะทำให้ภายในอาคารมีความดันเป็นลบ (Negative Pressure) และ
หมุนเวียนอากาศภายในอาคารโดยรวบรวมไปเข้าห้องเผาไหม้ก๊าซเชื ้อเพลิง 
(Combustion Chamber) 

ทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2553 กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของ
มลพิษทางอากาศไว้ ดังนี ้
  - ฝุ่นละออง (Particulate) ไม่เกิน 70 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน 
  - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน 180 ส่วนในล้านส่วน (as NO2) 
  - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ไม่เกิน 25  ส่วนในล้านส่วน 
  - สารปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
  - สารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
  - สารตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
  - สารประกอบไดออกซิน (Dioxin) ไม่เกิน 0.1 นาโนกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
  - ค่าความทึบแสง (Opacity) ไม่เกินร้อยละ 10 
 อย่างไรก็ตาม แต่ในการกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) จะเปลี่ยนจาก
การฉีดก๊าซแอมโมเนีย (NH3 Gas) เป็นการฉีดแอมโมเนียเหลว (NH3 Liquid) แทน 
และยังคงติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื ่อง 
(CEMs) เช่นเดิม 

10.2 เสียง  เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงสำคัญ 
ได้แก่ หอหล่อเย็น พัดลมต่าง ๆ คอมเพรสเซอร์ และเสียงจากรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ที่เข้ามายังโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดวิธีควบคุมระดับเสียงจาก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) ทำการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียง เริ่มจากการติดตั้งเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่
มั่นคงติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือน ได้แก่ จัดให้มีอุปกรณ์ครอบ

 โครงการยังคงมีแหล่งกำเนิดเสียงสำคัญและวิธีควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นเดิม 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 31 

ตารางท่ี 2.14-1 (ต่อ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

เครื่องจักร (Enclosure) และติดตั้งแผ่นยางรองเครื่อง ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงลงได้ 
1 0 - 2 0  dB A ( จ า ก  Workers’ Compensation Board of BC, Engineering 
Section Report, Construction Noise; Stuart Eaton; Vancouver, February 
2000, p11.) 
 (2) การควบคุมทางผ่านของเสียง โดยจัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุม 
(Control room) 
 (3) กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง ต้องใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด 
สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 20-40 dB A หรือใช้ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยางหรือ
พลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหู สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 10-20 dB A 
รวมทั้งการลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน 
โดยจำกัดให้น้อยลง 

10.3 น้ำเสีย น้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ มีดังนี้ 
 (1) น้ำเสียจากพนักงานประมาณ 3.2 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 80 ของน้ำใช้) จะทำ
การบำบัดโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรปู น้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลง
สู่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเดิมซึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว มีความจุโดยรวมประมาณ 16,000 
ลบ.ม. 
 (2) น้ำชะกากเถ้าจากหลุมฝังกลบเถ้า 2 แห่ง จะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของสถานท่ีกำจัดปัจจุบัน 
 (3) น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณบ่อรับมูลฝอยปริมาณ 100 ลบ.ม./วัน จะถูกนำไป
บำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานท่ีกำจัดปัจจุบัน 

 โครงการยังมีน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียจากพนักงาน น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณ
บ่อรับมูลฝอย น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ เช่นเดิม แต่โครงการจะไม่มีน้ำชะกาก
เถ้าเนื่องจากโครงการจะไม่ทำการฝังกลบเถ้าภายในโครงการ และไม่มีน้ำเสียจาก
การฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุเนื่องจากโครงการได้เปลี่ยนแปลงระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้เป็นการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) 
และการแยกด้วยไฟฟ้าเยื่อกรอง (Electrodialysis) โดยโครงการจะระบายนำ้เสีย/
น้ำท้ิงที่เกิดขึ้นไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานท่ีกำจัดปัจจุบันเช่นเดียวกัน 
 (1) น้ำเสียจากพนักงานประมาณ 6 ลบ.ม./วัน (ร้อยละ 80 ของน้ำใช้) จะทำ
การบำบัดโดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 32 

ตารางท่ี 2.14-1 (ต่อ) เปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
หัวข้อ รายละเอียดเดิม รายละเอียดภายหลังการเปลี่ยนแปลง 

 (4) น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ ประมาณ 24 ลบ.ม./วัน จะระบายลงสู่บ่อพัก
เพื่อลดอุณหภูมิก่อนนำไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของสถานที่กำจัดปัจจุบัน
เช่นเดียวกับน้ำชะกากเถ้า 
 (5) น้ำเสียจากการฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ การฟื้นฟูระบบผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ (Regeneration System) จะมีการล้างทุก ๆ 24 ชั ่วโมง โดยมี
ปริมาณน้ำเสียเกิดขึ ้นสูงสุด 9 ลบ.ม./วัน จะถูกปรับสภาพให้เป็นกลาง (pH 
Neutralization) ภายในถังปรับสภาพน้ำเสียก่อนระบายน้ำที่ผา่นการปรบัสภาพแลว้
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานท่ีกำจัดปัจจุบัน 

 (2) น้ำชะมูลฝอยจากบริเวณบ่อรับมูลฝอยประมาณ 200 ลบ.ม./วัน จะถูก
นำไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานท่ีกำจัดปัจจุบัน 
 (3) น้ำระบายทิ้งจากหม้อไอน้ำ ประมาณ 72 ลบ.ม./วัน จะระบายลงสู่บ่อพัก
เพื่อลดอุณหภูมิก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ใน
การลดอุณหภูมิเถ้าหนัก 
 (4) น้ำระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Reject water) ประมาณ 48 
ลบ.ม./วัน ไปจะระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในการลด
อุณหภูมิเถ้าหนัก 

10.4 กากของเสีย  กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ส่วนใหญ่เป็นกากเถ้ากรวด (เถ้าหนัก) ที่เกิดขึ้น
ในเครื ่อง Gasifier และผงฝุ่นที่ดักจับโดยถุงกรองฝุ่นละออง (เถ้าลอย) ในระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศ และกากของเสียอื่น ๆ ซึ่งโครงการมีการจัดการ ดังนี ้
 (1) เถ้า จะเกิดขึ้นประมาณ 60 ตัน/วัน โครงการจะกำจัดโดยการฝังกลบในหลุม
ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ของ อบจ.นนทบุรี 
 (2) เรซิน จากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งโครงการจะรวบรวมนำไปกำจัดโดย
การฝังกลบในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ของ อบจ. นนทบุรี 
 (3) ถุงกรอง (Bag Filter) ทีใ่ช้แล้วและที่ชำรุด จะส่งกำจัดในเตาเผาของโครงการเอง 
 (4) ของเสียอันตรายจากชุมชนที่แยกออกจากขยะมูลฝอยที่จะส่งเข้ากระบวนการ
เผาเช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดฟลูออเรสเซนต์ และนำมันหล่อลื่นท่ี
ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณไม่มาก ทาง อบจ.นนทบุรี จะรวบรวมไว้และติดต่อให้
บริษัทท่ีรับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับใบอนุญาตจากราชการ เช่น บริษัท GENCO 
รับไปกำจัดต่อไป 

 กากของเสียประเภทเรซินจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ จะเปลี่ยนเป็นใส้
กรองระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) แทน เนื่องจากโครงการได้
เปลี่ยนแปลงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้เป็นการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส 
(Reverse Osmosis) และการแยกด้วยไฟฟ้าเยื ่อกรอง (Electrodialysis) โดยที่
กากของเสียดังกล่าวโครงการจะส่งเข้ากำจัดโดยการเผาในเตาเผาของโครงการ 
ส่วนกากของเสียอื่น ๆ ที่เกดิขึ้น โครงการยังคงมีการจัดการกากของเสีย เช่นเดิม  
 (1) เถ้า จะเกิดขึ้นประมาณ 130 ตัน/วัน โครงการจะส่งกำจัดยังหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาต 
 (2) เยื่อกรอง RO ทีเ่กิดขึ้น โครงการจะส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 
 (3) ถุงกรอง (Bag Filter) ที่ใช้แล้วและที่ชำรุด โครงการจะส่งกำจัดยังหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาต 
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11. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

 โครงการให้ความสำคัญต่อแผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย นอกเหนือจาก
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั่วไป ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง
เพียงพอ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ การออกแบบ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เป็นไปตามมาตรฐานของ National 
Fire Protection Association (NFPA)  
 รวมทั้ง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ เพื่อกำหนดแผนและแนวปฏิบัติใน
การระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และเพื่อป้องกันบรรเทาอันตรายต่อบุคคลความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมสำหรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 โครงการยังคงจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่นเดิม โดยที่โครงการได้ปรับปรุง/เพิ่มเติม ดังน้ี 
 (1) ปรับปรุงอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและจำนวนให้เหมาะสม และเป็นไปตาม
กฎหมาย/มาตรฐานกำหนด (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกัน
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มาตรฐานการป้องกัน
อัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปภัมภ์ (วสท.) และ NFPA) รวมทั้งปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ
ให้เป็นปัจจุบัน 
 (2) ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 

12. ชุมชนสัมพันธ์และ
การรับเรื่องร้องเรียน 

 โครงการได้จัดให้มีการส่งเสริมด้านชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินโครงการ และเพื่อเป็นการลดข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อให้โครงการ
สามารถพัฒนาและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี ้
 (1) คณะกรรมการไตรภาคี 
  ทำหน้าที่เป็น “องค์กรของชุมชน” รวมทั้งเป็น “เวที” ในการทำงานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการตัดสินปัญหาและข้อพิพาทต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมให้แก่ทุกฝ่ายอย่าง
ยุติธรรมและเสมอภาค 

 โครงการยังคงจัดให้ม ีคณะกรรมการไตรภาคี กองทุนประกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สัญญาประชาคม และการ
รับเรื่องร้องเรียน เช่นเดิม 
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 (2) กองทุนประกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  กรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ
โครงการ โครงการยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยได้กำหนดกรอบในการ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้ในเบื้องต้น ด้วยการตั้งกองทุนประกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เป็นการ
สร้างหลักประกันและความมั่นใจให้กับแก่ประชาชน 
 (3) กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
  โครงการจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยจะนำเงินเข้า
สมทบกองทุนทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้เช่นเดิม 
 (4) สัญญาประชาคม 
  เพื่อให้เป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานของโครงการได้ตระหนักถึงข้อกังวลใจ 
และความต้องการของชุมชน รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการ
ยอมรับของสังคม โครงการจึงได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวของประชาชน
ในพื้นที่ นำมากำหนดประเด็นในการจัดทำสัญญาประชาคม (Social Contract) โดย
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมั่น (Trust) ให้กับชุมชนท้องถิ่น  
 (5) การรับเรื่องร้องเรียน 
  โครงการกำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานรับเหตุร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ
ที่ตั้งโครงการ และแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับเป็น
ช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความ
เดือดร้อนไปยังโครงการ และ อบจ. นนทบุรี ได้โดยสะดวก 
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13. การบริหาร
โครงการ 

 เนื่องจากโครงการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,403 ล้านบาท (กำลังผลิตติดตั้ง 20 
เมกะวัตต์) ซึ่งมากกว่า 1,000 ล้านบาท ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กำหนดและลักษณะการดำเนินการ
เป็นการมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้สัมปทาน ดังนั้น รูปแบบการ
บริหารจัดการของ อบจ.นนทบุรี โดยให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินโครงการ เข้าข่ายการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย อบจ.นนทบุรี จะว่าจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูล
ฝอย ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 อบจ.นนทบุรี ได้ให้บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด เป็นผู้ลงทุน
ก่อสร้างและบริหารโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้
เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี) ซึ่งการบริหารโครงการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

14. พื้นที่สีเขียว  โครงการได้มีการออกแบบเว้นระยะแนวกันชนหรือพื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) 
โดยรอบพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินประมาณ 25 ม. ซึ่งได้มาตรฐาน
ตาม “เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของกรมควบคุม
มลพิษ พ.ศ. 2541 

 โครงการจะจัดให้มีพื ้นที่สีเขียว และแนวกันชนภายในโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของพื้นที่โครงการ โดยพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการจะปลูกบริเวณพื้นที่  
สีเขียว และแนวกันชนจะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และสามารถลดผลกระทบฝุ่นละออง 
รวมทั้งมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เช่น อโศก ยูคา
ลิปตัส นนทรี พิกุล เป็นต้น นอกจากน้ี โครงการมีแผนบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว และ
แนวกันชนให้เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพท่ีสวยงามตลอดเวลา 
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3. ผู้ดำเนินการ 

 อบจ. นนทบุรี (เจ้าของโครงการ) บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (ผู้ก่อสร้างและบริหาร
โครงการ) และบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม) 

4. สถานที่ท่ีจะดำเนินการ 

 พ้ืนที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขตที่ตั้งโครงการ  

5. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 

 แผนดำเนินงานของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 ระยะเตรียมการก่อนก่อสร้างโครงการ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 การลงนามในสัญญาให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง กับ 
อบจ.นนทบุรี ต่อด้วยการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับอนุมตัิสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating 
Authority of Thailand : EGAT) และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า งานออกแบบและคำนวณทางด้านวิศวกรรม 
(Basic Engineering Design) การยื่นขอและอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการพลังงาน ใช้เวลา
ประมาณ 2 ปี และระยะที่ 2 ระยะก่อสร้างจะเริ่มต้นปี 2566 และจะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 21 เดือน 
และคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 แสดงดังตารางท่ี 5-1 

6. ผลกระทบในด้านบวกของโครงการ 

 ผลประโยชน์ในด้านบวกของโครงการ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ดังนี้ 

 ประโยชน์จากโครงการระดับประเทศ 

- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดด้วยการฝังกลบลดน้อยลง และลดภาระการจัดหาพื้นที่ฝัง
กลบและการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ 

- ส่งเสริมการผลิตพลังงานโดยใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

- ลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการผลิตไฟฟ้า จากการใช้เงินภาษีของประชาชน โดยให้เอกชนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการลงทุนทั้งหมด 

- ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้ลดการขาดดุลด้านเศรษฐกิจ 

 

 



การเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทนุกอ่สร้าง 
และบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) เอกสารประกอบการประชมุ 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 37 

 ประโยชน์จากโครงการระดับท้องถิ่น 

- เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าในชุมชน 

- มีเงินสมทบจากการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 1 สตางค์ เข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
เพ่ือให้ชุมชนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

- มีการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา 
การสาธารณสุข และอ่ืน ๆ  

- จัดให้มีกองทุนประกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ โดยโครงการจะเริ่มต้น
สมทบกองทุนฯ ตั้งแต่ปีที่ 1 (เริ่มดำเนินการ) วงเงินประกัน 5 ล้านบาท และในปีที่ 2 -20 วงเงิน
ประกันปีละ 1 ล้านบาท 
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ตารางที่ 5-1 แผนดำเนินงานของโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (สัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) 

กิจกรรม 
2563 2564 2565 2566 2567 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ระยะเตรียมการก่อนก่อสร้างโครงการ 
1.1  ลงนามในสัญญาให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง กับ อบจ.นนทบุรี ลว. 9 ตุลาคม 2563                  
1.2  จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
 

 

               

1.3 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบจาก สผ.      
 

           
1.4  ได้รับอนุมัติสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก EGAT และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า       

 

          
1.5  งานออกแบบและคำนวณทางด้านวิศวกรรม (Basic Engineering Design)       

 

          
1.6 การยื่นขอและอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการพลังงาน        

 

         
2. ระยะก่อสร้างโครงการ 

2.1 ปรับปรุงที่ดิน (ถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)         
 

        
2.2 งานออกแบบและคำนวณทางด้านวิศวกรรม (Details Engineering Design & 

Drawing Work) 
         

 

       

2.3 งานจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ (Procurement Work)          
 

       
2.4 งานก่อสร้าง (Construction Work)           

 

      
2.5 งานทดสอบระบบและการเช่ือมโยงระบบจำหน่ายกับการไฟฟ้า (Test and 

Commissioning) 
                

 

2.6 จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)                 
 

หมายเหตุ : Q หมายถึง ไตรมาส 
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7. การประเมินผลกระทบในด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

7.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีขั้นตอนการดำเนินงานหลัก ประกอบด้วย 
การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Scoping) และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Assessment) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

  การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณ
พื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดแต่ละมิติ ดังนี้ 

  (1)   ทรัพยากรกายภาพ 

• สภาพภูมิประเทศ 

• สภาพธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน 

• สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ 

• ระดับเสียง 

• ทรัพยากรน้ำ (แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน) และคุณภาพน้ำ 

  (2)  ทรัพยากรชีวภาพ 

• ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้ สัตว์ป่า) 

• ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (สัตว์น้ำ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ฯลฯ) 

  (3)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

• การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

• การใช้น้ำ 

• การคมนาคมขนส่ง 

• การใช้ไฟฟ้า 

• การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

• การจัดการมูลฝอยและของเสีย 

• การเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

• การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  (4)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

• การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

• การสาธารณสุข 

• ด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 

  2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมจะเป็นการทำนายหรือคาดการณ์ถึงการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ ้นจากโครงการ (รูปที ่ 7.1-1) โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (ภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเดิมแล้ว) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับการ
ใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมินผลกระทบ ด้วยวิธีการประเมินผลกระทบ (ทางตรง/ทางอ้อม) เช่น วิธีการบรรยาย 
(Descriptive Method) วิธ ีการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) วิธ ีการแบ่งระดับ 
(Rating/Raking) เป็นต้น ครอบคลุมสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่
โครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
คุณภาพชีวิต ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.1-1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 

กระบวนการผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการ 
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7.2 ผลกระทบทางสุขภาพ 

 โครงการจะทำการประเมินผลกระทบสุขภาพตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย การกลั่นกรอง
โครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) การประเมินผลกระทบ (Assessment) และ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1.การกลั่นกรองโครงการ • พิจารณาข้อมูลรายละเอียดโครงการ การดำเนินงาน/กิจการ

โครงการที่คาดว่าจะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

• ขอบเขตพื้นที่/กลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 

• ข้อมูลสภาพแวดล้อมในปจัจุบนั 

• ข้อมูลสุขภาพและสถานภาพสุขภาพของประชาชน โดยทั่วไปและ
ตามกลุ่มอายุ  

• โอกาสในการรับสัมผัสหรือได้รบัผลกระทบ 

• ปัญหา/ข้อวิตกกังวลของประชาชนในพืน้ที่ศึกษา 
2.การกำหนดขอบเขตของการศึกษา • ประเด็นทีน่ำมาศึกษา 

• ขอบเขตการศึกษา 

• พื้นที่ศึกษา 

• กลุ่มประชากรศึกษา 
3.การประเมินผลกระทบ • รวบรวมข้อมูลพื ้นฐาน การบ่งช ี ้และการแจกแจงผลกระทบ  

การประเมินระดับความสำคัญของปัญหา 

• ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อคนใน
ชุมชนที่อยู่รอบโครงการ และพนักงานภายในโครงการ 

• ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยพิจารณาจากโอกาสของการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบที่
เก ิดขึ ้นตามมา (Consequences) เพื ่อจ ัดลำดับความสำคัญของ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

4.การติดตามตรวจสอบและประเมินผล • จัดทำแผนดำเนนิการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
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7.3 มาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ภายหลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว บริษัทที่ปรึกษาจะทบทวนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใน
รายงานฉบับสมบูรณ์เดิม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ และพิจารณากำหนดมาตรการฯ เพิ่มเติม
หรือปรับปรุงมาตรการฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดไว้มี
ประสิทธิภาพที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณ
โดยรอบโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้
เกิดข้ึนน้อยที่สุด  

8.  แหลง่เงินทุน 

 บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด จะใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงการประมาณ 4 พันล้าน
บาท โดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เงินทุนของบริษัทและจากสถาบันการเงินภายในประเทศ  

9.  แผนงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของโครงการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ 

1.  ช่วงจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
 1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ กุมภาพันธ์-ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 1.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอและขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ประชุมครั้งที่ 1)  

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 1.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 –  
มกราคม พ.ศ. 2565 

 1.4 การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ 
ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
(ประชุมครั้งที ่2) 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

2.  ภายหลังดำเนินโครงการ  
 2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 2.2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ 
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ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
เจ้าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
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